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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets budsjettvedtak for 2019 av hhv. 
11. og 19. desember 2018, jf. Innst. 8 S (2018-2019) og Innst. 5 S (2018-2019) og Prop. 1 S 
(2018-2019) for NFD. Vi meddeler med dette Stortingets vedtak for statsbudsjettet for 2019 
og de forutsetninger og krav som gjelder for eksportkredittordningen og tilskuddet til 
Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt Norge) i 2019. Brevet spesifiserer mål og 
prioriteringer, rapporteringskrav og også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger.  
 
Departementet tar forbehold om at selskapet innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 
pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det 
sendes tillegg til oppdragsbrev.  
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2. OVERORDNEDE UTVIKLINGSTREKK OG PRIORITERINGER 

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 god nok 
konkurransekraft til å hevde seg i den globale konkurransen. Stabile, forutsigbare og 
konkurransedyktige finansieringsvilkår kan ha stor betydning for om norske bedrifter vinner 
eksportkontrakter eller ikke og at eksportrettet industri finner det lønnsomt å investere i 
Norge. Langsiktig finansiering, gjennom eksportlån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra 
GIEK er viktige virkemidler for å fremme norsk eksport. Det offentlige eksportfinansierings-
tilbudet skal være et supplement til kommersiell finansiering av eksportkontrakter.  
 
I Jeløyplattformen er det trukket fram seks store utfordringer som Norge står overfor. En av 
utfordringene er å omstille norsk økonomi for å skape vekst og nye arbeidsplasser og sikre 
flere ben å stå på. 
 
Regjeringen er opptatt av å skape rammevilkår som setter næringslivet i stand til å møte 
endringer på en god måte. Dette innebærer at ressurser og kompetanse må kunne overføres 
fra en type produksjon til en annen, uten at det oppstår vesentlig arbeidsledighet og ledig 
produksjonskapital. Det krever bl.a. at arbeids-, produkt- og kapitalmarkedene fungerer 
effektivt, og at offentlig virkemiddelbruk tilpasses endrede behov. 
 
I 2017 ble det gjennomført en evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge. Evalueringen 
viser at eksportfinansieringsvirkemidlene er viktige for næringslivet og at systemet fungerer 
godt, både for kunder, banker og eksportører. Organiseringen av eksportfinansierings-
virkemidlene vil derfor videreføres. Evalueringen indikerer at GIEK og Eksportkreditt Norge 
drives effektivt, men peker samtidig på at det er mulig å realisere samhandlingsgevinster 
fremover. NFD utfordrer virksomhetene til å identifisere og realisere flere 
samhandlingsgevinster fremover, og vil følge dette opp gjennom styringsdialogen. 
 
Eksportkreditt Norge skal i 2019 prioritere å:  

 
 gjøre sitt tilbud kjent, samt samarbeide med GIEK og Innovasjon Norge ved å gjøre sitt 

samlede tilbud for å fremme eksport og internasjonalisering kjent og effektivt. I dette 
arbeidet skal Eksportkreditt Norge og GIEK særlig vektlegge små og mellomstore 
bedrifter (SMB), og bedrifter innenfor fastlandsnæringer og fornybar energi.  
 

 følge opp låneporteføljen under eksportkredittordningen på en måte som sikrer statens 
samlede verdier.  

 
 arbeide med skipstilbudet under eksportkredittordningen til kjøp av skip fra verft i Norge 

til bruk i Norge, ved å opparbeide seg kompetanse, gjøre tilbudet kjent og ha dialog med 
evt. potensielle brukere.  

3. MÅL  

3.1 Målbilde 
Eksportkreditt Norges formål  
Eksportkreditt Norge AS har som formål å forvalte en statlig ordning for 
finanstjenester til kjøp av kapitalvarer og tjenester, i hovedsak ved eksport 
(eksportkredittordningen).  

 
Eksportkreditt Norges mål 
Målet for Eksportkreditt Norge er å fremme norsk eksport gjennom 
konkurransedyktig, tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering. 
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Med konkurransedyktig eksportfinansiering menes det at norske, offentlig støttede, 
kontraktsutløsende eksportkreditter skal tilbys på like gode vilkår som i våre konkurrentland 
og i samsvar med internasjonale avtaler. Eksportkreditt Norge skal bidra til å videreutvikle 
det internasjonale regelverket i samarbeid med departementet og fungere som et fagorgan 
for departementet i relevante eksportpolitiske spørsmål. 
 
