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OPPDRAGSBREV 2013 FOR EKSPORTKREDITT NORGE AS 

1. INNLEDNING 
Nærings- og handelsdepartementet viser til budsjettforslag for 2013 i Prop. 1 S (2012-2013) 
Nærings- og handelsdepartementet, Innst. 8 S (2012-2013), Innst. 5 S (2012-2013) og Stortingets 
budsjettvedtak av hhv. 12. og 14. desember 2012. Departementet meddeler med dette de 
forutsetninger og krav som gjelder for departementets oppdrag til Eksportkreditt Norge AS 
i 2013. Vi viser også til kontaktmøtet med Eksportkreditt Norge 30. november 2012. 
 
Det følger av lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om 
eksportkredittordningen at Eksportkreditt Norge AS på vegne av staten skal forvalte statens 
eksportkredittordning. Den statlige eksportkredittordningen er en låneordning for 
finansiering av kapitalvareeksport med formål å tilby norske eksportører av kapitalvarer og 
tjenester et konkurransedyktig eksportkredittsystem. 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 til dette.  
 
Eksportkreditt Norge skal stå for salg/promotering, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling 
og oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge skal normalt gi lån i eget navn på vegne av 
staten, i tråd med vedtak av Stortinget. Selskapet har også anledning til å gi lån i statens 
navn. Lånene står på statens balanse. 
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For 2013 er bevilgningene til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som 
Eksportkreditt Norge forvalter, fordelt som følger: 

Kap Post Betegnelse (i mill. kroner) 
2429 70 Tilskudd 110 
2429 90 Utlån til eksportfinansieringsordning 28 500 
  Sum kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS 28 610 
     
5329 70 Gebyrer m.m. 25 
5329 90 Avdrag på utestående fordringer 3 300 
  Sum kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS 3 325 
    
5629 80 Renter  1 020 
  Sum kap. 5629 Renter fra Eksportkreditt Norge AS 1 020 
 

Utlånsbevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge, post 90 Utlån kan overskrides, men 
slik at samlede låneutbetalinger i 2013 ikke overstiger 60 mrd. kroner (jf. Romertallsvedtak 
IV, 4 i Prop. 1 S). Videre kan Eksportkreditt Norge gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og 
eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme (jf. romertallsvedtak X, 3) og utgifts-
/inntektsføre valutakursgevinst/-tap uten bevilgning under hhv. kap. 2429, post 89 Agio og 
kap. 5329, post 89 Disagio, jf. romertallsvedtak V, 3. 

 

2. OVERORDNEDE FØRINGER OG PRIORITERINGER 
I forbindelse med etableringen av Eksportkreditt Norge i 2012 satte departementet et 
hovedmål og syv delmål for selskapet. Nå som selskapet har kommet gjennom den mest 
kritiske oppstartsfasen er departementets behov for en høy detaljeringsgrad i målstyringen 
av selskapet noe lavere, og delmål er derfor ikke definert av departementet for 2013. 
Selskapet kan imidlertid selv, i samråd med departementet, utlede relevante delmål for sin 
drift.  
 
Hovedmålet for Eksportkreditt Norge er å fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, 
tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering.  
 
Med konkurransedyktig eksportfinansiering menes det at de norske, offentlig støttede, 
kontraktsutløsende eksportkreditter skal tilbys på like gode vilkår som våre 
konkurrentland og i samsvar med internasjonale avtaler. Eksportkreditt Norge skal bidra til 
å videreutvikle det internasjonale regelverket i samarbeid med NHD, og fungere som et 
fagorgan for NHD 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 av selskapet og effektiv drift, 
herunder søknadsbehandling. Selskapet skal også ha fokus på effektiv risikostyring, 
herunder prising, etablering og oppfølging av lån.  
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2.1 MÅLEPARAMETRE 
Departementet vil i løpet av vinteren/våren 2013 sende et tillegg til oppdragsbrev hvor det 
fremgår hvilke måleparametre Eksportkreditt Norge skal rapportere på i årsrapporten for 
2013. Departementet vil ha dialog med Eksportkreditt Norge om dette. 
 

