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GIEK - Tillegg til tildelingsbrevet for 2021 

Nærings- og fiskeridepartementet (heretter NFD) viser til departementets tildelingsbrev til 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) for 2021 av 21. desember 2020. Dette brevet er et 

tillegg til tildelingsbrevet.  

 

NFD ber med dette GIEK (senere Eksfin) om å lage et opplegg for rapportering av såkalt 

"uventet tap" i porteføljen til Alminnelig garantiordning. Dette er en oppfølging av 

anbefalingene fra rapporten Vurdering av statens risikoeksponering gjennom GIEK, som 

Rann Rådgivning har utarbeidet på oppdrag for NFD og som ble oversendt GIEK 18. januar 

2021. NFD anerkjenner det vil være et utviklingsarbeid å få etablert et opplegg for 

rapportering av uventet tap. NFD ønsker dialog med GIEK/Eksfin underveis i arbeidet.  

 

Første formelle rapportering om uventet tap ønsker NFD at skal basere seg på tall per 

31. desember 2021. NFD ber om å få en foreløpig rapportering av uventet tap innen 

1. februar 2022 etterfulgt av en bekreftet (formell) rapportering av uventet tap innen 1. mars 

2022. Vi ber i tillegg om at det, som et ledd i utviklingsarbeidet, gjøres en testrapportering 

basert på tall per 31. desember 2020 som oversendes departementet innen 31. oktober 

2021.  

 

NFD ber om at GIEK inviterer til oppstartsmøte om arbeidet, helst i april, slik at vi får hørt 

hvilke tanker GIEK gjør seg om bl.a. mulige problemstillinger, utfordringer, fremdrift og 

ressursbehov i sitt arbeid. Vi foreslår ytterligere et statusmøte i juni og deretter månedlige 

statusmøter høsten 2021, der novembermøtet blir en gjennomgang av testrapportering og 

ber GIEK (senere Eksfin) følge opp dette. 
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Side 2 
 

NFD ber også om at GIEK, innen 1. september 2021, leverer en begrunnet skriftlig vurdering 

av hvilke anbefalinger i rapporten fra Rann Rådgivning som GIEK mener er relevante ved 

beregning av ventet og uventet tap i GIEK og hvordan GIEK vil følge opp disse.  

 

I samråd med FIN skal NFD for øvrig vurdere nærmere en rekke av de andre 

problemstillingene og anbefalingene som adresseres i rapporten fra Rann Rådgiving. Dette 

er et arbeid som skal gjøres høsten 2021. GIEK/Eksfin må påregne å bli involvert i arbeidet. 

NFD vil komme nærmere tilbake til GIEK om dette utredningsarbeidet. Testrapporteringen av 

uventet tap blir en del av grunnlaget for dette arbeidet.  

 

Med hilsen 

 

 

Julie Rønning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jørgen Karthum Hansen 

seniorrådgiver 
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