Med tilgjengelig eksportfinansiering menes et kjent tilbud fra et selskap med godt nasjonalt 
og internasjonalt omdømme. Tilbudet skal omfatte små og mellomstore norske 
eksportbedrifter og selskaper som utvikler ny kunnskap og teknologi. 
 
Effektiv eksportfinansiering innebærer en effektiv organisering og drift av selskapet, inkludert 
søknadsbehandling. Selskapet skal også legge vekt på effektiv risikostyring, bl.a. knyttet til 
prising, etablering og oppfølging av lån. 
 
Eksportkredittordningens formål 
Eksportkredittordningen er en statlig ordning for finanstjenester til norsk eksport 
av kapitalvarer og tjenester der hensikten er å tilby kunder av norske eksportører 
eksportkreditter på internasjonalt konkurransedyktige betingelser. Ordningen 
omfatter også finanstjenester i form av tilbud om lån på markedsmessige vilkår 
ved kjøp av skip bygget ved verft i Norge til bruk i Norge. 

 
3.2 Kriterier for måloppnåelse 
Eksportkreditt Norge skal rapportere om måloppnåelse i henhold til krav i vedlagte 
rapporteringskalender og oversikt over måleparametere.  
 
Kriterier for måloppnåelse for tilskuddet til Eksportkreditt Norge fremkommer i Regelverk for 
tilskudd til drift av og viderefaktureringer under eksportkredittordningen.  
 
Kriterier for måloppnåelse for eksportkredittordningen fremkommer i Instruks om forvaltning 
av eksportkredittordningen, inkludert egne kriterier for måloppnåelse for finansiering av kjøp 
av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.  

4. BESTILLINGER I 2019 

4.1 Kartlegging av SMB-tilbudet i andre land 
Eksportkreditt Norge og GIEK har de senere årene iverksatt flere tiltak for å samarbeide 
bedre, effektivisere prosesser bl.a. gjennom digitalisering og forenkling av tilbudet, særlig for 
SMB. Kapitaltilgangsutvalget påpekte imidlertid i NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid — 
Næringslivets tilgang til kapital at man også bør vurdere å gjøre eksportfinansierings-
ordningene mer tilgjengelige og relevante for SMB. Videre pekes det i evalueringen av GIEK 
og Eksportkreditt Norge på at det norske eksportfinansieringstilbudet er snevrere enn i en 
rekke andre land, særlig for SMB. 
 
Av GIEK og Eksportkreditt Norges kartlegging av andre lands eksportfinanseringstilbud, 
fremgår at myndighetene i mange land er opptatt av å fremme SMB og at flere land har en 
høy andel SMB-transaksjoner. For å lære mer om hvordan vi i Norge kan jobbe for å fremme 
SMB, ber NFD om at Eksportkreditt Norge og GIEK innen 1. februar 2019 legger frem en 
felles redegjørelse av erfaringene til landene som har lykkes med å støtte opp under sine 
tjeneste- og kapitalvareeksporterende SMB. NFD ønsker at Eksportkreditt Norge og GIEK i 
redegjørelsen skal se på faktorer som kan forklare hvorfor de aktuelle landene har lykkes 
med sine SMB-satsinger. Dette kan for eksempel dreie seg om forskjeller i næringsstrukturer, 
måter å jobbe på, måter å vurdere og prise risiko i SMB-transaksjoner, tilbud om andre 
finansieringsprodukter (som i Norge også kan være lagt til andre virkemiddelaktører), eller 
andre virkemidler som bidrar til å sette eksporterende SMB i stand til å ta ut de potensielle 
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lærings- og produktivitetsgevinstene av å eksportere (som i Norge også kan være lagt til 
andre virkemiddelaktører).  
 
Den felles redegjørelsen vil kunne være relevant for arbeidet med Regjeringens SMB-
strategi, som etter planen skal legges fram i løpet av første halvår 2019. 

