
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Handelspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Silje Stadheim 
Stokke 
22 24 65 19 

Offentlig høring av utkast til opphevelse av eksportkredittloven og 
forskrift om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslov-
forskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til vedlagte høringsnotat og sender med dette 

på høring forslag til lov om opphevelse av eksportkredittloven, forskrift om opphevelse av 

forskrift om eksportkredittordningen inkl. midlertidig videreføring av enkelte fullmakter, 

forskrift om endring i forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), samt forskrift om 

endring i forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) og endring i forskrift om behandling av 

opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).  

 

Vi viser til at regjeringen har bestemt at GIEK og Eksportkreditt skal slås sammen til én ny 

etat og få ett nytt navn. NFD har foreløpig ikke fastsatt navnet på den nye etaten. 

Regjeringens beslutning kommer av gjennomgangen av det næringsrettede 

virkemiddelapparatet og en konkret anbefaling om at en sammenslåing vil gi økt kvalitet, økt 

effektivitet og gjøre det mer oversiktlig for brukerne.  

 

Opphevelse av eksportkredittloven og tilhørende forskrift (inkl. midlertidig videreføring av 

enkelte fullmakter) gjøres som en del av prosessen med å slå sammen Eksportkreditt og 

GIEK. Som følge av oppheving av lov og forskrift og at begge virksomhetene vil avvikles og 

én ny etat opprettes, vil det også måtte gjøres endringer i andre forskrifter. Endringene 

viderefører i hovedsak gjeldende praksis og er i hovedsak navneendringer. 

 

Frist for å sende inn høringssvar er 4. januar 2021.  

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2784571  
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Vår ref 
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16. november 2020 
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Side 2 
 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes 

inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Julie Rønning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Silje Stadheim Stokke 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
  



 

 

Side 3 
 

Mottakerliste 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Norsk Industri 

Norges Rederiforbund 

Norske Skipsverft 

Landsorganisasjonen i Norge 

Finans Norge  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Sjøfartsdirektoratet 

Fiskeridirektoratet 

Regelrådet 

Innovasjon Norge  

Garantiinstituttet for eksportkreditt 

Eksportkreditt Norge AS  

Interimsstyret for sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt 

Finansdepartementet 

Utenriksdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Olje – og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet 

 

 

 


