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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Innst. 5 og 8 S (2017-2018) for NFD og 

meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak av hhv. 20. desember og 11. desember 2017 og 

departementets styringssignaler for GIEK i 2018.  

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer, og særskilte oppfølginger for GIEK i 2018. 

Brevet spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger for 2018, men gir ikke en 

uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. GIEKs myndighet, ansvar og faste 

oppgaver framgår av Hovedinstruks for styringen av Garantiinstituttet for eksportkreditt 

(GIEK), med ikrafttredelse 1. januar 20181 (heretter Hovedinstruksen).  

 

                                                 
1 Hovedinstruksen er tilgjengelig på regjeringen.no sammen med tildelingsbrevet. 
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Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende rammer kan bli pålagt 

enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes 

tillegg til tildelingsbrev.  

2. OVERORDNEDE UTVIKLINGSTREKK  

Departementets hovedmål er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor 

bærekraftige rammer. For å få til dette er det viktig at norsk næringsliv har konkurransekraft 

til å hevde seg i den globale konkurransen. Økt konkurransekraft er et av regjeringens åtte 

satsingsområder. Det er et prioritert område for regjeringen å sikre konkurransedyktige 

finansieringsordninger for norsk kapitalvareeksport. Stabile, forutsigbare og konkurranse-

dyktige finansieringsvilkår kan ha stor betydning for om norske bedrifter vinner eksport-

kontrakter eller ikke. Langsiktig finansiering gjennom eksportlån fra Eksportkreditt Norge og 

garantier fra GIEK er viktige virkemidler for å fremme norsk eksport. Det offentlige 

eksportfinansieringstilbudet skal være et supplement til kommersiell finansiering av 

eksportkontrakter.  

 

Regjeringen har løpende tilpasset ordningene til behovet for næringslivet, og vil sørge for et 

konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud som fungerer på en god måte. I en tid med store 

endringsbehov i økonomien vil regjeringen prioritere politikk som fremmer omstilling og 

bidrar til å skape nye arbeidsplasser, jf. Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, 

smartere og mer nyskapende (Industrimeldingen). Et tiltak i Industrimeldingen var å utvide 

GIEKs tilbud av eksportgarantier under Alminnelig garantiordning til også å omfatte 

långivergarantier på markedsmessige vilkår for eksportrelaterte investeringer i Norge, gitt at 

investeringen utløser eksport ved at investeringen direkte eller indirekte er eksportrelatert. 

Videre har Stortinget vedtatt, jf. Innst. 8 S (2017-2018), at det i 2018 opprettes en midlertidig 

markedsmessig låne- og garantiordning i GIEK og Eksportkreditt Norge for kjøp av skip fra 

verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Ordningen vil kunne bidra til å skape økt 

aktivitet for verftene og til at kompetanse forblir i Norge.  

3. MÅL   

3.1 Målbilde 

Formål 

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås 

gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. 

 

Mål 

1. GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig 

eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet.  

2. GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår 

3. GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige 

vilkår 

4. GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt 

inkludert eventuelle tapsfond 

5. GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved verft i 

Norge når disse skipene skal brukes i Norge 

 

Rapporteringskrav knyttet til de ulike målene følger i vedlegg 3.  
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3.2 GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig 

eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet  

Dette innebærer at GIEK skal gi kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester et konkurranse-

dyktig eksportgarantitilbud og være et supplement til det private finansieringsmarkedet. GIEK 

skal også være orientert om andre lands offentlige eksportfinansieringstilbud. Garantier gitt 

under Alminnelig garantiordning og U-landsordningen bidrar til å nå dette målet. 

3.3 GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår 

Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske skipsverft og offshoreverksteder og 

annen relevant virksomhet oppnår byggelån og på den måten bidra til å sikre økt aktivitet 

gjennom å gi et tilbud av byggelånsgarantier. Det er ikke et krav om at byggene skal 

eksporteres for å kvalifisere for garanti. 

3.4 GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige 

vilkår 

Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at aktørene på kraftmarkedet kan inngå langsiktige 

kraftavtaler på forretningsmessige vilkår gjennom å gi et tilbud av garantier for kraftavtaler. 

3.5 GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt 

inkludert eventuelle tapsfond 

GIEK skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for risikovurdering i den enkelte sak. 

GIEK må i tillegg gjøre tiltak for å sikre verdier ved mislighold og for å begrense endelige tap 

ved utbetalinger under garantier. Se nærmere omtale av balansekravet i Regelverk for GIEKs 

garantiordninger, med ikrafttredelse 1. januar 2018.  

3.6 GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved verft i 

Norge når disse skipene skal brukes i Norge 

Dette innebærer å bidra til at redere i Norge oppnår finansiering på markedsmessige vilkår og 

dermed medvirke til økt aktivitet for verft. Dette vil igjen kunne medføre økt aktivitet for 

underleverandører i Norge. Garantier gitt under garantiordningen for kjøp av skip fra verft i 

Norge til bruk i Norge bidrar til å nå dette målet. Garantiene skal utstedes på markedsmessige 

vilkår.  

4. PRIORITERINGER 

Ny garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 

Gjennom den nye midlertidige ordningen skal det kunne gis garanti for og lån til kjøpere av 

skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når disse enhetene helt eller delvis bygges ved verft 

i Norge og skal brukes i Norge. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2017-2018) og 

vedlagte resultatkjede. Det er videre blitt fastsatt nærmere regler for ordningen i Regelverk for 

GIEKs garantiordninger for å sikre at ordningen drives markedsmessig og er i tråd med EØS-

avtalens regler om offentlig støtte. Departementet gir GIEK, med dette brev og GIEKs 

oppdaterte regelverk, oppgaven med å forvalte garantidelen av ordningen. Det er viktig at 

GIEK sørger for å ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne etablere og forvalte 

ordningen. Det tas sikte på at låneordningen vil være operativ første halvår 2018. 

Departementet ber om at GIEK orienterer om dette i sin kontakt med potensielle søkere.  

 

Som hovedregel skal ikke GIEK og Eksportkreditt Norge samfinansiere kjøp av skip fra verft 

i Norge til bruk i Norge med Innovasjon Norge. I tilfeller hvor sluttfinansieringen likevel 
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samfinansieres skal ikke den samlede statlige risikoandelen overstige 75 pst. av 

lånefinansieringen. Det er viktig at GIEK, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge 

samarbeider godt, slik at tilbudet fra staten fremstår som lett tilgjengelig og forståelig for 

norske bedrifter.  

 

Sikre statens samlede verdier 

GIEKs portefølje består i hovedsak av garantier tilknyttet olje- og gass og maritime næringer. 

Markedssituasjon innen disse næringene de seneste årene har ført til at risikoen i GIEKs 

portefølje har økt betraktelig. GIEK rapporterer om økt sannsynlighet for utbetaling under 

garantier da et betydelig antall låntakere er eller forventes å komme i økonomiske 

vanskeligheter eller mislighold. Mange av GIEKs kunder har allerede gjennomført 

restruktureringer med endrede gjeldsbetingelser og avdragsstruktur. GIEK skal fortsette å 

tilstrebe å være løsningsorienterte og bevisste på at enkelte av låntakerne er i en vanskelig 

situasjon. For å håndtere risikoen på en god måte, er det nødvendig at GIEK prioriterer å ha 

tett porteføljeovervåking, høy kvalitet i kredittvurderingsarbeidet og målrettet arbeid for å 

minimere tap. GIEK må ha gode systemer for håndtering av likviditet og evt. vurdere behov 

for trekkfullmakt. Det er viktig at GIEK fortsetter arbeidet med tett oppfølging av 

misligholdsaker og saker med mulighet for mislighold, for å sikre statens verdier og begrense 

endelige tap ved utbetaling under garantiene. Et av GIEKs virkemidler i arbeidet med å sikre 

statens verdier er erverv av aksjer. Det er GIEK som forvalter statens eierinteresser i selskaper 

hvor GIEK erverver aksjer, og departementet er opptatt av at GIEK har gode systemer for 

håndtering av forvaltning av eierskap. Det understrekes at vurderinger av risiko knyttet til 

måloppnåelse og kravoppfyllelse er viktig for departementets arbeid i løpet av året.  

