HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EKSPORTKREDITTORDNINGEN
1 INNLEDNING
Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
av 22. juni 2012 nr. 573 om eksportkredittordningen, med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 57 om
Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven).
Eksportkreditt Norge AS ble etablert sommeren 2012 for å forvalte en statlig ordning for
finansiering av norsk eksport. Med hjemmel i loven fastsatte Nærings- og handelsdepartementet nærmere regler om selskapet og ordningen i forskrift om eksportkredittordningen. Forskriften regulerer blant annet hva som kan finansieres under ordningen,
Eksportkreditt Norges fullmakter i forvaltningen av ordningen og hvilke vilkår som gjelder for
lånene under ordningen. Forskriftens § 8 om rentefastsettelse for markedslån ble endret med
virkning fra 1. mai 2013 etter at EFTA Surveillance Authority (ESA) godkjente et nytt system
for prising av markedslån.
Det er behov for ytterligere justeringer av forskriften. Departementet foreslår å presisere hva
som menes med at finansiering skal være utløsende for eksportkontrakten og at Eksportkreditt
Norge har fullmakt til å gi lån i statens navn og til selv å treffe alle beslutninger knyttet til
endringer i enkeltlån under ordningen. Videre foreslår departementet å presisere gebyrbestemmelsen for å unngå tvil om at Eksportkreditt Norge kan prise sine gebyrer i samsvar
med markedspraksis og som forutsatt av Stortinget. Det foreslås også å eksplisitt gi
Eksportkreditt Norge hjemmel til å styre risikoen i låneporteføljen i henhold til sin
kredittvurderingspolicy, og det foreslås noen endringer i bestemmelsene om kontrolltiltak.
Øvrige endringer omfatter forhold til annen lovgivning og er ellers språklige forbedringer og
klargjøringer. Alle endringene er nærmere beskrevet i del 2 Endringsforslag.

2 ENDRINGSFORSLAG
I det følgende omtales og begrunnes alle departementets endringsforslag i forskrift om
eksportkredittordningen.
§ 1 Om eksportkredittordningen
Den innledende paragrafen er en generell omtale av hva eksportkredittordningen er, at den
reguleres av en avtale i OECD og at tilbud om lån under ordningen skal være utløsende for
eksportkontrakten. Videre er det omtalt at ordningen er regelstyrt og administreres av
Eksportkreditt Norge AS.
Det foreslås en språklig klargjøring i paragrafens første ledd, første punktum ved at ”et
konkurransedyktig eksportkredittsystem” erstattes med ”eksportkreditter på internasjonalt
konkurransedyktige betingelser”.
I første ledd 4. punktum er det regulert at søknad om finansiering må foreligge før den
kommersielle kontrakten inngås. Formålet er å sikre at tilbud av lån skal være utløsende for
den kommersielle kontrakten. Eksportkreditt Norge får av og til søknader om finansiering av
prosjekter hvor det er inngått en eller annen form for eksportkontrakt, men hvor partene ikke
er 100 % juridisk forpliktet. Dette kan enten være fordi kontrakten har form av en
intensjonsavtale eller fordi det er klare forbehold som må oppfylles før kontrakten er effektiv.
Hvis det er et klart forbehold om finansiering før kontrakten blir effektiv, har Eksportkreditt
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Norge akseptert å gi finansieringstilbud. Finansiering vurderes som utløsende for kontrakten
fordi kontrakten kanselleres hvis finansiering ikke kommer på plass. Konkurransen om
kontrakten er da reelt sett ikke over.
På den bakgrunn foreslås det å presisere at søknad om finansiering må foreligge før den
kommersielle kontrakten blir effektiv i tilfeller hvor kontrakter er inngått med forbehold om
finansiering.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):

§ 2 Definisjoner av begrep
§ 2 inneholder definisjoner av begreper som brukes i forskriften og trekker opp skillet mellom
skip og øvrige kapitalvarer som kan finansieres på ulike vilkår i henhold til den OECDtilknyttede avtalen Arrangement og dens underavtaler.
Det foreslås at definisjonen av Arrangement presiseres ved at ”OECDs Arrangement on
Officially Supported Export Credits” erstattes med ”den OECD-tilknyttede avtalen Arrangement
on Officially Supported Export Credits”. Videre foreslås det at kortnavnet benyttes der hvor det
senere i paragrafen vises til avtalen.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):
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§ 3 Beslutningsmyndighet
§ 3, 1. ledd regulerer at Eksportkreditt Norge kan gi lån i eget navn på vegne av staten. Det
foreslås at det presiseres at dette er hovedregelen ettersom det er selskapet som har ansvaret
for å følge opp den enkelte låneavtale under eksportkredittordningen på vegne av staten. Videre
foreslås det å presisere at selskapet også har anledning til i unntakstilfeller å gi lån i statens
navn. Det er staten som reelt sett er långiver ettersom lånene står på statens balanse.