4.2 Evaluering av det midlertidige skipsfinansieringstilbudet 
Det midlertidige markedsmessige finansieringstilbudet (lån og garantier) for kjøp av skip fra 
verft i Norge til bruk i Norge er treårig og skal evalueres. Siden regjeringens arbeid med 
budsjett starter omtrent ett år før budsjettet legges frem, må evalueringen finne sted høsten 
2019. GIEK og Eksportkreditt Norge må påregne å bidra inn i evalueringen. 

4.3 Helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparat 
Regjeringen har besluttet at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av det 
næringsrettede virkemiddelapparat. Det vises til brev fra NFD av 3. oktober 2018 med 
informasjon om arbeidet. Store deler av arbeidet vil skje i 2019. Eksportkreditt Norge vil være 
en viktig bidragsyter og det er en forutsetning at selskapet bidrar med informasjon og på 
annen måte legger til rette for arbeidet, herunder medvirker til nødvendig kvalitetssikring av 
data. Eksportkreditt Norge bes utnevne en dedikert kontaktperson for arbeidet som også skal 
kunne bistå eksterne konsulenter. 
 
4.4 Finansiell rapportering om utlånsregnskapet under eksportkredittordningen 
Departementet viser til arbeidet med å klargjøre rapporteringskrav og opplegg for et 
årsregnskap for utlånsregnskapet under eksportkredittordningen. Arbeidet er ikke endelig 
avklart og departementet vil raskt komme tilbake til Eksportkreditt Norge om prosessen.    

5. FORUTSETNINGER OG KRAV 

5.1 Samfunnsansvar inkl. antikorrupsjon  
Sammen med GIEK har Eksportkreditt Norge utviklet en praksis for å vurdere påvirkning på 
samfunnsansvar m.m. som går utover OECDs anbefalinger. Med samfunnsansvar menes 
her at Eksportkreditt Norge har et ansvar for påvirkningen som Eksportkreditt Norges 
virksomhet har på klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-
korrupsjon. Det er viktig for NFD at Eksportkreditt Norge fortsetter å vektlegge 
samfunnsansvar, både internt i organisasjonen i arbeid med saker og i det internasjonale 
arbeidet, for å bidra til en utvikling i ønsket retning. 

5.2 Skipsfinansieringstilbudet 
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 
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. 

5.3 Digitalisering og effektivisering  
Regjeringens overordnede politikk for hvordan IKT kan utnyttes til samfunnets beste, 
formidles blant annet gjennom Meld. St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge, og mer 
detaljerte pålegg og føringer, er formidlet blant annet gjennom Digitaliseringsrundskrivet H-
7/17.  

5.4 Måling av bruker- og samfunnseffekter 

NFD har bl.a. på bakgrunn av innspill fra Eksportkreditt Norge og GIEK lagt inn nye krav til 
rapportering av bruker- og samfunnseffekter i Vedlegg 2: Krav til rapportering, som skal 
omtales i årsrapporten for 2019. Vi legger til grunn at GIEK og Eksportkreditt Norge 
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samarbeider om slike målinger der det er hensiktsmessig. NFD ber Eksportkreditt Norge og 
GIEK om å ha dialog med departementet om hvordan måling av bruker- og samfunnseffekter 
kan gjennomføres. 

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2019  

For samtlige bevilgninger til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen, gjelder vilkår, 
forutsetninger og retningslinjer som er omtalt i Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019) 
og Innst. 8 S (2018-2019).  
 
Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan 
overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt 
eksplisitt fullmakt om noe annet. Vi minner om at departementet og Riksrevisjonen kan 
iverksette nærmere kontroll med at statstilskuddet benyttes etter forutsetningene. 
 
6.1 Bevilgninger til Eksportkreditt Norge  
For 2019 er bevilgningene til Eksportkreditt Norge som følger, jf. Stortingets vedtak i samsvar 
med romertall I i Prop. 1 S (2018-2019):   

(i 1000 kroner) 
Kap Post Beskrivelse Saldert 2019 
2429 70 Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS 115 117 
2429 71 Viderefakturerte utgifter 206 
  Sum  115 323 
 
Kap. 2429 Eksportkredittordningen  
Post 70 Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS 
Bevilgningen overføres i like store beløp til Eksportkreditt Norge sitt kontonummer 
3201.33.40217 ved inngangen til hvert kvartal.  
 