 

Samarbeid med Eksportkreditt Norge for å øke norsk eksport 

GIEK og Eksportkreditt Norge er ofte involvert i de samme transaksjonene, og begge 

virksomhetene opptrer på vegne av staten. Det understrekes at GIEK og Eksportkreditt Norge 

hver for seg er ansvarlige for de beslutninger som fattes i enkeltsaker.  

 

Det er viktig at GIEK og Eksportkreditt Norge samarbeider for å øke norsk eksport, gjennom 

å øke kjennskapen til eksportfinansieringstilbudet blant norske eksportører og gjennom å 

forenkle og effektivisere tilbudet. I dette arbeidet skal det særlig legges vekt på små og 

mellomstore bedrifter (SMB), samt bedrifter innenfor fastlandsnæringer og fornybar energi. 

Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet er det viktig at Eksportkreditt Norge og 

GIEK arbeider med små og mellomstore norske bedrifter som eksporterer kapitalvarer og 

tjenester. Ofte kan SMB sine behov i forbindelse med eksportfinansiering skille seg fra større 

eksportører, og det kan derfor være nødvendig med tettere støtte og oppfølging fra GIEK og 

Eksportkreditt Norge. Samtidig understrekes det at offentlig eksportfinansiering skal være et 

supplement til det private finansmarkedet.  

 

I arbeidet med å effektivisere og forenkle tilbudet skal det legges vekt på områder hvor det er 

størst potensial for å hente gevinster for norske eksportører. Effektivisering og forenkling 

gjennom digitalisering er ønskelig på områder hvor digitalisering oppfattes som 

hensiktsmessig.  

 

GIEK, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge er viktige aktører i regjeringens arbeid med 

å fremme norsk eksport. Departementet er opptatt av at aktørene kjenner godt til hverandres 

tilbud og samarbeider om å gjøre sine virkemidler kjent og lett tilgjengelig for næringslivet.  
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Videre er det viktig at GIEK og Eksportkreditt Norge er godt kjent med og følger opp 

regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering Verda som marknad, herunder tiltak 

som gjelder virkemiddelapparatet og eksportfinansiering. 

 

Samfunnsansvar inkl. antikorrupsjon  

Med samfunnsansvar menes her at GIEK har et ansvar for påvirkningen som GIEKs 

virksomhet har på klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-

korrupsjon. Det finnes anbefalinger for håndtering av samfunnsansvar, korrupsjon og andre 

elementer som tilhører dagens OECD-tilknyttede avtale for langsiktig eksportfinansiering. 

Sammen med Eksportkreditt Norge har GIEK utviklet en praksis for å vurdere påvirkning på 

samfunnsansvar m.m. som går utover disse anbefalingene. Det er viktig for NFD at GIEK 

fortsetter å sette fokus på samfunnsansvar, både internt i organisasjonen i arbeid med saker og 

i det internasjonale arbeidet, for å bidra til en utvikling i ønsket retning. Norske eksportører 

beveger seg stadig inn i nye markeder og land som vurderes å ha høy risiko, og det gjelder 

også GIEKs søknader. I denne sammenheng ser departementet positivt på at GIEK 

samarbeider med Eksportkreditt Norge, for å dele kunnskap og erfaringer om oppfølging av 

saker og problemstillinger knyttet til blant annet antikorrupsjon. 

5. SÆRSKILTE OPPFØLGINGER OG BESTILLINGER I 2018 

5.1 Særskilte oppfølginger  

5.1.1 Oppfølging av evalueringen 

I 2017 ble det gjennomført en evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge. Temaer i 

evalueringen var å belyse GIEK og Eksportkreditt Norges måloppnåelse og om ressursbruken 

er effektiv, både for virksomhetene og for ordningene, og om eksportfinansieringssystemet i 

sin helhet fungerer godt. Evalueringsrapporten fra Oslo Economics ble levert desember 2017. 

NFD vil komme tilbake til hvordan evalueringen skal følges opp. GIEK og Eksportkreditt 

Norge må påregne å bidra inn i det videre arbeidet i 2018.  

5.1.2 Forbedre grunnlag for å måle og vurdere resultater  

Departementet er opptatt av å måle og vurdere resultater av virkemidlene NFD har ansvar for. 

Styringsinformasjonen gir grunnlag for læring og forbedring både i den enkelte virksomheten 

og i styringsdialogen med departementet. Dette gir også viktig grunnlag for å forstå 

virkemidlene i et større perspektiv. 

 

Departementet viser til bestilling i oppdragsbrevet for 2017 om en rapport fra GIEK og 

Eksportkreditt Norge om mulige metoder for å måle samfunnseffekter, og anbefalt løsning 

som kan implementeres fra og med 2018. GIEK og Eksportkreditt Norge oversendte innspill i 

henhold til bestillingen. Departementet vil vurdere innspillet og komme tilbake om saken. 

GIEK og Eksportkreditt Norge må påregne å bidra inn i det videre arbeidet med saken. 

5.1.3 Digitalisering og effektivisering  

Regjeringen har fremholdt digitalisering som et sentralt virkemiddel for økt produktivitet, 

sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I Meld. 

St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge, er det understreket at effektiv bruk av IKT 

styrker næringslivets konkurranseevne og øker samfunnets totale produktivitet. NFD 

forventer at GIEK er godt kjent med regjeringens overordnede politikk for hvordan IKT kan 

utnyttes til samfunnets beste, som blant annet går fram av Meld. St. 27, og mer detaljerte 

pålegg og føringer, som blant annet er formidlet gjennom Digitaliseringsrundskrivet H-7/17.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
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5.2 Bestillinger  

5.2.1 Kartlegging av andre lands eksportfinansieringstilbud 

Det vises til NFDs brev av 30. juni 2017 om felles bestilling til GIEK og Eksportkreditt Norge 

om en rapport som kartlegger andre lands langsiktige eksportfinansieringstilbud, og 

kortsiktige tilbud der dette er en del av det offentlige eksportfinansieringssystemet. Rapporten 

skal oversendes til NFD innen 6. april 2018.  

5.2.2 Fakta om andre lands tolkning av kapitalvarer og skip 

Det vises til GIEKs faktanotat fra høsten 2016 om andre lands tolkning av grensen mellom 

kapitalvarer og skip, basert på notifiseringer til OECD. Det bes om at GIEK sender et nytt 

notat til NFD innen 14. desember 2018. Det vises videre til styringskalenderen for mer 

informasjon om leveransen. GIEK og Eksportkreditt Norge bør i tillegg følge med på og ta 

stikkprøver av notifiseringer til OECD med sikte på å identifisere ulikheter i 

regelverkstolkninger og -praksis, og vurdere behov for å innrapportere dette til NFD.  

5.2.3 Redegjørelse om eksportfinansieringstilbudet for SMB 

NFD ber om at GIEK og Eksportkreditt Norge i samarbeid utarbeider en redegjørelse for 

hvordan virksomhetene i tiden fremover skal jobbe med SMB som eksporterer eller skal 

eksportere kapitalvarer. Departementet er særlig opptatt av at det vurderes om dagens tilbud 

er tilstrekkelig tilgjengelig for SMB og om tilbudet er enkelt å bruke for disse typer bedrifter 

og evt. hva GIEK og Eksportkreditt Norge vil gjøre for å sikre et tilpasset, tilgjengelig og 

enkelt tilbud av offentlig eksportfinansiering. I tillegg bes GIEK og Eksportkreditt Norge å 

redegjøre for hvordan man vil sikre at arbeidet både i den enkelte virksomhet og samarbeidet 

mellom de to er tilpasset behovene til SMB, herunder om virksomhetene har tilstrekkelig 

kompetanse til å håndtere slike saker og om det behov for justeringer i arbeidsprosesser. 