Eksportkreditt Norge vil kunne gi lån i statens navn dersom forhold i den enkelte jurisdiksjon
tilsier det. For eksempel vil det i enkelte jurisdiksjoner kunne oppstå utfordringer med
sikkerhetsstillelser dersom parten i låneavtalen er en annen enn reell långiver.Videre kan det i
enkelte tilfeller oppstå tvil om statens renteinntekter under eksportkredittordningen er unntatt
kildeskatt dersom lånene står i selskapets navn istedenfor statens. Forutsetningen om at lån
skal gis i tråd med vedtak av Stortinget flyttes fra første til annet punktum.
I § 3, 2. ledd er det regulert at Eksportkreditt Norge treffer avgjørelser om innvilgelse,
utbetaling og oppfølging av enkeltstående utlån. Dette er gjort for å sikre rolledelingen mellom
Eksportkreditt Norge og departementet i håndtering av enkeltsaker. Det foreslås at det også
presiseres at Eksportkreditt Norge kan ta beslutning om eventuelle endringer av lån og signere
på all dokumentasjon på vegne av staten.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):
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§ 6 Adgang til å gjøre endringer i lånebetingelser med mer ved betalingsproblemer
eller mislighold
Denne paragrafen regulerer Eksportkreditt Norges adgang til å endre lånebetingelsene ved
betalingsproblemer eller mislighold. Det kan imidlertid tenkes at det er behov for å endre
låneavtalen eller lånebetingelsene også på grunn av andre forhold, for eksempel ved endring av
garantister, endring av eierstrukturer på låntakersiden, endringer på långiversiden, endringer
om tilbakebetaling av avdrag, etc. Det foreslås at tittelen i paragrafen endres for å reflektere
dette.
Første ledd regulerer hva Eksportkreditt Norge kan gjøre for å sikre statens verdier når
låntaker har betalingsproblemer og/eller misligholder lånet. Det foreslås å legge til et ledd som
regulerer at Eksportkreditt Norge kan ta alle avgjørelser i tilknytning til forespørsler om
endring av låne- og sikkerhetsvilkår. Dette er i dag ikke så eksplisitt regulert.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):

§ 9 Kostnader som kan belastes låntakerne
Paragrafen omtaler hvilke kostnader som kan belastes låntakerne. Det foreslås å endre hva som
kan belastes låntakerne fra kun å omfatte direkte kostnader til også å omfatte indirekte
kostnader, i tråd med gjeldende markedspraksis. Det foreslås å bruke begrepet ”gebyrer” som
hovedbegrep og presisere at dette omfatter både direkte og indirekte kostnader.
Videre foreslås det å inkludere at Eksportkreditt Norge kan belaste låntakerne med
gebyrer/kostnader også ved endring og oppfølging av låneavtaler, ikke bare ved etablering.
Endring av låneavtaler kan ofte være initiert av låntaker (for eksempel avdragsutsettelser og
omstrukturering av selskap for skattemessig tilpasning) og kan innebære betydelige kostnader
for Eksportkreditt Norge. Kommersielle långivere belaster vanligvis låntaker med kostnader
som oppstår som følge av låntakerinitierte endringer.
I andre ledd foreslås det å endre teksten slik at Eksportkreditt Norge skal, ikke bare kan,
viderefakturere eksterne kostnader knyttet til utarbeidelse og endring av lånedokumentasjon
og samtidig legge til en setning om at dette kan fravikes hvis Eksportkreditt Norge finner at det
foreligger rimelig grunn til det. Dette foreslås for at det skal komme klart frem at
Eksportkreditt Norge har myndighet til å pålegge låntaker selv å dekke for eksempel kostnader
knyttet til juridisk bistand ved utarbeidelse av lånedokumentasjon.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):
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§ 10 Utlån og ny § 11 Kredittretningslinjer
Denne paragrafen regulerer at utlånene skal finansieres ved trekk i statskassen, at alle utlån
skal være garantert av enten statlige eksportgarantiinstitusjoner og/eller finansinstitusjoner
med god rating og at Eksportkreditt Norge kan opptre som agent for egne utlån. Dette er en
blanding både av finansieringen av virksomheten og av hva slags garantier / sikkerhet
Eksportkreditt Norge krever for å gi lån. Det foreslås å dele paragrafen i to, én som regulerer
utlån og én som regulerer kredittretningslinjer, slik at 2. ledd om garantier med god rating
flyttes over til en ny paragraf.