Post 71 Viderefakturerte utgifter 
Bevilgningen for viderefakturerte utgifter for 2019 skal dekke akkumulerte tap i 2018 av 
viderefakturerte utgifter til låntaker.  
 
6.2 Bevilgninger til eksportkredittordningen  
For 2019 er bevilgningene til eksportkredittordningen som følger, jf. Stortingets vedtak i 
samsvar med romertall I i Prop. 1 S (2018-2019):   

(i 1000 kroner) 
Kap Post Beskrivelse Saldert 2019 
2429 90 Utlån 8 000 000 
  Sum  8 000 000 
    
5329 70 Gebyrer m.m.   20 000 
5329 90 Avdrag på utestående fordringer  9 000 000 
  Sum kap. 5329 Eksportkredittordningen  9 020 000 
     
5629 80 Renter  1 700 000 
  Sum kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen  1 700 000 
 
Kap. 2429. Eksportkredittordningen  
Post 90 Utlån  
Det er bevilget 8 mrd. kroner til utlån under eksportkredittordningen i 2019. Det vises for 
øvrig til pkt. 6.3 om budsjettfullmakter. 
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Kap. 5329 Eksportkredittordningen  
Post 70 Gebyrer m.m. 
Det vises til forskrift om eksportkredittordningen for omtale av hvilke kostnader som skal 
belastes låntaker. Videre vises det til at markedslån skal prises kommersielt. Det innebærer 
at det for markedslån kan tas gebyrer i tråd med markedspraksis for tilsvarende lån. Eksport-
kreditt Norge skal som hovedregel ta gebyrer både for CIRR-lån og markedslån, og 
gebyrnivået skal ikke være avhengig av låntakers rentevalg.  
 
Post 90 Avdrag på utestående fordringer 
Det er bevilget 9 mrd. kroner til avdrag fra lån under eksportkredittordningen i 2019.  
 
Kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen, post 80 Renter  
Beregning og innbetaling av renter skal skje i henhold til forskrift om eksportkredittordningen.  
 
6.3 Budsjettfullmakter  
Departementet gir med dette Eksportkreditt Norge fullmakt til å gi tilbud (tilsagn) om lån i tråd 
med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme, jf. Stortingets ved-
tak i samsvar med X, 3 i Prop. 1 S (2018-2019) for NFD. Videre viser departementet til 
Stortingets vedtak om at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan overskride 
bevilgningen under kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 Utlån, til utbetaling av lån 
under den statlige eksportkredittordningen, men slik at samlede låneutbetalinger i 2019 ikke 
overstiger 38 mrd. kroner, jf. Stortingets vedtak i samsvar med IV, 3 i Prop. 1 S (2018-2019) 
for NFD.  
 
 
Med hilsen 
 
Erling Rimestad (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
 
 Julie Rønning  
 avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
Kopi: Riksrevisjonen  
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Vedlegg 1: Rapporteringskalender for 2019  
Tabellen nedenfor viser frister i 2019 knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett og 
statsregnskap for Eksportkreditt Norge, NFDs dialog med Eksportkreditt Norge, og frister til 
Direktoratet for Økonomistyring (DFØ). Departementet skal varsles dersom Eksportkreditt 
Norge ikke klarer å overholde fristene. Under tabellen følger krav til enkelte leveranser. 
 
Til forskjell fra tidligere år kan felles krav for alle etater for enkelte leveranser finnes på 
regjeringen.no. Enkelte av disse leveransene gjelder også Eksportkreditt Norge. En del tekst 
er derfor tatt ut av dette vedlegget, sammenlignet med i fjor, da kravene finnes på 
regjeringen.no. Det er markert i tabellen med "Regjeringen.no" for de det gjelder. Dette 
medfører ikke endringer i kravene til leveransene for Eksportkreditt Norge.  
 