2.2 PRIORITERINGER I 2013 
Det forutsettes at Eksportkreditt Norge kommer i normal drift i løpet av 2013. Følgende 
områder skal prioriteres: 
 
Gjøre selskapet og ordningen kjent 
Eksportkreditt Norge og selskapets finansieringstilbud gjennom eksportkredittordningen 
skal være kjent for eksportører, kunder og samarbeidspartnere i inn- og utland. 
Markedsføring mot små- og mellomstore bedrifter skal tillegges særlig vekt. Eksportkreditt 
Norge skal i denne sammenheng ha en oppdatert kommunikasjonsplan.  
 
Prising av markedslån 
Eksportkreditt Norge skal i sin prising av markedslån forholde seg til den til enhver tid 
gjeldende forskriften for eksportkredittordningen og må sørge for å ha gode rutiner og 
tilstrekkelig kompetanse og kjennskap til markedet for å sikre markedsmessig prising av 
hvert enkelt markedslån. Dette er også viktig når et nytt prisingssystem skal 
implementeres. Det vises i den forbindelse til at departementet arbeider med å notifisere et 
nytt prisingssystem for markedslån til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Eksportkreditt Norge 
vil kunne bli berørt av arbeid knyttet til selve notifiseringen og eventuelle 
oppfølgingsspørsmål i den forbindelse. Etter en eventuell godkjenning fra ESA tar 
departementet sikte på å oppdatere forskriften om eksportkredittordningen. 
Departementet er opptatt av at Eksportkreditt Norge sikrer en vellykket overgang til nytt 
prissystem, herunder interne rutiner og opplæring, fastsettelse av markedsprising etter ny 
modell og rapportering til departementet og eventuelt også ESA.  
 
Kredittrisiko 
Departementet er kjent med at Eksportkreditt Norge er i sluttfasen av utviklingen av nye 
retningslinjer for håndtering av kredittrisiko på garanterende banker. De nye 
retningslinjene skal legges fram for departementet for godkjenning. Departementet 
forutsetter at selskapet i implementeringen av retningslinjene har tilstrekkelig kompetanse 
til å gjøre profesjonelle kredittvurderinger og at selskapet følger opp utviklingen i 
markedet løpende. Departementet ber om å bli holdt orientert om forhold som har 
vesentlig betydning for tilgjengeligheten av garantister.  
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IT-systemer 
Departementet er kjent med at det har foregått et omfattende arbeid i Eksportkreditt Norge 
med å implementere og tilpasse IT-systemene til statens økonomireglement. Fra desember 
2012 forestår Eksportkreditt Norge selv låneutbetalinger og rapportering til 
statsregnskapet. Departementet er også opptatt av at Eksportkreditt Norge har god oversikt 
over sine kunde- og låneforhold og at historikken i det enkelte forholdet er søkbart. De 
manuelle løsningene som foreløpig er implementert i selskapet anses ikke som gode nok 
etter hvert som låneporteføljen tiltar, og det bør derfor være inngått kontrakt om nytt 
system for dokument- og kundehåndtering i løpet av 2013.  
 
Samfunnsansvar  
Departementet er opptatt av at Eksportkreditt Norge har høy bevissthet om sitt 
samfunnsansvar og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å følge dette opp. Det vises i 
den forbindelse til St. meld. Nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global 
økonomi. Departementet forventer at selskapet får på plass policy for samfunnsansvar i løpet 
av 2013. Det oppfordres til at Eksportkreditt Norge samarbeider med Garanti-instituttet for 
Eksportkreditt (GIEK) i sin oppfølging av samfunnsansvar. 
 
Håndtering av innsideinformasjon og habilitetsspørsmål 
Videre er departementet opptatt av at selskapet har gode rutiner for og oppfølging av 
innsideinformasjon og habilitet både blant ansatte og i styret. Departementet forventer at 
selskapet vedtar interne retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon og 
habilitetsspørsmål i løpet av 2013. 
 
Anskaffelsesregelverk 
Departementet har merket seg at Eksportkreditt Norge har arbeidet godt med å tilegne seg 
nødvendig kompetanse om og utarbeidet rutiner for å sikre overholdelse av det statlige 
anskaffelsesregelverket. Departementet forutsetter at Eksportkreditt Norge fortsetter å ha 
høy bevissthet omkring reglene for offentlige anskaffelser, spesielt i lys av at de fleste av 
selskapets ansatte kommer fra privat sektor og derfor ikke tidligere har måttet forholde seg 
til det statlige anskaffelsesregelverket.  
 