Redegjørelsen skal leveres innen 1. juni 2018.  

5.2.4 Internrevisjon  

Departementet ber om å få tilsendt internrevisors årsrapport og sammendraget av hver enkelt 

internrevisjonsrapport etter hvert som disse foreligger. NFD ber om at eventuelle 

internrevisjonsrapporter av særskilt interesse presenteres mer utfyllende i møte med intern-

revisor. Det vises videre til brev fra NFD 21. september 2017 og styringskalenderen for mer 

informasjon om leveransene.  

5.2.5 Ambisjonsnivå for internkontroll 

GIEK skal levere en vurdering av hvor nivået på internkontrollen i GIEK bør være som et fast 

punkt hvert tredje år. NFD har utarbeidet nærmere forventninger til innholdet i leveransen, 

som skal oversendes NFD innen 5. juni 2018. Det vises videre til styringskalenderen for mer 

informasjon.  

6. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

6.1 Fellesføring 2018: Arbeidslivskriminalitet  

Det vises til rundskriv H-8/17 av 15.12 2017 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og 

tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige 

virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. GIEK skal ved tildeling 
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av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og 

regler. GIEK skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter 

og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.  

6.2 Føring sikkerhet og beredskap  

GIEK skal ha tilfredsstillende beredskap til å kunne håndtere uønskede hendelser. Nødvendig 

grunnsikring skal dokumenteres, øves og vedlikeholdes. Det forventes at GIEK evaluerer og 

tar lærdom av øvelser og uønskede hendelser. 
 

GIEK skal ha god styring og kontroll med informasjonssikkerheten, som bidrar til beskyttelse 

av viktige verdier i GIEK. Arbeidet må innrettes på en systematisk, målbar og dokumentert 

måte som en integrert del av virksomhetens øvrige internkontrollrutiner.  

 

GIEK skal gjøre rede for arbeidet med beredskap og informasjonssikkerhet i årsrapporten. 

6.3 Føring mangfold og likestilling  

Det er et mål for regjeringen at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, 

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering. 

Offentlige myndigheter har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på sitt 

virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen. Ansatte bør også 

gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  

 

Departementet understreker at arbeidet for likestilling og mangfold videreføres i 2018, og det 

skal utarbeides strategier og tiltak på dette området. Arbeidet skal omtales i årsrapporten for 

2018 og senere år. Departementet vil følge opp status for virksomhetens arbeid for å fremme 

likestilling og mangfold i styringsdialogen i løpet av året. 

7. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2018 

GIEK har ansvar for å planlegge virksomheten i 2018 innenfor de rammer som er gitt i dette 

brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten, pkt. 2.2.). GIEK skal i tillegg følge rammeutnyttelsen løpende og informere NFD 

umiddelbart dersom det vurderes å være behov for å øke rammen. 

7.1 Garantifullmakter 

GIEK gis fullmakt i 2018 til å gi tilbud om nye garantier innenfor følgende rammer for nye 

tilbud om garanti, gamle tilbud om garanti og utestående ansvar, jf. romertallsvedtak VIII. 

 
(i 1 000 kroner) 

Ramme for Alminnelig garantiordning (inkl. gammel alminnelig ordning)2 145 000 000 

Ramme for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland 

(U-landsordningen)3  

3 150 000 

 

                                                 
2 Rammen skal dekke summen av gjeldende tilbud om garantier, utestående garantiansvar for både Alminnelig 

garantiordning og Gammel alminnelig ordning, reforsikring av GIEK Kredittforsikring under Alminnelig 

garantiordning og ubenyttet del av rammeavtaler for bonds. 
3 Rammen styres av forholdstallet 1:7, som innebærer at reell ramme begrenses til syv ganger det beløp som er 

innestående på grunnfondet. Rammen skal dekke gjeldende tilbud om garantier og utestående garantiansvar for 

U-landsordningen, samt reforsikring av GIEK Kredittforsikring under U-landsordningen. 
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Ramme for byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien 

(byggelånsgarantiordningen) 

5 000 000 

Ramme for garantier ved etablering av langsiktige kraftkontrakter til 

kraftintensiv industri (kraftgarantiordningen) 

20 000 000 

 

Ramme for garantier ved kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 

(Skipsgarantiordningen)  

 

10 000 000 

  

Dekning av forsikringstilfeller – statlig varekrigsforsikring 

I tilfelle beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring aktiveres, gis det samtykke til at 

NFD kan inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen innenfor en 

totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 mrd. kroner, jf. romertallsvedtak X. 

7.2 Trekkfullmakt 

Følgende trekkfullmakt gjelder for 2018, jf. romertallsvedtak III: 

 

Det vises til Regelverk for GIEKs garantiordninger for omtale av prosedyre som skal benyttes 

i de tilfellene hvor trekkfullmakt ikke er tilstrekkelig, eller ikke gitt av Stortinget, og GIEK 

ikke klarer å innfri sine garantiforpliktelser innenfor den aktuelle ordningens økonomi. 

7.3 Fullmakter for å sikre statens verdier som følge av mislighold- og gjenvinningssaker 

GIEK gis med dette fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få 

dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker i 2018, jf. romertallsvedtak XV. 

Eierskapet skal være midlertidig. Formålet er å gi GIEK handlingsrom til å sikre statens 

verdier i situasjoner med mislighold. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2017-2018), 

samt til Regelverk for GIEKs garantiordninger under punkt 2.4.2. Tapsbegrensning.  

 

Videre gis GIEK med dette fullmakt til å opprette og drifte et holdingselskap, jf. romertalls-

vedtak XVIII. Holdingselskapets formål skal være å forvalte eierandeler som følge av 

misligholds- og gjenvinningssaker under Alminnelig garantiordning. Holdingselskapet skal 

være midlertidig og avvikles når markedssituasjonen bedres og det er få gjenstående selskaper 

i porteføljen. Det vises for øvrig til omtale i Prop. 129 S (2016-2017) og tillegg til tildelings-

brev for 2017 datert 30. juni 2017.  

 

GIEK gis med dette fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i selskaper som staten eier helt 

eller delvis som følge av at GIEK har benyttet ovennevnte fullmakter. Det presiseres at dette 

gjelder også ovennevnte holdingselskap. GIEK skal legge Retningslinjer for forvaltningen av 

selskap som staten eier som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i Garantiinstituttet for 

eksportkreditt (GIEK), fastsatt 30. juni 2017, til grunn for sin eierskapsutøvelse. For øvrig 

vises det til Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Det vises 

også til krav til rapportering om GIEKs forvaltning av statens eierinteresser i Vedlegg 3 

(Rapporteringskrav).  

(i 1000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

2460  Garantiinstituttet for eksportkreditt 600 000 

 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordningen  
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7.4 Øvrige fullmakter 

Det vises til oversikt over øvrige budsjettfullmakter og administrative fullmakter i  

vedlegg 2.  