Dato Hva Mottaker Krav  

2019 
4. januar  Statsbudsjettet 2020: 

Konsekvensjustert 
budsjett for 2020-2023 

NFD I dette vedlegget 

1. februar Kapitalregnskapet for 
2018 

NFD Iht. FINs årlige rundskriv 
R-8/2018 om 
rapportering til 
statsregnskapet punkt 
3.3.1  

1. februar Kartlegging av SMB-
tilbudet i andre land 

NFD Iht. pkt. 4.1 i dette brev 

13. februar Forklaringer til 
budsjettavvik i 2018 

NFD Iht. FINs årlige rundskriv 
om rapportering til 
statsregnskapet R-
8/2018 punkt 3.2.4 

1. mars Statsbudsjettet 2019: 
Omdisponeringer og 
tilleggsbevilgninger 
(Innspill til revidert 
budsjett 2019) 

NFD  Regjeringen.no 

20. mars Statsbudsjettet 2020: 
Budsjettforslag  

NFD Regjeringen.no 

20. mars Risikorapport 1  NFD Regjeringen.no og 
Vedlegg 2  

29. mars  Årsrapport for 
Eksportkreditt Norge  

NFD, kopi 
Riksrevisjonen 

I oppdragsbrevet for 
2018 og nye krav i dette 
brevs Vedlegg 2 

30. mars Kontroll av 
prisingssystemet 

NFD I dette vedlegget 

28. mai Kontaktmøte kl. 9-12 (hos 
EK) 

 Avholdes ifm.  
generalforsamlingen. 

20. september Risikorapport 2  NFD Regjeringen.no og 
Vedlegg 2 

20. september Statsbudsjettet 2019: 
Omdisponeringer og 
tilleggsbevilgninger 
(Innspill til endringer i 
statsbudsjettet for 2019) 

NFD Regjeringen.no (samme 
som krav til vårsesjon) 

1. november Statsbudsjettet 2021: 
Eventuelle 
satsingsforslag  

NFD Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
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Dato Hva Mottaker Krav  
8. november Kontaktmøte kl. 12-14 

(hos NFD) 
  

2020  
2. januar Konsekvensjustert 

budsjett for 2021-2024 
NFD I dette vedlegget 

31. mars Årsrapport for 
Eksportkreditt Norge  

NFD, kopi 
Riksrevisjonen 

Vedlegg 2 

[Desember] Fakta om andre lands 
tolkning av kapitalvarer 
og skip  

NFD I oppdragsbrevet for 
2020 

Løpende rapportering 
Innen den 15. i 
påfølgende 
måned  

S-rapport  DFØ Iht. FINs årlige rundskriv 
om rapportering til 
statsregnskapet 

Innen den 20. i 
påfølgende 
måned 

Månedsrapport (med 
utvidede rapporter hvert 
kvartal) 

NFD Vedlegg 2 

Løpende ved 
behov 

Rapportering i henhold til 
internasjonale avtaler 
(OECD, EØS, IWG og 
WTO) 

  

 
1. RAPPORTERINGSKRAV  

4. januar 2019 og 2. januar 2020: Konsekvensjustert budsjett  
Tallene danner grunnlaget for departementets innspill til regjeringens marskonferanse. 
Tallene skal ta utgangspunkt i vedtatt (saldert) budsjett 2019. Det skal utarbeides 
konsekvensjusteringer for årene 2020-2024 for bevilgninger knyttet til 
eksportkredittordningen, herunder:  
 Kap. 2429, post 90 Utlån,  
 Kap. 5329, post post 90 Avdrag på utestående fordringer 
 Kap. 5629, post 80 Renter  
 
Senest 30. mars 2019. Årlig kontroll av prisingssystemet for markedslån (NFD) 
Kontrollen skal gjennomføres av en uavhengig ekspert, og skal bl.a. inkludere en 
sammenlikning av faktiske priser, relevant benchmark og ESAs referanserente.   
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Vedlegg 2: Krav til rapportering 
 
KRAV TIL RISIKORAPPORT  
Rapporten skal utformes i henhold til Felles krav til risikovurdering for NFDs etater 
fremkommer på regjeringen.no. Dette gjelder også for Eksportkreditt Norge, og rapporten 
skal utformes etter samme krav. 
 
