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GIEK - tillegg til tildelingbrev for 2020 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets vedtak 17. desember 2020 

vedrørende Innst. 155 S (2020-2021), jf. Prop. 45 S (2020-2020) Endringar i statsbudsjettet 

2020 under Nærings- og fiskeridepartementet.   

I dette brevet meddeler NFD endringer i budsjettvedtak på kap. 2460 og 5460 

Garantiinstituttet for eksportkreditt. I tillegg oversendes oppdatert Hovedinstruks for styringen 

av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), med virkning fra 15. desember 2020. 

Forslag til bevilgninger på kap. 2460 og 5460, jf. romertallsvedtak I.   (i 1 000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

2460  Garantiinstituttet for eksportkreditt  
 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning 9 000 000 

5460  Garantiinstituttet for eksportkreditt   

 73 Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av 
kredittforsikring 

195 000 

 90 Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt 1 700 

Kap. 2460 post 90 og kap. 5460 post 90  
Ved behandling av Innst. 360 S (2019–2020) og Prop. 117 S (2019-2020) vedtok Stortinget å 

gi GIEK trekkfullmakt på 10 mrd. kroner i 2020 under alminnelig garantiordning. Lånebehovet 

var anslått til 4,5 mrd. kroner. Basert på opptrekk av lån og likviditetsanalyser per 30. 

september er anslag på lånebehov i 2020 på kap. 2460 post 90 endret til 9 mrd. kroner i 

2020.  

 

Innbetalinger knyttet til lån som trekkes opp skal føres på kap. 5460 post 90 Avdrag på 

utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt. Anslag på inntektsposten i 2020 er 1,7 mrd. 

kroner. Innbetalingene gjelder tilbakeføring av midler som GIEK har trukket opp i enkeltsaker 

som har tatt lenger tid enn antatt.   
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Side 2 
 

Kap. 5460 post 73 

Ved behandling av Innst. 360 S (2019–2020) og Prop. 117 S (2019-2020) vedtok Stortinget å 

opprette en midlertidig statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring. Inntekter 

under ordningen skal føres under kap. 5460 post 73, og var anslått til 195 mill. kroner. Nytt 

anslag på inntekter i 2020 er 166 mill. kroner. 

 

Endringer i Hovedinstruksen 

Vedlagt følger oppdatert Hovedinstruks signert av departementsråden. Det er også vedlagt 

en fil hvor endringer siden forrige versjon er merket.  

 

De vesentligste endringene i Hovedinstruksen gjelder administrative føringer om de tre 

midlertidige ordningene for å avbøte konsekvenser av viruskrisen, som GIEK har fått ansvar 

for å forvalte. De tre ordningene er: midlertidig garantiordning for re-forsikring av 

kredittforsikring, garantiordning for luftfarten, samt garantiordning for banklån til bedrifter. 

 

I instruksens punkt 3.2 under GIEKs oppgaver er de tre midlertidige ordningene lagt til. I 

punkt 4.2 er det presisert at styret skal signere årsregnskap for administrasjonsregnskapet 

og alle garantiordningene GIEK har ansvar for å forvalte. Under punkt 5.2 er alle 

presiseringer som er avklart i løpet av året om regnskapsføring av de midlertidige ordningene 

lagt inn. Presiseringene i punkt 5.2 er for øvrig også avklart med Finansdepartementet (FIN), 

som er ansvarlig for lånegarantiordningen.  

 

Lånegarantiordningen og luftgarantiordningen er, i motsetning til GIEKs øvrige ordninger, 

ikke regulert at garantiregelverket. Lånegarantiordningen er regulert i lov/forskrift og brev fra  

FIN, mens luftgarantiordningen er regulert i oppdragsbrev fra NFD. For at GIEK selv, NFD 

som etatsstyrer, oppdragsgivere og Riksrevisjonen enkelt skal få oversikt over hvilke føringer 

som gjelder, er det i punkt 6 lagt inn krav om at GIEK skal ha oversikt over alle endringer i 

føringer og krav til forvaltning av ordninger som ikke er omtalt i garantiregelverket. I tillegg er 

oversikt over unntak fra Økonomiregelverket oppdatert.  

 

I og med at endringene gjelder forhold som GIEK skal legge til grunn for regnskapet for 

2020, er ikrafttredelse for instruksen satt til 15. desember 2020.   

 

Tildeling 

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten blir bevilgningene på kap. 

2460 post 90 og kap. 5460 post 73 og post 90 stilt til disposisjon for GIEK.  

 

Med hilsen 

 

 

Erling Rimestad 

 

Julie Rønning 

avdelingsdirektør 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 

Kopi: Riksrevisjonen 
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