Paragrafen om utlån vil da regulere finansiering fra statskassen og at Eksportkreditt Norge kan
være agent. I bestemmelsen om agent foreslås det en endring ved at ”egne utlån” erstattes med
”utlån knyttet til eksportkredittordningen”. Presiseringen er nødvendig fordi lånene under
eksportkredittordningen gis på vegne av staten og ikke står på Eksportkreditt Norges balanse.
Paragrafen om kredittretningslinjer vil regulere at alle utlån skal være garantert av en garantist
med god rating, slik som tidligere. I tillegg er det lagt inn henvisning til Eksportkreditt Norges
til enhver tid gjeldende kredittretningslinjer og at garantistene må ligge innenfor de gjeldende
kredittrammene i Eksportkreditt Norges kredittretningslinjer. Dette er viktig for å sikre at
Eksportkreditt Norge har mulighet til å vurdere helheten i sin portefølje av garantister.
Paragrafene vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):
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§ 12 (tidligere § 11) Oppfølging og kontroll
Denne paragrafen regulerer Eksportkreditt Norges plikter til å iverksette oppfølgings- og
kontrolltiltak i nedbetalingsperioden. Det er foreslått noen justeringer for bedre å reflektere
prosessen og begrepene som brukes i oppfølging av lån, herunder forholdet til garantistene.
Videre foreslås en klargjøring § 12 (2) c) ved at ”muligheter for” strykes og at man tar inn «eller
mistanke om dette» i avslutningen av setningen. Tilsvarende endring foreslås inntatt § 12 (4).
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):
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§ 13 (tidligere § 12) Forholdet til annen lovgivning
Paragrafen regulerer at forvaltningslovens regler om taushetsplikt og inhabilitet gjelder for
Eksportkreditt Norge selv om ikke forvaltningsloven gjelder i sin helhet. Det foreslås å endre
paragrafen slik at det kun er tillitsvalgte og ansatte som omfattes av reglene og ikke også
”andre som utfører tjeneste eller arbeid for” Eksportkreditt Norge. Årsaken er at det vurderes
som svært krevende å få advokater i andre jurisdiksjoner til å tilslutte seg en norsk lov om
offentlig forvaltning. Formålet med forvaltningslovens regler om inhabilitet er å forhindre at
saker i forvaltningen blir behandlet og avgjort av saksbehandlere som har egeninteresse i
saken, og reglene er myntet på den interne saksbehandlingen i forvaltningen. Når det gjelder
eksterne leverandører har Eksportkreditt Norge også egne bestemmelser om taushetsplikt i
avtaler med dem, og norske advokatfirmaer har i tillegg lovbestemt taushetsplikt og er
forpliktet til å etterleve Reglene om god advokatskikk. Disse reglene inneholder blant annet
alminnelige prinsipper om fortrolighet og uavhengighet.
I § 4 i hvitvaskingsloven står det hvem som omfattes av loven. Eksportkreditt Norge faller ikke
inn under lovens virkeområde. Det foreslås at Hvitvaskingsloven eksplisitt gjøres gjeldende for
Eksportkreditt Norge. Loven gjelder også for foretak og personer som utfører tjenester på
vegne av dem som omfattes av loven. I tillegg foreslås det å legge inn en henvisning til
finansieringsvirksomhetsloven § 2-12 som omhandler långivers opplysningsplikt ovenfor
låntaker.
Paragrafen vil etter disse endringene se slik ut (med spor endringer):

§ 14 (tidligere § 13) Ikraftsettelse
Paragrafen om ikraftsettelse blir renummerert. For øvrig gjøres ingen endringer.
Ikraftsettelse av endringsforskrift til forskrift om eksportkredittordningen
Det er ønskelig å få innført endringene i forskrift om eksportkredittordningen så fort som
mulig, blant annet for å sikre at Eksportkreditt Norges myndighet er helt klar. Det foreslås
derfor endringene trer i kraft 1. oktober 2013.
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4 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Utkastet til endringsforskrift antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative
konsekvenser for staten. Forskriftsendringen vil ikke pålegge Eksportkreditt Norge AS nye
oppgaver, men tydeliggjør selskapets ansvar og fullmakter knyttet til forvaltning av
eksportkredittordningen.