Særskilt for Eksportkreditt Norges risikorapport skal det også fremkomme informasjon og 
beregninger om risikoen i selskapets garantistportefølje. Hvordan beregningene er 
gjennomført skal forklares. Risikoen i selskapets garantistportefølje skal kommenteres. 
 
 
KRAV TIL MÅNEDSRAPPORT 
Månedsrapporten skal inneholde informasjon om viktige hendelser i perioden inkl. nøkkeltall 
for utlånsvirksomheten og utsatte engasjementer. Tabellen under viser måleparameterne 
som EK forventes å rapportere på kvartalsvis i utvidede månedsrapporter. I tillegg skal den 
utvidede månedsrapporten inneholde informasjon om status for driftsregnskapet. Selskapet 
trenger ikke å kommentere parameterne i månedsrapporteringen.  
 
Type indikator Måleparameter Definisjon 
Aktivitetsindikator Utvikling i utlånssaldo Utvikling siste fem kvartal for aggregert 

utlånssaldo i mill. kroner, hvor 
skipsfinansieringstilbudet synliggjøres.  

Aktivitetsindikator Utvikling i 
sannsynlighetsjustert 
ordrereserve 

Utvikling siste fem kvartal, hvor 
skipsfinansieringstilbudet synliggjøres.  

Aktivitetsindikator Utvikling i relativ fordeling av 
CIRR-lån/markedslån i 
utlånssaldo 

Utvikling siste fem kvartal i andel CIRR- 
lån/markedslån i prosent av total 
utlånssaldo.  

 
KRAV TIL ÅRSRAPPORT FOR EKSPORTKREDITT NORGE 
Årsrapporten utformes i henhold til lovkrav for aksjeselskaper. I tillegg skal det i henhold til 
måleparametere i tabell under vurderes i) i hvilken grad selskapet har nådd målet om å 
fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering 
ii) status for og utviklingen av utlånsporteføljen og iii) resultatene fra 
lønnsomhetsberegningen. Resultatene skal kommenteres, og det skal redegjøres for hva 
som er årsaken til eventuelle over- og underskudd på driftsbudsjettet. Selskapet skal vurdere 
og kommentere måloppnåelse på et samlet sted i årsrapporten. Videre skal selskapets 
arbeid med områder som i oppdragsbrevet er trukket frem som prioriteringer kommenteres 
på et samlet sted (her kan det henvises til andre deler av årsrapporten). Det vises for øvrig til 
regjeringens forventninger til selskaper med statlig eierandel, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) Et 
mangfoldig og verdiskapende eierskap (Eierskapsmeldingen).  

Måleparametere for årsrapporten for Eksportkreditt Norge 
Tabellen under viser måleparametere for hver enkelt av nøkkelbegrepene i hovedmålet til 
Eksportkreditt Norge (EK), og måleparametere for lån på markedsmessige vilkår for kjøp av 
skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Det forventes at selskapet rapporterer og kommenterer 
på parameterne i årsrapporten. 
 
For årsrapporten for 2018 kan det tas utgangspunkt i måleparameterne som fremgår i 
oppdragsbrev for 2018. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
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Type indikator Måleparameter Definisjon 
Konkurransedyktig eksportfinansiering  
Aktivitetsindikator Antall lånesøknader Totalt antall lånesøknader, 

kumulativt per år. 

Aktivitetsindikator Utlånssaldo Aggregert utlånssaldo i mill. kroner, 
også fordelt på bransjer (olje- og 
gass, fornybar energi og annen 
industri og øvrige næringer, samt å 
synliggjøre andelen skip og 
skipsutstyr innenfor de nevnte 
kategoriene). 

Aktivitetsindikator Sannsynlighetsjustert 
ordrereserve 

Total ordrereserve, samt 
ordrereserve for neste 
rapporteringsår.  

Komparativ 
analyse 

Sammenligning med andre 
lands tilbud 

Vurdering av EKs tilbud 
sammenlignet med tilsvarende tilbud 
i de mest relevante konkurrentland. 
(Dypere analyser i periodevise 
evalueringer og overordnet 
sammendrag av status i årsrapport).  