 

3. NÆRMERE OM DE ENKELTE POSTENE OG EKSPORTFINANSIERINGSORDNINGEN  

Kap. 2429, post 70 Tilskudd  
Det er for 2013 bevilget 110 mill. kroner i drifts- og investeringstilskudd til Eksportkreditt 
Norge. Tilskuddet skal dekke alle utgifter forbundet med administrasjon av selskapet og 
forvaltningen av utlånsvirksomheten. Det inkluderer også utgifter forbundet med dialogen 
med eier, oppdragsgiver og andre offentlige virksomheter. Bevilgningen overføres i like 
store kvartalsvise beløp til Eksportkreditt Norges kontonr. 6005 06 12719. Midlene 
overføres slik at de er disponible for Eksportkreditt Norge senest ved inngangen til hvert 
kvartal.  
Eksportkreditt Norge vil også være oppdragsgiver på andres vegne, for eksempel vil 
selskapet kunne engasjere eksterne jurister til å bistå i utarbeidelsen av låneavtaler på 
vegne av låntaker. Selskapet vil som oppdragsgiver motta faktura for arbeidet, men kan 
viderefakturere beløpet til låntaker.  
 
Det vises for øvrig til regelverket for tilskudd til drift av Eksportkreditt Norge AS.  
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Kap. 2429, post 90 Utlån  
Det fremgår av forskrift om eksportkredittordningen at alle søknader som faller innenfor 
fastsatt regelverk for ordningen, skal få tilsagn om finansiering, jf. også romertallsvedtak X, 

3. Bevilgningen under kap. 2429, post 90 skal dekke oppfølging av tilsagn for nye eksportlån, 
delutbetalinger av lån som er under opptrekk og vederlag til Eksportfinans for lån som 
overføres til Eksportkreditt Norge. I tilknytning til sistnevnte er det de av Eksportfinans’ lån 
som er i tråd med låneordningens formål og som kommer til marginfornyelse, som 
Eksportkreditt Norge har anledning til å overta og videreføre. Overtagelse av lån fra 
Eksportfinans skal skje på kommersielle vilkår.  
 
Det er bevilget 28,5 mrd. kroner til eksportlån. Størrelsen på utbetalingene er svært usikker, 
og det er behov for en fleksibilitet mht. lånerammen. Det er derfor gitt en fullmakt til å 
kunne overskride bevilgningen, men slik at samlede låneutbetalinger i 2013 ikke overstiger 
60 mrd. kroner, jf. Prop. 1 S. (2012-2013), Innst. 8 S (2012-2013), romertallsvedtak IV, 4.  

Kap. 5329, post 70 Gebyrer m.m. 
Det er bevilget 25 mill. kroner i gebyrinntekter i 2013. 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 det som er vanlig i markedet. Gebyrene i det enkelte låneforhold vil 
dermed bl.a. være avhengig av Eksportkreditt Norges rolle i et låneforhold, og omfatte bl.a. 
agentgebyrer, arrangementsgebyrer, restruktureringsgebyrer og gebyrer for å stille 
likviditet til disposisjon. Gebyrene skal innbetales direkte fra låntaker til statens kontoer.  
 
Kap. 5329, post 90 Avdrag på utestående fordringer 
Det er bevilget 3 300 mill. kroner til avdrag fra utlånsvirksomheten under eksportkreditt-
ordningen, og dette betales direkte fra låntaker til statens kontoer. Avdragene skal følge 
fastsatte avdragsprofiler.  
 
Utlånsvirksomheten er organisert slik at staten tar forretningsmessig risiko for 
utlånsvirksomheten, herunder all valuta- og renterisiko. Ved innbetaling av avdrag under 
ordningen vil disse veksles til norske kroner etter gjeldende valutakurs. Kursen vil normalt 
være enten høyere eller lavere enn på utlånstidspunktet, og det vil oppstå 
valutakursgevinst og valutakurstap (agio/disagio) i norske kroner. Agio/disagio ved 
tilbakebetalinger budsjetteres ikke, men det legges opp til at denne blir regnskapsført uten 
bevilgning på post 89 under henholdsvis kap. 2429 og 5329, jf. romertallvedtak V, 3. 
Utlånene bokføres i statsregnskapet (kapitalregnskapet) til historisk kost og i norske 
kroner. Det gjøres ikke nedskriving/oppskriving av lånene for urealisert valutatap eller 
valutagevinst. Se nærmere omtale i vedlegget om rapportering. 