Endringene antas å ha små økonomiske konsekvenser for næringslivet. Den foreslåtte
bestemmelsen i § 9 om gebyrer åpner for at låntakere kan faktureres for indirekte kostnader og
kostnader ved endringer av låneavtaler. Bestemmelsen skiller ikke mellom markedslån og
CIRR-lån. For markedslån er dette allerede praktisert for å overholde EØS-avtalens generelle
forbud mot statsstøtte (jf. artikkel 61, første ledd), bl.a. i form av rentesubsidier og fritak for
avgifter. Det vises også til Stortingets budsjettvedtak om gebyrer for lån under eksportkredittordningen (jf. f.eks. omtale under kap. 5329, post 70 i Innst. 375 S (2011-2012)).
Ved inntakelse av endringsforslaget i gebyrbestemmelsen, legger departementet opp til at
Eksportkreditt Norge kan harmonisere sin gebyrpraksis for CIRR-lån og markedslån. I dag er
gebyrene avhengig av låntakers rentevalg, noe som verken gir forutsigbarhet eller er naturlig.
Lånene under eksportkredittordningen utbetales ofte gjennom flere delutbetalinger over et
lengre tidsrom, og låntaker behøver ikke bestemme seg for om lånet skal være på CIRR-vilkår
eller markedsvilkår før siste delutbetaling har funnet sted.
I tilfeller hvor Eksportkreditt Norge deltar i syndikater, kan muligheten for å ta gebyrer for
CIRR-lån også innebære økte inntekter for staten uten at låntaker må betale mer. Dette henger
sammen med at deltakerne i et syndikat ofte blir tildelt en andel av gebyrinntektene som på
forhånd er fastsatt i forhandlinger mellom arrangøren(e) i syndikatet og låntaker. Slik det har
fungert til nå, har Eksportkreditt Norge takket nei til sin andel av gebyrinntektene. For lån hvor
den statlige forvaltningsbedriften Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) har vært
garantist for 100 pst. av lånet, har norsk andel av gebyrinntektene tilfalt GIEK istedenfor. I
tilfeller hvor GIEK ikke garanterer for hele den norske andelen av lånet og gebyrinntektene har
tilfalt øvrige syndikatdeltagere, har dette representert et netto inntektstap for staten. En slik
praksis kan også fremstå som uprofesjonell.

5 HØRINGSFRIST
Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene om endringer i forskrift om
eksportkredittordningen sendes Nærings- og handelsdepartementet innen 1. september 2013.
Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no.
Gjeldende lov og forskrift finnes på Lovdata via disse lenkene:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20120622057.html&emne=eksportkredittlov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120622-0573.html

VEDLEGG
- Forslag til endringsforskrift til forskrift om eksportkredittordningen
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Forslag til endringsforskrift til forskrift om eksportkredittordningen
I
I forskrift 22. juni 2012 nr. 57 om eksportkredittordningen gjøres følgende endringer:
§ 1 første ledd skal lyde:
Eksportkredittordningen er en låneordning for finansiering av kapitalvareeksport der hensikten
er å tilby norske eksportører av kapitalvarer og tjenester eksportkreditter på internasjonalt
konkurransedyktige betingelser. Ordningen innebærer tilbud om lån på CIRR-vilkår i henhold
til OECDs Arrangement on Officially Supported Export Credits (Arrangement) og lån på
markedsmessige vilkår som et alternativ. Tilbudet om lån på CIRR-vilkår kan i enkelte tilfeller
inneholde et støtteelement i form av gunstigere rente enn det som kan oppnås i markedet.
Tilbud om lån skal bidra til å utløse den kommersielle kontrakten mellom kjøper og selger ved
at søknad om finansiering må foreligge før den kommersielle kontrakten inngås eller før den
kommersielle kontrakten blir effektiv i tilfeller hvor kontrakter er inngått med forbehold om
finansiering. Alle søknader som faller innenfor det fastsatte regelverket, vil få tilsagn om
finansiering.
§ 2 første ledd, punkt b) skal lyde:
Arrangement, den OECD-tilknyttede avtalen Arrangement on Officially Supported Export
Credits og dens underavtaler;
§ 2 annet ledd, første punktum skal lyde:
Med skip forstås det som i Arrangement til enhver tid defineres som skip.
§ 2 annet ledd, annet punktum skal lyde:
Produksjonsenheter og borerigger faller utenfor skipsdefinisjonen selv om de oppfyller kravene
til skip slik disse er definert i Arrangement.