Kvalitativ 
beskrivelse 

Tilbudets 
konkurransedyktighet 

Måles via interessentundersøkelse. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

EKs bidrag i arbeidet med 
internasjonalt regelverk 

Beskrivelse av bidrag i OECD og 
IWG. 

Effektindikator 
(brukereffekt) 

Sammenlikning av utvikling   Sammenlikning av utviklingen i 
eksportbedrifter som bruker 
eksportkredittordningen med 
sammenliknbare bedrifter som ikke 
gjør det1. (Måles via undersøkelse i 
samarbeid med GIEK der det er 
relevant.) 

Effektindikator 
(brukereffekt) 

Vurdering av fortrenging EKs vurdering av pressnivå i andre 
sektorer / bedrifter som bruker 
samme arbeidskraft og ressurser 
som EKs kunder – sannsynlighet for 
fortrenging. Beskrivelse av 
eventuelle forskjeller for 
skipsfinansieringstilbudet. 

Effektindikator 
(brukereffekt) 

Vurdering av og anslag på 
effekt på eksport av tilbud om 
lån og lån under 
eksportkredittordningen 
(addisjonalitet) 

Måles via undersøkelse. 

 

                                                 
1 jfr. metodebeskrivelse i punkt 3.5 i GIEKs og EKs innspill til mulige metoder for måling av effekter 
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Type indikator Måleparameter Definisjon 
Effektindikator 
(brukereffekt) 

Eksportkontrakter knyttet til 
eksportkredittordningen 

Samlet beløp for og antall 
eksportkontrakter knyttet til tilbud om 
lån og utstående lån under 
eksportkredittordningen. 

Effektindikator 
(samfunnseffekt) 

Vurdering av og anslag på 
effekter på sysselsetting og 
verdiskaping av tilbud om lån 
og lån til eksportkontrakter 
under eksportkredittordningen2 

Måles via undersøkelse. 

Effektindikator 
(samfunnseffekt) 

Vurdering av og anslag på 
samlet omfang av 
sysselsetting og verdiskaping 
som kan knyttes til EKs tilbud 
om lån og lån til 
eksportkontrakter under 
eksportkredittordningen 

Måles via undersøkelse. 

Tilgjengelig eksportfinansiering  
Aktivitetsindikator Fordeling av totalt antall 

lånesøknader 
Oversikt over antall lånesøknader 
fordelt på selskapets definerte 
bransjer. Antall søknader tilknyttet 
eksportører som er SMB skal også 
fremkomme. 

Effektindikator Ordningens bidrag til 
finansiering av prosjekter som 
utviklinger ny kunnskap og 
teknologi 

Måles via undersøkelse. 

Effektindikator Ordningens bidrag til norsk 
eksport for SMB 

Måles via undersøkelse.  

Effektindikator Interessenttilfredshet Dybdeintervjuer med interessenter. 
Det skal legges vekt på spørsmål 
knyttet til tilgjengelig 
eksportfinansiering.  

Kvalitativ 
beskrivelse 

EKs arbeid med å gjøre 
tilbudet kjent 

Beskrivelse av ulike former for 
bidrag i diverse fagfora, foredrag, 
samt eventuelle resultater av 
arbeidet. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Kjennskap og tilgjengelighet EKs vurdering av behovet for å gjøre 
tilbudet mer kjent og tilgjengelig, 
med utgangspunkt i bl.a. 
interessentundersøkelse. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Tilgang til finansiering Overordnet vurdering av bedriftenes 
tilgang til finansiering i markedet 

                                                 
2 jfr. metodebeskrivelse i punkt 3.3.2 i GIEKs og EKs innspill til mulige metoder for måling av effekter 
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Type indikator Måleparameter Definisjon 
Effektiv eksportfinansiering  
Aktivitets-indikator Antall lån i forvaltning Aggregert antall utlån (et lån kan 

bestå av flere delutbetalinger). 

Aktivitets-indikator Kreditt- og risikoeksponering Oversikt over overordnet 
eksponering mot garantister.  

Aktivitets-indikator Økonomisk låneresultat Virksomhetens resultat basert på 
lønnsomhetsberegning for 
utlånsvirksomheten. 

