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KONGELIG RESOLUSJON 

Nærings- og fiskeridepartementet Ref.nr.:   

Statsråd: Iselin Nybø  Saksnr.: 20/9891 

 Dato: 12. februar 2021   

   

   

 

 

 

Etablering av Eksportfinansiering Norge – en statlig eksportfinansieringsetat  

Det norske eksportfinansieringssystemet forvaltes i dag av Garantiinstituttet for eksportkreditt 

(GIEK) og Eksportkreditt Norge AS. GIEK er en statlig forvaltningsbedrift med formål å fremme 

norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette gjøres ved at GIEK utsteder garantier på vegne av 

den norske stat. Eksportkreditt Norge AS er et statsaksjeselskap som er satt opp for å forvalte 

eksportkredittordningen. Formålet med eksportkredittordningen er å fremme norsk eksport.  

 

I Prop. 1 S (2020-2021) for Nærings- og fiskeridepartementet varslet regjeringen at den vil slå 

sammen GIEK og Eksportkreditt Norge AS til en ny etat. Etaten skal hete Eksportfinansiering 

Norge, med kortform Eksfin. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for 

næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem. Dette er en oppfølging av 

områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Finansieringstilbudet til 

næringslivet vil bli videreført som i dag. Ordningene skal fortsatt finansieres av staten og stå på 

statens balanse, og staten vil fortsatt være ansvarlig for alle forpliktelser som pådras eller er 

pådratt under ordningene.  

 

Formålet med den nye virksomheten vil være effektiv forvaltning av finansieringsordninger for 

verdiskapende eksport. Brukerne av tilbudet som mottar lån og/eller garanti, er i hovedsak 

kjøperen eller kjøperens bank. Tilbudet skal imidlertid hjelpe eksportører og potensielle 

eksportører i Norge, og målgruppen er eksportører som skaper verdi. En sekundær målgruppe 

som også drar nytte av eksportfinansieringssystemet, er underleverandører i Norge.  

 

Eksportfinansiering Norge vil forvalte Eksportkredittordningen og Alminnelig garantiordning, 

Garantiordningen for investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen), 

Garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs (Byggelånsgarantiordningen), 

Garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (Skipsgarantiordningen) og 

Garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft (Kraftgarantiordningen). Videre vil den 

følge opp de ekstraordinære korona-ordningene som GIEK forvalter, og beredskapsordningen for 

statlig varekrigsforsikring.   
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Sammenslåingen vil skje med virkning fra 1. juli 2021. Regjeringen vil komme tilbake med et 

forslag til budsjett for virksomheten for andre halvår 2021 i revidert budsjett. For å starte 

prosessen med endringer av dokumentasjon og overføring til ny enhet, bør den nye etaten få et 

organisasjonsnummer tidlig i 2021. Nærings- og fiskeridepartementet har hatt et forslag på høring 

om oppheving av eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen og endringer i 

forvaltningslovforskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften. Departementet 

planlegger å legge fram en lovproposisjon før påske, med forslag om å avvikle Eksportkreditt 

Norges forvaltning av eksportkredittordningen. Videre vil det gjøres endringer i 

forvaltningsforskriften, offentlegforskriften og politiregisterforsikriften mtp. reguleringen av den 

nye etaten. 

 

Eksportfinansiering Norge vil være en forvaltningsbedrift og underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet. Virksomheten vil være underlagt Nærings- og fiskeridepartementets 

instruksjons- og omgjøringsmyndighet. Etaten vil ledes av et styre, som tar beslutninger i 

enkeltsaker og som er ansvarlig for forvaltningen og tilsyn av virksomheten. Daglig drift av 

virksomheten vil ligge til daglig leder. Hovedinstruksen til Eksportfinansiering Norge og 

regelverk for låne- og garantiordningene vil fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet i 

samråd med Finansdepartementet.  
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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

t i l r å r: 

 

Opprettelse av Eksportfinansiering Norge som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet med virkning fra 12. februar 2021.  

 