7.5 Bevilgninger 

Bevilgningene på statsbudsjettet som omhandler GIEK er, jf. romertallsvedtak I: 

 
(i 1 000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900  Nærings- og fiskeridepartementet  

 72 Tilskudd til beredskapsordninger, andel Beredskapssystem for 

varekrigsforsikring 

400  

 

2460  Garantiinstituttet for eksportkreditt  

 24 Driftsresultat:  

 24.1 Driftsinntekter -188 000 

 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 188 000 

 71 Tilskudd til garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til 

bruk i Norge 10 000 

5460  Garantiinstituttet for eksportkreditt    

 71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning  10 900 

 72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland  8 000 

 

Kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet 

Post 72 Tilskudd til Beredskapssystem for statlig varekrigsforsikring 

Det vises til at NFD har tillagt GIEK å ha sekretariatsfunksjon for statlig varekrigsforsikring, 

jf. lov av 12. desember 2003 og retningslinjer fastsatt av NFD 1. januar 2006. Tilskuddet på 

400 000 kroner i 2018 skal dekke GIEKs utgifter til vedlikehold og utvikling av 

beredskapsordningen med statlig varekrigsforsikring. Tilskuddet skal også dekke bistand til et 

etablert Forsikringsforum og til arbeidet med eventuell revisjon av varekrigsforsikringsloven. 

Tilskuddet utbetales samlet på grunnlag av departementets vurdering av årsrapport og særskilt 

regnskap.  

 

Kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt 

Post 24 Driftsresultat 

GIEKs administrasjonsutgifter dekkes inn av premieinntekter fra ordningene. For 2018 er 

overslagsbevilgningen for GIEKs driftsutgifter 188 mill. kroner. GIEKs overslagsbevilgning 

har økt de siste årene, da det har vært en betydelig økning i GIEKs arbeidsmengde, bl.a. som 

følge av situasjonen i olje- og gassnæringen og maritim næring. NFD legger til grunn at GIEK 

vurderer større anskaffelser og investeringer og lager prognoser for nivået på administrasjons-

utgiftene frem i tid for å sikre at ressursbruken er effektiv.  

 

Post 71 Tilskudd til garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge 

Det er bevilget et tilskudd på 10 mill. kroner til administrasjonen av den nye midlertidige 

garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Tilskuddet skal 

tilbakebetales når GIEK anser det som hensiktsmessig ut fra likviditeten i ordningen. 

Bevilgningen overføres i sin helhet slik at den er disponibel for GIEK samtidig som 

ordningen trer i kraft.  

 

Kap. 5460 Garantiinstituttet for eksportkreditt 
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Post 71 Tilbakeføring Gammel alminnelig ordning og Post 72 Tilbakeføring fra Gammel 

særordning for utviklingsland 

I januar 2018 skal GIEK tilbakeføre 10,9 mill. kroner (jf. post 71 tilbakeføring fra Gammel 

alminnelig ordning) og 8 mill. kroner (jf. post 72 tilbakeføring fra Gammel særordning for 

utviklingsland) til NFDs kontonr. 4209 01 01530. 

7.6 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. GIEKs administrasjons-

regnskap skal føres etter kontantprinsippet. GIEKs fondsregnskap skal føres etter de statlige 

regnskapsstandardene (SRS), med unntak av enkelte elementer som fremkommer i GIEKs 

hovedinstruks.  

7.7 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 

tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kap. 900, kap. 2460 og kap. 5460 og fullmaktene stilt 

til disposisjon for GIEK. 

 

Med hilsen 

 

Jan Farberg (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

 

 Julie Rønning  

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2018 

Dette vedlegget omtaler frister i 2018 knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett og 

statsregnskap for GIEK, NFDs styringsdialog med GIEK, og frister til Utenriksdepartementet 

(UD) og Direktoratet for Økonomistyring (DFØ). De enkelte leveransene blir nærmere 

beskrevet under kalenderen.  

 

1. STYRINGSKALENDER – TIDSFRISTER 

Dato Type rapportering/hendelse Mottaker Krav  

2018  

2. januar  Statsbudsjettet 2019: 

Konsekvensjustering  

NFD I dette 

vedlegget 

5. januar Oppdatert informasjon til NFDs 

styredatabase 

NFD I dette 

vedlegget  

15. januar Status for gjeldsplanens ramme og 

oversikt over politiske fordringer 

per utgangen av 3. tertial 2017 

UD,  

kopi NFD  

I dette 

vedlegget 

1. mars Statsbudsjettet 2018: 

Omdisponeringer og 

tilleggsbevilgninger  

NFD  I dette 

vedlegget 

15. mars Risikorapport 1 i 2018  NFD Vedlegg 3 

15. mars  Oppdatert internrevisjonsstrategi 

for 2018 

NFD I dette 

vedlegget 

15. mars  Årsrapport for GIEK 2017 (inkl. 

BSV) 

NFD Vedlegg 2 

tildelingsbrev 

2017 

15. mars Statsbudsjettet 2019: 

Budsjettforslag  

NFD I dette 

vedlegget 

Medio/ultimo 

mars 

NFD innkaller til møte med FIN 

om porteføljestatus 

  

6. april Kartlegging av andre lands 

eksportfinansieringstilbud 

NFD Brev 30. juni 

2017 og dette 

brev pkt. 5.2.1. 

15. mai  Status for gjeldsplanens ramme og 

oversikt over politiske fordringer 

per utgangen av 1. tertial 2018  

UD,  

kopi NFD 

I dette 

vedlegget 

1. juni Redegjørelse om 

eksportfinansieringstilbudet for 

SMB 

 Dette brev pkt. 

5.2.3. 

23. mai Etatsstyringsmøte kl. 12-14 mellom 

GIEK og NFD (hos GIEK) 

  

5. juni Ambisjonsnivå for internkontroll  NFD Dette brev 5.2.5 

og dette 

vedlegget 

15. juni Materiale for beregning av statlig 

næringsstøtte 

NFD  I dette 

vedlegget 
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Dato Type rapportering/hendelse Mottaker Krav  

15. august Statsbudsjettet 2019: Oppdaterte 

prognoser for rammeutnyttelse  

NFD I dette 

vedlegget 

14. september Status for gjeldsplanens ramme og 

oversikt over politiske fordringer 

per utgangen av 2. tertial 2018 

UD,  

kopi NFD 

I dette 

vedlegget 

20. september Risikorapport 2 i 2018  NFD Vedlegg 3 

20. september Status økonomi per 31. august inkl. 

eventuelle innspill til 

endringsproposisjon høst 

NFD Vedlegg 3 

Medio/ultimo 

september 

NFD innkaller til møte med FIN 

om porteføljestatus 

  

Oktober Styresamtaler   

1. november Statsbudsjettet 2020: Eventuelle 

satsingsforslag  

NFD I dette 

vedlegget 

2. november Etatsstyringsmøte kl. 12-14 mellom 

GIEK og NFD (hos NFD) 

  

14. desember  Fakta om andre lands tolkning av 

kapitalvarer og skip 

NFD Dette brev 5.2.2 

og dette 

vedlegget 

2019  

15. mars Årsrapport for GIEK for 2018  NFD  Vedlegg 3  
Løpende rapportering 

 
 

Løpende Status for GIEKs midlertidig 

eierskap 

NFD Vedlegg 3 

Løpende  Internrevisors årsrapport og 

sammendrag av alle 

internrevisjonsrapportene  

NFD Dette brev 5.2.4 

og dette 

vedlegget 

Løpende ved 

behov 

Rapportering i henhold til 

internasjonale avtaler (OECD, EØS 

og WTO) 

 
 

Innen den 15. i 

påfølgende 

måned  

Kasserapport  DFØ,  

kopi NFD 

FINs rundskriv 

R-106 av 

25.11.2013 

Syv dager etter 

generalforsamling 

(i selskaper som 

GIEK forvalter) 

Utkast til statsrådens beretning  NFD Pkt. 9 i 

retningslinjene 

om GIEKs 

forvaltning av 

selskap som 

staten eier  

Etter 

styrebehandling 

(senest 31. i neste 

måned. Unntak juli 

-  frist 20. august.) 

Månedsrapporter om 

rammeutnyttelse for hver ordning 

og porteføljeutvikling.  