§ 3 første ledd skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS skal som hovedregel gi lån i eget navn på vegne av staten og kan i
unntakstilfeller gi lån i statens navn. Lånene skal gis i tråd med vedtak av Stortinget og stå på
statens balanse.
§ 3 annet ledd skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS treffer avgjørelse om innvilgelse, utbetaling, oppfølging og endring av
enkeltstående utlån og kan signere all dokumentasjon knyttet til enkeltstående utlån på vegne
av staten. Selskapet kan gi tilsagn om lån i norske kroner og fremmed valuta.
Leddene i § 6 skal nummereres og overskriften skal lyde:
Adgang til å gjøre endringer i lånebetingelser med mer
§ 6 nytt annet ledd skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS kan treffe alle avgjørelser i tilknytning til forespørsler om endring av
låne- og sikkerhetsvilkår i tilknytning til enkeltstående utlån, herunder signere all
endringsdokumentasjon på vegne av staten.
Overskriften i § 9 skal lyde:
Kostnader/gebyrer som kan belastes låntakerne
§ 9 første ledd skal lyde:
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Eksportkreditt Norge AS kan belaste låntakerne med gebyrer (herunder direkte og indirekte
kostnader) i tilknytning til etablering, endring og oppfølging av låneavtaler.
§ 9 annet ledd skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS skal viderefakturere eksterne kostnader knyttet til utarbeidelse og
endring av lånedokumentasjon, herunder kostnader knyttet til juridisk bistand.
Viderefakturering av eksterne kostnader kan unntaksvis fravikes dersom Eksportkreditt Norge
AS finner at det foreligger rimelig grunn til dette i tilknytning til enkeltstående utlån.
§ 10 annet ledd skal strykes
§ 10 tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS kan opptre som agent for utlån knyttet til eksportkredittordningen.
Ny § 11 Kredittretningslinjer første ledd skal lyde:
Alle utlån skal være garantert enten av statlige eksportgarantiinstitusjoner og/eller
finansinstitusjoner med god rating i henhold til gjeldende kredittretningslinjer for
Eksportkreditt Norge AS.
Ny § 11 annet ledd skal lyde:
Garantistene skal ligge innenfor de til enhver tid gjeldende kredittrammer fastsatt i
Eksportkreditt Norge AS sine kredittretningslinjer.
Nåværende § 11 - § 13 blir nye § 12 - § 14
Ny § 12 første ledd skal lyde:
Eksportkreditt Norge AS skal iverksette oppfølgings- og kontrolltiltak av lån i
nedbetalingsperioden, og disse skal normalt baseres på innrapportering mottatt fra låntakerne.
Innrapportering fra låntakerne skal normalt videresendes garantistene, og tiltakene skal
dimensjoneres i forhold til den gjennomgang garantistene med rimelighet må forventes å gjøre.
Gjennomgang og kvalitetssikring av innrapporteringen skal dokumenteres skriftlig.
Eksportkreditt Norge AS skal følge opp overfor låntakerne dersom innrapportert informasjon er
ufullstendig eller ikke oversendt til rett tid.
Ny § 12 annet ledd punkt c) skal lyde:
treffe tiltak dersom kontrollen avdekker uregelmessigheter eller mistanke om dette.
Ny § 12 tredje ledd punkt a) skal lyde:
en generell formalia- og rimelighetskontroll, dvs. en kontroll med at rapportene er
tilfredsstillende signert, og med at rapportene viser at låntaker overholder betingelsene for
Eksportkreditt Norge AS og lånets garantister; og
Ny § 12 fjerde ledd, første punktum skal lyde:
Ut fra gjennomgangen av mottatt rapportering skal det vurderes om det er behov for ytterligere
oppfølgings- eller kontrolltiltak, spesielt dersom gjennomgangen avdekker uregelmessigheter
eller mistanke om dette.
Ny § 13 første ledd, annet punktum skal lyde:
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Forvaltningslovens regler om inhabilitet og taushetsplikt gjelder likevel for Eksportkreditt
Norge AS sine tillitsvalgte og ansatte.
Ny § 13 nytt annet ledd skal lyde:
Hvitvaskingsloven og finansieringsvirksomhetsloven § 2-12 om opplysningsplikt overfor
låntakere (eller eventuelle oppdateringer av denne) gjelder for Eksportkreditt Norge AS.

II
Vedtaket trer i kraft 1. oktober 2013.
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