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Tillegg til tildelingsbrev til Eksfin - etablering av regionskontor 

Vi viser til tildelingsbrev til Eksfin for 2022 av 10. januar 2022. Det følgende er et tillegg til 

tildelingsbrevet for 2022.  

 

For å styrke kontakten med næringslivet besluttet regjeringen i 2021 at Eksfin skal etablere 

sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, inkl. regioner som har 

eksportmuligheter og vekstpotensial, jf. redegjørelse for regjeringens oppfølging av 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 764 (2020-2021) i Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 

S (2020-2021). Nærings- og fiskeridepartementet mottok Eksfins utredning om etablering av 

regionskontor 11. november 2021, og saken er på bakgrunn av denne utredet i 

departementet. Nærings- og fiskeridepartementet har i samråd med Kommunal- og 

distriktsdepartementet besluttet at Eksfin i første omgang skal etablere regionskontor i 

Ålesund og Stavanger.  

 

Følgende føringer er lagt for etableringen av regional tilstedeværelse:  

 

- Regionskontorene skal etableres i løpet av første halvår 2022, med minimum to årsverk 

på hvert kontor. Eksfin kan oppskalere den regionale tilstedeværelsen dersom det 

vurderes som forsvarlig og ønskelig.  

- Den regionale tilstedeværelsen skal samlokaliseres med Innovasjon Norge.  

- Den regionale tilstedeværelsen skal være en integrert del av virksomheten og 

fullmaktstrukturen som delegeres av styret. Styret i Eksfin skal ha et helhetlig ansvar for 

organisasjonen.  

- De ansatte vil kunne jobbe på hele virksomhetens arbeidsfelt, og særlig følge opp 

kundekontakt, veiledning, følge utviklingen i næringslivet, kompetansebygging og 

kunnskapsoverføring til resten av organisasjonen. 

Eksportfinansiering Norge  
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Side 2 
 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil evaluere den regionale tilstedeværelsen med tanke på 

ev. endringer fra og med 2025. Evalueringen skal ta sikte på oppskalering til mellom 10 og 

20 årsverk totalt for regional tilstedeværelse over tid. Det legges til grunn i evalueringen at 

det skal opprettholdes et sterkt fagmiljø i Eksfin samtidig som den skal se på balansen 

mellom antall steder og antall ansatte på hvert sted. 

 

I lys av at beslutningen kommer noe senere enn planlagt ber vi om tilbakemelding dersom 

det blir vanskelig å overholde føringen om at kontorene skal etableres i løpet av første halvår 

2022.  
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