NFD, kopi 

NORAD/UD  
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2. OMTALE AV LEVERANSER TIL STATSBUDSJETT OG STATSREGNSKAP  

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2017 av 7. november 2017 og NFDs brev av 

16. november 2017 om årsavslutning og frister for innrapportering til statsregnskapet for 

2017. Det gjøres oppmerksom på at GIEK for regnskapsåret 2017 skal rapportere i 

kapitalregnskapet om aksjer GIEK har ervervet, i henhold til punkt 3.3.2 Statens 

aksjeinteresser i R-9/2017. Aksjer som GIEK erverver skal sorteres under Gruppe 2 i henhold 

til rundskrivet. Nedenfor fremkommer frister vedr. statsbudsjettet. 

 

2. januar 2018: Statsbudsjettet 2019 – Konsekvensjustering (NFD) 

Som innspill til konsekvensjustert statsbudsjett for 2019, skal GIEK rapportere status på konto 

pr. 1.1.2018 for Gammel alminnelig ordning og Gammel særordning for utviklingsland. For 

Gammel alminnelig ordning (kap. 5460, post 71) skal GIEK rapportere all likviditet ut over 

25 mill. kroner. For Gammel særordning for utviklingsland (kap. 5460, post 72), skal GIEK 

rapportere all likviditet. Det bes også om anslag for de samme postene for årene 2019-2022. 

GIEK skal også rapportere en oversikt over Parisklubbsaker pr. 31.12.2017.  

 

1. mars og 20. september 2018: Statsbudsjettet 2018 – Omdisponeringer og 

tilleggsbevilgninger (NFD) 

GIEK bes om å redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 

2018. Forslagene må inneholde redegjørelse for endring i forhold til forutsetningene. 

Forslagene skal inneholde en begrunnet vurdering av rammen for 2018. Eventuelle innspill til 

høstsesjonen skal innarbeides i rapport om status økonomi per 31. august, jf. krav i Vedlegg 3.  

 

15. mars 2018: Statsbudsjettet for 2019 – budsjettforslag (NFD) 

GIEK bes om å levere et kort budsjettforslag. Forslaget, som i hovedsak skal være tall, skal 

inneholde: 

 Omtale av hovedprioriteringer for 2019. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-3 

viktigste områdene som GIEK skal ha oppmerksomhet på i 2019. 

 Budsjettforslag for 2019 (i 2018-prisnivå) inkludert begrunnet forslag til ramme for 2019 

for alle garantiordningene (inkl. rammeutnyttelse og statistikk for alle ordninger), anslag 

på forventede fremtidige tap og eventuelle forslag om trekkfullmakter 

(porteføljevurdering). 

 Forslag til administrasjonsbudsjett for GIEK. Statsbudsjettet for 2018 skal danne 

utgangspunkt for beregninger av de ulike postene i administrasjonsbudsjettet for 2019. 

Budsjettet og regnskapet skal omfatte; driftsinntekter, lønns- og personalkostnader og 

andre driftskostnader. Investeringer og pensjonsutgifter skal særskilt omtales. 

 Forslag til budsjett for drift av beredskapssystem for varekrigsforsikring. 

 GIEK skal til budsjettinnspillet simulere likviditetsbehov for å begrunne evt. behov for 

likviditetstilførsel gjennom trekkfullmakter i neste budsjettperiode.  

 Nærmere informasjon om innhold i leveransen knyttet til investeringer finnes på 

Regjeringen.no. 

15. august 2018: Statsbudsjettet 2019 – Oppdaterte prognoser for rammeutnyttelse 

(NFD) 

NFD ber om anslag til statsbudsjettet for 2019 med oppdaterte prognoser og estimering av 

rammeutnyttelse for alle garantiordningene for 2019 (særlig Alminnelig garantiordning 

knyttet til dollarkurs), sammen med en oppdatering av status for ordningene.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r-9-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/


Tildelingsbrev 2018 – GIEK 

Side 14 

 

1. november 2018: Statsbudsjettet 2020 – Eventuelle satsingsforslag (NFD) 

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse, 

ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. Nærmere informasjon om 

innhold i leveransen finnes på Regjeringen.no. NFD ber videre om at eventuelle forslag 

vurderes opp mot relevant internasjonalt regelverk, herunder den OECD-tilknyttede avtalen 

Arrangement on Officially Supported Export Credits og EØS-avtalens regler om offentlig 

støtte. 

 

3. ØVRIGE LEVERANSER 

5. januar 2018: Oppdatert informasjon til NFDs styredatabase (NFD) 

Det ligger informasjon om styrer, råd og utvalg tilknyttet NFD i en egen database, som 

oppdateres hvert år. GIEK må derfor oversende oversikt over antall styremøter som er avholdt 

i GIEK i foregående år og utgifter/budsjett, samt informasjon om evt. ny styresekretær, 

ansattrepresentant, observatør og vara for ansattrepresentant, herunder navn, fødselsdato, 

fylke (folkeregister), stilling og oppnevnt dato. 

 

15. januar, 15. mai og 14. september 2018: Status for gjeldsplanens ramme og oversikt 

over politiske fordringer (UD, kopi NFD) 

GIEK skal hvert tertial sende en totaloversikt over belastning av gjeldsplanens totalramme i 

forbindelse med ettergivelse av statlige fordringer gjennom bilaterale avtaler. Oversikten skal 

sendes til UD, med kopi til NFD. Forslag til rammebelastning for enkeltland skal sendes til 

UD så snart som mulig etter at nye gjeldsavtaler er parafert, slik at belastningen kan foretas 

løpende, land for land. 

 

GIEK skal også hvert tertial sende til UD, med kopi til NFD, oversikt over passive og 

avtaleregulerte politiske fordringer som GIEK har utestående. 

 

15. mars 2018: Oppdatert internrevisjonsstrategi for 2018 (NFD) 

NFD viser til brev 21. september 2017 der departementet i internrevisjonens neste årsplan og 

flerårige revisjonsstrategi ber om at  

 Internrevisjonens selvstendige, helhetlige risikoanalyse av GIEKs virksomhet fremgår 

tilstrekkelig 

 Det forklares hva som ligger i at risikoer er store/vesentlige 

 Nytten av internrevisjonsprosjektene beskrives nærmere 

 

5. juni 2018: Ambisjonsnivå for internkontroll (NFD) 

GIEK skal levere en vurdering av hvor nivået på internkontrollen i GIEK bør være 

(ambisjonsnivå) som et fast punkt hvert tredje år. I vurderingen er det viktig at 

sammenhengen mellom risiko, risikotoleranse, nytte og kostnader ved valg av ambisjonsnivå 

kommer tydelig frem. Videre ber NFD om at leveransen fra GIEK inkluderer begrunnede 

vurderinger av:  

 valget av GIEKs risikotoleranse ved utforming av internkontrollen  

 om risikotoleransen er satt tilstrekkelig tydelig og evt. behov for tydeliggjøre denne 

 hvilken gjenværende risiko som følger av ambisjonsnivået for internkontrollen 

 at valgt ambisjonsnivå gir en gjenværende risiko innenfor risikotoleransen 

 ambisjonsnivåets effektivitet (dvs. nytte-kostnadsvurdering av internkontrolltiltakene) 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/
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I tillegg ber NFD om at GIEK i notatet redegjør på en overordnet måte for tilstanden til og 

utsiktene fremover for virksomhetens helhetlige risikostyring. NFD tar sikte på å bestille neste 

leveranse til 2021. 

 

15. juni 2018: Materiale for beregning av statlig næringsstøtte (NFD) 

FIN beregner hvert år den samlede statlige næringsstøtten, som presenteres og kommenteres i 

nasjonalbudsjettet. I den forbindelse er det behov for informasjon om GIEKs ordninger, 

herunder blant annet anslag for administrasjonsutgifter, erstatninger, og gjenvinninger for 

kommende år. I utforming av innspillet ber NFD om at GIEK tar utgangspunkt i NFDs 

bestilling om innspill fra foregående år. Dersom FIN justerer sin bestilling for innspill til 

beregning i nasjonalbudsjettet for 2019, vil NFD sende eget brev med justert bestilling.  