Kap. 5625, post 80 Renter fra Eksportkreditt Norge AS 
Det er bevilget 1 020 mill. kroner til renter på lån under eksportkredittordningen for 2012. 
Rentene skal betales direkte fra kunden til statens kontoer. Beregning og innbetaling av 
renter skal skje i henhold til instruks for eksportkredittordningen.  
 
Om nødvendig vil departementet ta opp forslag om bevilgningsendringer på de ulike 
postene som er omtalt ovenfor, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2013 eller 
endringer i statsbudsjettet høsten 2013. 
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4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 
For samtlige bevilgninger til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som 
selskapet forvalter, gjelder vilkår, forutsetninger og retningslinjer som er omtalt i 
budsjettproposisjonen for 2013, jf. Prop. 1 S (2012-2013) og Innst. 8 S (2012-2013). 
Eksportkredittordningen og bevilgningene som er stilt til rådighet for Eksportkreditt Norge 
og ordningen, skal disponeres i samsvar med statens økonomiregelverk og det til enhver tid 
gjeldende regelverk for statsstøtte.  
 
Eksportkreditt Norge har ansvar for å planlegge virksomheten i 2013 slik at de statlige 
tilskuddene strekker til for hele budsjetterminen. Det skal ikke foretas disposisjoner i løpet 
av 2013 som gjør det nødvendig å fremme forslag om tilleggsbevilgninger. Budsjettforslag 
som fremmes utenom fristene, jf. rapporteringskalenderen, kan ikke påregnes behandlet.  
 
Departementet viser til Meld. St. 13, Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak 
og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011). I tråd med dette ber vi om at 
styret utarbeider en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte. Denne tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innholdet som 
er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets 
ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd. Hensikten 
med dette er å skjerpe styrenes fokus på arbeidet med lederlønnsvilkårene, og samtidig gi 
staten som eier og allmennheten bedre innsikt i lederlønningene i statlig eide selskaper. 
 
Vi minner om at departementet og Riksrevisjonen kan iverksette nærmere kontroll med at 
statstilskuddet benyttes etter forutsetningene. 
 
Samarbeid med andre aktører 
Eksportkreditt Norge er, sammen med GIEK og Innovasjon Norge, en viktig aktør i 
regjeringens arbeid med å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet og dermed 
legge til rette for vekst og utvikling i norsk næringsliv. Det legges stor vekt på at aktørene 
samarbeider godt, samtidig som at rollefordelingen mellom Eksportkreditt Norge og GIEK er 
klar. Eksportkreditt Norge og GIEK skal fastsette sine priser på individuelt og selvstendig 
grunnlag.  
 

5. INTERNKONTROLL 
Det er et krav i det statlige økonomiregelverket at det er etablert systemer, rutiner og tiltak 
for intern kontroll, inkludert risikostyring, i statlige virksomheter. Dette skal bl.a. sikre at 
krav til måloppnåelse og resultater oppfylles, ressursbruken er effektiv, lover og regler 
overholdes og virksomhetens verdier forvaltes på en forsvarlig måte. Det forutsettes at 
Eksportkreditt Norges forvaltning av eksportfinansieringsordningen skal være i samsvar 
med det statlige økonomiregelverket med mindre annet er formidlet skriftlig av 
departementet.  
 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 
Eksportkreditt Norge har ansvar for at rapportering skjer i henhold til føringer i 
oppdragsbrevet og vedlagte rapporteringskalender. Rapporteringskalenderen gir en 
oversikt over de rapportene som er påkrevd i henhold til oppdragsbrevet. Eksportkreditt 
Norge skal legge stor vekt på presis rapportering og må sørge for at fristene overholdes. 
Departementet skal varsles snarest mulig dersom forventet ambisjonsnivå ikke kan 
overholdes. 
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Kontaktmøter 
Det skal avholdes kontaktmøte mellom departementet og Eksportkreditt Norge to ganger i 
året, eventuelt oftere ved behov. 
 
Vi ser fram til videre dialog med Eksportkreditt Norge om selskapets arbeid med å utføre 
oppdraget fra Nærings- og handelsdepartementet.  
 
Med hilsen 
 
 
Jan Farberg (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
         Sunniva Erlandsen  
         rådgiver 
Vedlegg: 
Rapporteringskalender 
Rundskriv R-10/2012 
 
Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen 
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