Effektindikator Vurdering av kreditt- og 
risikoeksponering 

Kvalitativ vurdering av risikobildet. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Effektivitet i driften av EK  Kvalitativ vurdering av effektiviteten i 
organiseringen og driften av 
selskapet. 

Kostnadsindikator Driftsutgifter etter art Prosentvis inndeling av EKs 
driftsutgifter (sektordiagram). 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Lønnsutgifter fordelt på ulike 
aktiviteter 

Kvalitativ vurdering av hvordan 
lønnsutgiftene fordeler seg på ulike 
aktiviteter f.eks å gjøre tilbudet kjent 
(markedsføring/råd og veiledning), 
behandle tilbud om lån og gi lån, 
oppfølging av vanskelige saker, 
arbeid med internasjonalt regelverk, 
analyse av rammebetingelser. 

Kostnadsindikator Volumtall kostnader  Tabellarisk oversikt over utvikling 
siste tre år for lønnsandel av 
driftsutgifter, lønnsutgift per årsverk 
og konsulentandel av driftsutgifter. 

Lån på markedsmessige vilkår for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 
Aktivitetsindikator Lånesøknader, tilbud om lån 

og lån i forvaltning  

 

Oversikt over lånebeløp, antall, 
fordeling på skipstyper og 
beløpsintervall fordelt på: under 30 
mill. kroner, 30-100 mill. kroner, 100 
mill. kroner, 1 mrd. kroner og over 1 
mrd. kroner. Oversikt over lånebeløp 
skal også fordeles på GIEK og 
andre garantister.  

Kvalitativ 
beskrivelse 

Lånenes betydning for 
underleverandører til verft og 
for SMB.  

 

Beskrivelse om verftene, som 
Eksportkreditt Norge er i kontakt 
med i forbindelse med långivning, 
benytter underleverandørene i 
Norge, og vurdering av lånenes 
betydning for disse. 
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Type indikator Måleparameter Definisjon 
Kvalitativ 
beskrivelse 

EKs arbeid med å gjøre 
tilbudet kjent 

Beskrivelse av ulike former for 
bidrag i diverse fagfora, foredrag, 
samt eventuelle resultater av 
arbeidet. 

Effektindikator Interessenttilfredshet Dybdeintervjuer med interessenter. 
Det skal legges vekt på spørsmål 
knyttet til tilgjengelig finansiering.  

Kvalitativ 
beskrivelse 

Kjennskap og tilgjengelighet EKs vurdering av behovet for å gjøre 
tilbudet mer kjent og tilgjengelig, 
med utgangspunkt i bl.a. kunde- og 
interessentundersøkelse. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Tilbudets 
konkurransedyktighet 

Måles via kunde- og /eller 
interessentundersøkelse. 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Tilbudets 
konkurransedyktighet 

Vurdering av EKs tilbud, 
sammenlignet med relevante 
konkurrentland (Dypere analyser i 
periodevise evalueringer og 
overordnet sammendrag av status i 
årsrapport. Det forventes enklere 
analyser for skipstilbudet enn for 
eksportfinansiering.) 

Kvalitativ 
beskrivelse 

Tilgang til finansiering Overordnet vurdering av bedriftenes 
tilgang til finansiering i markedet 

Effektindikator 
(brukereffekt) 

Vurdering av og anslag på 
effekt på verftenes 
ordreinngang av tilbud om lån 
og lån for kjøp av skip fra verft 
i Norge til bruk i Norge 
(addisjonalitet). 

Måles via undersøkelse. 

Effektindikator 
(brukereffekt) 

Total ordreinngang hvor EK 
deltar med lån.  

Samlet beløp for og antall kontrakter 
knyttet til tilbud om lån og lån for 
kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i 
Norge. Kontraktene skal også 
fordeles på beløpsintervall og 
skipstyper. 
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VEDLEGG 3: RESULTATKJEDER 
 
I. EKSPORTKREDITTORDNINGEN 
 

 
 
 
II. FINANSIERINGSTILBUD I GIEK OG EKSPORTKREDITT NORGE FOR KJØP 
AV SKIP FRA VERFT I NORGE SOM SKAL BRUKES I NORGE 
(SKIPSFINANSIERINGSTILBUDET) 
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