 

14. desember 2018: Fakta om andre lands tolkning av kapitalvarer og skip (NFD) 

Det vises til omtale i dette brevs pkt. 5.2.2. Leveransen skal baseres på notifiseringer til 

OECD knyttet til hovedavtalen og sektoravtalen for skip (SSU), og bør inneholde informasjon 

om hvilke typer enheter og hvilke land som benytter vilkår fra SSU der Norge benytter vilkår 

ihht. hovedavtalen, samt hvilke vilkår fra SSU som brukes (inkl. nedbetalingsandel, premie og 

løpetid). Da GIEK har hovedansvar for notifisering til OECD for Norge bes det om at GIEK 

utarbeider leveransen, men at Eksportkreditt Norges innspill innarbeides før notatet 

oversendes departementet. NFD tar sikte på å bestille slike gjennomganger annethvert år.  

 

Løpende: Internrevisjonsrapporter og internrevisors årsrapport (NFD) 

NFD ber om at det fremgår i internrevisors årsrapport hvilke revisjoner som er gjennomført, 

hvilke vesentlige anbefalinger som internrevisjonen har kommet med, hvilke vesentlige 

handlingsplaner og vesentlige tiltak som ledelsen har besluttet og status på om vesentlige 

tiltak fra tidligere revisjoner er blitt lukket, og en begrunnet vurdering av status for, herunder 

angivelse av nivå på risikostyring og kontroll i virksomheten og en vurdering av GIEKs 

arbeid med internkontroll. Det bes også om at det i internrevisors årsrapport redegjøres for om 

det i løpet av året har skjedd vesentlige endringer i forhold av betydning for ambisjonsnivået 

for internkontrollen ettersom NFD hvert tredje år får GIEKs vurdering av hva som bør være 

ambisjonsnivået for internkontrollen. 
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2018 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet 

ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i 

Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.1.2017. Det vises også til 

veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene 

nærmere. NFD delegerer med dette følgende fullmakter til GIEK for 2018, med de utdypende 

vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2-2.3:  

 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 pst. av bevilgningen på 

den aktuelle posten. 

 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, 

forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av 

bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 

2015. 

 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 

overensstemmelse med kravene i rundskriv 110. Det bes om særskilt rapportering om 

utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  

Administrative fullmakter  

Det vises til følgende:  

 NHDs brev av 10. mars 2005 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse 

med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved 

kortvarige kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og 

regnskapsførere.  

 NHDs brev av 16. mars 2006 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for 

arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet  
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VEDLEGG 3: RAPPORTERINGSKRAV 

I dette vedlegget følger rapporteringskrav for henholdsvis risikorapporter, årsrapport og 

økonomirapport og særskilte rapporteringskrav om GIEKs forvaltning av statens eierandeler.  

 

1. KRAV TIL RISIKORAPPORTER 

GIEK skal utarbeide to risikorapporter til NFD. Risikorapportene skal inneholde to 

hovedelementer; risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse og risiko i GIEKs 

portefølje. Risikovurderinger for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse skal gjøres i 

henhold til metodikken i DFØs veileder. Risikoen i GIEKs portefølje skal måles og 

synliggjøres ved at GIEK rapporterer statistikk om ulike elementer. Det må fremkomme i 

rapportene om GIEK anbefaler at NFD må igangsette spesifikke tiltak. Det skal i tillegg 

redegjøres spesielt for eventuelle endringer i risikometodikken fra forrige rapportering (og 

som bygger på grunnlagsdokumenter om risikovurderingsarbeidet i GIEK) og sentrale 

begreper og forutsetninger i risikovurderingene (for eksempel løpetid, mislighold-

sannsynlighet og tapsgrad ved mislighold). GIEK skal også gi faglig råd til NFD i løpet av 

året ved behov dersom GIEK vurderer det er nødvendig med spesifikke tiltak på grunnlag av 

risikoen i GIEKs portefølje. 

1.1. Risikorapport 1 

Denne skal presentere risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse i 2018 ved å 

inneholde: 

 

DEL I 

 vurdering av risiko for manglende måloppnåelse og risikoen for at GIEK ikke får prioritert 

de områdene som i tildelingsbrevet er trukket frem som prioriteringer.  

 risikovurdering av effektiv bruk av ressurser, pålitelig rapportering, etterlevelse av lover 

og regler, regnskap med årsprognoser for drift, investeringer og inntekter, og av eventuelle 

andre forhold som GIEK vurderer som vesentlige, eksempelvis risikovurderinger av 

forhold som etikk og antikorrupsjon, compliance og IKT. I tillegg bes GIEK om å 

kommentere dersom det er kjennskap til fremtidige hendelser i påfølgende år som kan 

påvirke de enkelte risikovurderingene. 

 vurderinger av risikoer tilknyttet selskaper hvor GIEK forvalter statens eierinteresser som 

vil kunne påvirke GIEK som eier og GIEKs eieroppfølging av selskapene. 

 

DEL II 

 statistikk bl.a. på bakgrunn av regnskapstall per 31. desember og evt. kommentarer som 

skal bidra til å synliggjøre og måle risiko i GIEKs portefølje, inkl. konsentrasjonsrisiko. 

Dette inkluderer bl.a. følgende nøkkeltall som fra årsrapport; Kostnadsratio, 

tilslagsprosent (her per ordning) og tapsindikator.  

 forklaring og kommentarer om valg av utforming av stresstester. For Alminnelig 

garantiordning og for de ordningene som GIEK vurderer som nødvendig, skal det 

gjennomføres stresstester og scenarioanalyser som skal fange opp ulike kombinasjoner av 

vedvarende sterk negativ utvikling i de vesentlige risikofaktorene i porteføljene.  

 betydningen av muligheten for kraftig redusert utestående portefølje for evne til å gå i 

balanse på lang sikt bør synliggjøres og kommenteres.  

 likviditetsanalyse (vurderinger av risiko for ikke å kunne møte fremtidig likviditetsbehov). 
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 redegjørelse for hvordan og i hvilken grad eierposisjoner i selskaper bidrar til at relevante 

garantiordninger går i balanse på lang sikt. Det skal informeres om forventninger om 

avhending av underliggende panteobjekter og aksjer i børsnoterte selskaper. 

1.2. Risikorapport 2 

Denne skal presentere risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse i 2019 ved å 

inneholde:  

 samme elementer i Del I som rapport 1, gitt at målene og prioriteringene for 2018 

videreføres. Eventuelle endringer fra rapport 1 skal omtales.  

 samme elementer i Del II (med regnskapstall per 30. juni 2018). 

 

2. KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN 

GIEKs årsrapport skal inneholde to årsregnskap; regnskap for administrasjonen og 

garantiordningene. Årsrapporten skal følge krav til årsrapport i Reglement for økonomistyring 

i staten og Bestemmelser for økonomistyring i staten (heretter Bestemmelsene) fastsatt 

12. desember 2003 med endringer senest 5. november 2015 og Rundskriv R-115 datert 24. 

november 2016 fra FIN (heretter R-115/2016).  

GIEK skal følge DFØs veiledningsnotat – Årsrapport for statlige virksomheter per 10. januar 

2017 slik at årsrapporten inneholder seks deler (pkt. 2.1-2.6) med følgende spesialiserte krav 

for GIEK: 

2.1. Leders beretning  

2.2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

 GIEKs resultatkjede  

 Utvalgte nøkkeltall (siste tre år)  

fra regnskapet til garantiordningene; 

o Utnyttelse av garantifullmakter (bundet under rammen per ordning i kroner og i % 

dvs. utnyttelsesgrad av ramme) 

o Tapsindikator (tapsavsetning og nedskrivning i % av utestående ansvar og 

fordringer) 

o Kostnadsratio (administrasjonskostnader/inntekt og administrasjonskostnader 

/antall garantier)  

og fra administrasjonsregnskapet4: 

o Antall årsverk  

o Overslagsbevilgning, driftsutgifter (kap. 2460, post 24.2) 

o Administrasjonsutgifter (i kroner og % dvs. utnyttelsesgrad av 

overslagsbevilgning) 

o Lønnsutgifter (i kroner og % av de samlede administrasjonsutgiftene) 

o Lønnsutgifter per årsverk 

o Administrasjonsutgifter per årsverk 

o Konsulentutgifter (i kroner og % av administrasjonsutgifter)  

                                                 
4 GIEK bes om å legge definisjoner som DFØ har utarbeidet til grunn ved beregning av nøkkeltall der hvor disse 

finnes. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2016.pdf
https://dfo.no/Documents/FOA/Aarsrapport/Veiledningsnotat%20til%20%C3%A5rsrapport%20070317.pdf
https://dfo.no/Documents/FOA/Aarsrapport/Veiledningsnotat%20til%20%C3%A5rsrapport%20070317.pdf
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2.3. Årets aktiviteter og resultater 

2.3.1. Overordnet rapportering  

 Tabeller med statistikk per ordning som inkluderer (både i antall og beløp); nye og 

gjeldende søknader, nye og gjeldende tilbud om garanti, nytt og utestående garantiansvar 

og bundet under rammen.  

 Andre nøkkeltall (tilslagsprosent for GIEK i antall og beløp: tilbud/søknad og 

garanti/søknad),  

 Bransjefordeling av utestående ansvar som tabell og kakediagram5  

 Eventuelle oppdrag fra departementet som GIEK mener belyser resultater og 

måloppnåelse 

 Kort status for iverksatte og planlagte vesentlige effektiviseringstiltak, herunder 

digitalisering, og hvor og evt. hvordan effektiviseringsgevinstene følges opp. 

 Hovedfunn i eventuelle evalueringer gjennomført av GIEK  

2.3.2. Rapportering på mål 

 Resultater og styrets vurdering av måloppnåelse gruppert etter mål  

 

Krav for målet: Bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud 

og være et supplement til markedet 

 Vurdering av om GIEKs tilbud skiller seg vesentlig ut sammenlignet med relevante 

konkurrentland, herunder en vurdering av næringspolitiske konsekvenser. 

 Estimat på GIEKs medvirkning til norsk eksport av varer og tjenester og ved investeringer 

i utlandet, målt ved summen av de totale eksportkontraktene knyttet til GIEKs tilbud om 

garanti og utstående garantier under Alminnelig garantiordning og U-landsordningen. 

 Effekten av det samlede eksportfinansieringstilbudet (addisjonalitet) under Alminnelig 

garantiordning og U-landsordningen. 

 Vurdering av GIEKs betydning for SMB  

 Vurdering av hvorfor GIEK vurderer garantier å være i nasjonal interesse (for de garantier 

som er stilt og hvor det foreligger betydelig norsk interesse) 

 

Krav for målet: Medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår 

 Estimat på GIEKs medvirkning til ordreinngang for norske selskaper for bygging, 

ombygging eller sammenstilling av skip fartøy eller innretninger til havs, målt ved 

kontraktsverdi knyttet til GIEKs tilbud om garanti og utstående garantier under 

Byggelånsgarantiordningen. 

 Effekten av byggelånsgarantier (addisjonalitet). 

 

Krav for målet: Medvirke til at langsiktige kraftavtaler inngås på forretningsmessige vilkår 

 Vurdering av om GIEKs garantitilbud treffer behovet for garantier til aktørene i markedet.  

 Rapport for ordningen samlet sett og fordelt på tosifrede næringskoder, samt hvorvidt det 

er søkt garantier overfor långiver eller kraftselger.  

                                                 
5 GIEK og Eksportkreditt Norge skal bruke samme kategorier fordelt på henholdsvis olje- og gass, fornybar 

energi og annen industri og øvrige næringer, samt å synliggjøre andelen skip og skipsutstyr innenfor de nevnte 

kategoriene. 
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 Vurdering av hvorvidt garantiordningen medvirker til at kraftintensiv industri kan inngå 

langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. Vurderingen skal blant annet baseres 

på GIEKs kontakt med aktører i markedet i året som har gått.  

 Vurdering av hvorvidt GIEKs modell for premiefastsettelse bør endres eller kan forbli 

uendret kommende år. 

 Redegjørelse for håndtering av eventuelle misligholdsaker, herunder særskilt om 

håndtering av eventuelle overtatte kraftavtaler som følge av mislighold og innløsing av 

GIEKs inntredelsesrett. 

 Vi ber også om at GIEK innhenter en vurdering fra en ekstern, uavhengig revisor som 

årlig skal rapportere om hvorvidt GIEKs forvaltning av garantiordningen for kraftintensiv 

industris kraftkjøp er i tråd med den fastsatte rammen for ordningen. Revisors rapport skal 

sendes til NFD. NFD vil sende en kopi av revisors rapport til ESA. 

 

Krav for målet: GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på 

lang sikt inkludert eventuelle tapsfond 

 Samlet oppstilling som for hver ordning viser 

o garantiansvar, tapsavsetninger og opparbeidet kapital 

o hvor mye opparbeidet kapital, summen av tapsavsetningene, og summen av disse 

to utgjør i kroner og prosent av det utestående garantiansvaret ved utgangen av 

året. 

 Porteføljevurderinger med anslag for de reelle verdiene av fordringer og ansvar knyttet til 

garantier ved utgangen av året.  

 Nedskrivninger og avskrivninger på garantier og fordringer i løpet av året.  

 Følgende nøkkeltall fra kontantregnskapet: premieinnbetaling, netto gjenvinning og 

utbetalinger under garantier i løpet av året. 

 En vurdering om ordningen forventes å gå i balanse innenfor porteføljens vektede løpetid 

og på lang sikt. 

 Redegjørelse for hvordan og i hvilken grad eierposisjoner i selskaper bidrar til at relevante 

garantiordninger går i balanse på lang sikt. Det skal redegjøres for virksomheten i selskaper 

GIEK har aksjer i, og for GIEKs eierskapsutøvelse i selskapene. Dette gjelder også for 

selskaper som er helt eller delvis eid av et holdingsselskap opprettet av GIEK.  

 Parisklubben-statistikk (moratoriestatistikk) og omtale av gjenvinningsarbeid i forbindelse 

med politisk risiko 

 For Administrasjonsregnskapet skal følgende presenteres: 

o Administrasjonsregnskapet skal fordeles på kostnadstyper og garantiordninger. 

Det skal ha en egen omtale, hvor regnskapet presenteres tabell på kontogruppenivå 

for 3-5 siste år og grafisk for fordeling siste år. Det vises til nærmere omtale i del 

2.6 i dette vedlegg.  

o Det skal redegjøres for GIEKs ressursinnsats og resultater gjennom en kort omtale 

og grafisk framstilling av nøkkeltall. GIEK bør også kort omtale nøkkeltallene fra 

del 2.2 i dette vedlegg som gjelder administrasjonsregnskapet.  

 

Krav for målet: GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved 

verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge 

 For garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge: 

o Medvirkning til ordreinngang for skipsverft i Norge hvor GIEK deltar med garanti, 

målt ved kontraktsverdi. De samme kontraktene skal også oppgis i antall og 

fordeles på beløpsintervall og skipstyper. 
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o Søknader, tilbud om garantier og garantier (fordelt på beløpsintervall og 

skipstyper). Beløpsintervall kan fordeles på: under 30 mill. kroner, 30-100 mill. 

kroner, 100 mill. kroner, 1 mrd. kroner og over 1 mrd. kroner.  

o Effekten av långivergarantier på verftenes ordreinngang (addisjonalitet).  

o Det bes om at det kommenteres om verftene som GIEK er i kontakt med i 

forbindelse med garantiutstedelse benytter underleverandørene i Norge. 

Garantiordningens betydning for underleverandører til verft og for SMB skal 

vurderes. 

2.3.3. Oppfølging av prioriteringer 

 Områder som i tildelingsbrevet er trukket frem som prioriteringer, herunder hvordan man 

har jobbet med områdene, hvilke resultater som er oppnådd og evt. behov for videre 

arbeid på feltene 

2.3.4. Øvrig rapportering 

Krav for Beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring (BSV) 

 Ressursbruk og særskilt regnskap for sekretariatsfunksjonen som viser hvordan tilskuddet 

knyttet til ordningen er disponert.  

 Vedlikehold og videreutvikling av beredskapssystem for varekrigsforsikring for raskt å 

kunne sette i verk ordningen med statlig varekrigsforsikring ved behov. 

 Deltakelse i planlegging, rådgivning og, om nødvendig, utførende virksomhet innen statlig 

varekrigsforsikring, i samarbeid med et ”forsikringsforum” som er etablert for å ivareta 

nødvendig kontakt med forsikringsbransjen. 

 Faglige utredninger, råd og utførende arbeid for departementet. 

 

Øvrige føringer fra NFD  

Det vises til føringer og omtale i dette brevs pkt. 6 Andre forutsetninger og krav. 

2.4. Styring og kontroll i virksomheten  

I denne delen skal GIEK gi en kort tilstandsrapportering om virksomhetens interne styring 

med vekt på vesentlige endringer av betydning for departementets styring og kontroll.  

Følgende punkter skal inngå: 

 En vurdering av nivået på internkontrollen og om styret anser internkontrollen som 

tilfredsstillende  

 Om virksomhetens arbeid med synliggjøring og måling av risiko 

 Om det er avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske prosesser og aktiviteter 

og hvilke tiltak som er iverksatt for å bøte på disse manglene 

 Eventuelt vesentlige revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen og oppfølging av tidligere 

merknader 

 Rapportering på vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, 

HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø. 

 Oversikt over misligholdsaker, omfang og status, inkludert kort omtale av mislighold i 

saker som kan gi store utbetalinger under garantier. 

 GIEK bes om å rapportere særskilt på sitt arbeid med samfunnsansvar og miljøarbeid i 

saksbehandlingen. Det bes om at konkrete eksempler på hvordan GIEK arbeider med 

miljø og samfunnsansvar trekkes frem.  
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 I tillegg skal GIEK redegjøre for vesentlige forhold/endringer ved virksomhetens 

planlegging, gjennomføring og oppfølging som departementet har bedt om eller som 

virksomheten selv mener har betydning for etatsstyringen.  

2.5. Vurdering av framtidsutsikter 

2.6. Årsregnskap  

GIEK skal følge både krav for statlige forvaltningsbedrifter og statlige fond i R-115/2016. 

Delen av GIEKs årsrapport som omfatter årsregnskap skal inneholde både rapportering til 

statsregnskapet og regnskap for administrasjonen6 og garantiordningene7.  

Administrasjonsregnskapet skal inneholde ledelseskommentarer og oppstilling av 

bevilgningsrapportering og artskontorapportering. Det vises videre til NFDs krav til 

administrasjonsregnskapet ovenfor under del 2.3.2 i dette vedlegg. GIEK vurderer selv behov 

for ytterligere beregninger og fremstilling av regnskapet utover disse kravene. 

 

Garantiordningenes årsregnskap skal inneholde ledelseskommentarer, oppstilling av 

bevilgningsrapportering med noter og oppstilling av fondsregnskap med noter 

(garantiordningenes regnskap). GIEK skal sikre at det føres et fullstendig regnskap for hver 

garantiordning, men fremstillingen av årsregnskapene for ordningene kan være samlet.  

 

3. KRAV TIL ØKONOMIVURDERING 

GIEK skal gi en vurdering av status for økonomi på høsten, jf. omtale og frist i 

styringskalender. Minimumskravene til vurderingen begrenses til: 

 status for administrasjonsutgifter med prognoser og vurderinger av 

administrasjonsutgiftene (underforbruk/overforbruk i forhold til overslagsbevilgning gitt 

av Stortinget) per 31. august  

 evt. vesentlige misligholdsaker per 31. august 

 resultatprognoser for garantiordningene for resten av året basert på regnskap per 30. juni  

 utnyttelsesgrad av garantirammene gitt av Stortinget med prognoser og estimering av 

rammeutnyttelse for alle ordninger (særlig Alminnelig garantiordning knyttet til 

dollarkurs) basert på regnskap per 30. juni 

 evt. vurderinger tilknyttet GIEKs forvaltning av statens eierinteresser 

 

Rapporten skal også omfatte eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i 

høstsesjonen, jf. omtale i styringskalenderen. 

 

4. KRAV TIL RAPPORTERING OM GIEKS FORVALTNING AV STATENS 

EIERINTERESSER 

Det vises til fullmakter nevnt i brevets punkt 7. Budsjettvedtak og fullmakter for 2018 om at 

GIEK kan erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i 

misligholds- og gjenvinningssaker, om opprettelse av holdingselskap, samt NFDs fullmakt til 

GIEK til å forvalte statens eierinteresser. Eierskapet skal være midlertidig.  

 

                                                 
6 Dette tilsvarer ”virksomhetsregnskap” i Bestemmelsene om økonomistyring i staten og FINs Rundskriv R-

115/2016. 
7 Dette tilsvarer ”fondsregnskap” i Bestemmelsene om økonomistyring i staten og FINs Rundskriv R-115/2016. 
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GIEK skal rapportere om sin forvaltning av statens eierinteresser i henhold til krav og 

føringer i Retningslinjer for forvaltningen av selskap som staten eier som følge av 

misligholds- og gjenvinningssaker i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fastsatt 

30. juni 2017. Dette innebærer bl.a. å redegjøre i relevant ordinær rapportering til NFD 

(årsrapport, risikorapport og økonomivurdering) i henhold til rapporteringskriterier for disse. 

Det skal være åpenhet knyttet til GIEKs erverv av aksjer, eierposisjoner og eierskapsutøvelse.  

 

NFD understreker at GIEK skal holde NFD oppdatert ved endringer i eierposisjoner slik at 

NFD til enhver tid har en oppdatert oversikt over den enkelte eierposisjon, herunder 

informasjon om selskapsnavn, jurisdiksjon, organisasjonsnummer, eierskapsperiode, 

eierandeler fordelt på samtlige eiere av nevneverdig størrelse, styremedlemmer og ev. 

underliggende panteobjekter i selskapet. I tabellen skal det også fremkomme kommentarer om 

eierskapet i det enkelte selskap (herunder bakgrunn for eierskapet og viktige hendelser 

tilknyttet eierskapet). For et holdingselskap opprettet av GIEK skal det rapporteres om 

holdingselskapets eierposisjoner, i henhold til oversikten beskrevet ovenfor.  

 

Videre understrekes det at GIEK skal orientere NFD snarest mulig om vesentlige saker 

tilknyttet selskaper staten gjennom GIEK har eierposisjon i, for eksempel saker med 

omdømmerisiko for staten eller GIEK, eller saker med mulig mediemessig eller politisk 

interesse. Dette gjelder også vesentlige saker tilknyttet eierposisjoner under et holdingselskap 

opprettet av GIEK. 
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VEDLEGG 4: RESULTATKJEDE FOR GIEKS GARANTIER FOR EKSPORTFREMME 
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VEDLEGG 5: RESULTATKJEDE FOR NY LÅNE- OG GARANTIORDNING FOR KJØP AV SKIP FRA VERFT I NORGE SOM 

SKAL BRUKES I NORGE  
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