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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020) og 
Prop. 1 S (2019-2020) og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak av hhv. 9. 
desember og 13. desember 2019 og departementets styringssignaler for GIEK for 2020.  
 
I tildelingsbrevet fastsettes mål, rapporteringskrav, prioriteringer og særskilte oppfølginger for 
GIEK i 2020. I brevet spesifiseres også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger. GIEKs 
myndighet, ansvar og faste oppgaver framgår av Hovedinstruks for styringen av 
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), med ikrafttredelse 1. januar 2020 (heretter 
Hovedinstruksen). Krav til forvaltning av GIEKs garantiordninger og midlertidig eierskap er 
regulert i Regelverk for GIEKs garantiordninger, med ikrafttredelse 1. januar 2020 (heretter 
Regelverk) og Retningslinjer for forvaltningen av selskap som staten eier som følge av 
misligholds- og gjenvinningssaker i GIEK av 30. juni 2017.  
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Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende rammer kan bli pålagt 
enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes 
tillegg til tildelingsbrev. 
 

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER 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. Det er et mål å øke norsk 
eksport som bidrar til å øke verdiskapingen i norsk økonomi.  
 
Finansiering er en kritisk faktor ved eksport. 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. Gjennom statlig 
eksportfinansiering kan kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester få lån og garantier. 
Tilbudet skal bidra til at norske eksportører har like gode konkurransevilkår som eksportører 
fra andre land med tilsvarende ordninger og skal være et supplement til det private 
finansieringsmarkedet.  
 
De siste årene har det vært en endring i sammensetning av porteføljen til GIEK og 
Eksportkreditt Norge, men hoveddelen av porteføljen til GIEK og Eksportkreditt Norge er 
fortsatt knyttet opp mot olje, gass og maritime næringer. Markedssituasjonen innen disse 
næringene medfører at både GIEK og Eksportkreditt Norge arbeider mye med oppfølging av 
utestående lån og garantier hvor låntaker er eller kan komme i økonomiske vanskeligheter. 
Det er viktig at GIEK og Eksportkreditt Norge fortsatt prioriterer arbeidet med å sikre statens 
samlede verdier. 
 
Regjeringen er opptatt av at de offentlige virkemidlene som finnes er lett tilgjengelige og 
relevante og at tilbudet er innrettet slik at det ikke krever for mye administrasjon å finne og 
benytte. Dette er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter. Med knappe ressurser har 
små og mellomstore bedrifter ofte ikke samme mulighet som større bedrifter til å innhente 
kunnskap om relevante virkemidler. For små og mellomstore bedrifter synes det også særlig 
relevant å ha god kobling mellom råd, veiledning og ulike finansieringsvirkemidler. I 
regjeringens strategi "Småbedriftslivet – strategi for små og mellomstore bedrifter" er ett av 
tiltakene å utvikle koblingen mellom virkemidlene som skal fremme eksport og 
internasjonalisering ytterligere. For å bidra til dette er Nærings- og fiskeridepartementet 
opptatt av at GIEK har et tett samarbeid med Eksportkreditt Norge og andre relevante 
aktører om hvordan virkemidlene skal spille sammen og å gjøre det samlede tilbudet kjent.  
 
Stortinget har ved behandling av Prop. 1 S (2019-2020) gitt tilslutning til regjeringens forslag 
om å gi Nærings- og fiskeridepartementet fullmakt til helt eller delvis salg, evt. avvikling, av 
GIEK Kredittforsikring AS. GIEK Kredittforsikring tilbyr kortsiktig kredittforsikring på 
kommersielle vilkår. Regjeringen mener at det stort sett er et velfungerende marked for 
kortsiktig kredittforsikring og at norske bedrifter i stor grad har tilgang på kredittforsikring fra 
private aktører. Imidlertid ser regjeringen at det private tilbudet er noe mer ustabilt i enkelte 
land og at et statlig tilbud være eneste alternativ i enkelte markeder GIEK skal derfor, som en 
del av sitt tilbud om eksportgarantier og som et supplement til markedet, tilby kortsiktig 
kredittforsikring fra 2020. Tilbudet vil i utgangspunktet gjelde for land som er definert som 
"non-marketable" i EØS-avtalens regler for offentlig støtte, men hver enkelt sak skal vurderes 
separat. Det vises til nærmere omtale i punkt 4 i dette brevet.  
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GIEK skal i 2020 prioritere:  

 å gjøre det samlede tilbudet for å fremme eksport og internasjonalisering kjent og 
effektivt, inkludert for små og mellomstore bedrifter i hele landet. 

 å sikre statens samlede verdier. GIEK skal fortsette arbeidet med tett oppfølging av 
misligholdssaker og saker med mulighet for mislighold. 

 å sette seg i stand til å tilby kortsiktig kredittforsikring under Alminnelig garantiordning og 
U-landsordningen, som et supplement til markedet. 

 

3. MÅL  

Formål 

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås 
gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. 

 

Mål 

1. GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud 
og være et supplement til markedet.  

2. GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår. 

3. GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige 
vilkår. 

4. GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved verft i 
Norge til bruk i Norge. 

5. GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt 
inkludert eventuelle tapsfond. 

 
Mål 1 GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig 
eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet  
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske bedrifter vinner eksportkontrakter og på 
den måten bidra til økt sysselsetting og produksjon i samfunnet, som igjen bidrar til økt 
verdiskaping i norsk økonomi. Garantier gitt under Alminnelig garantiordning (AGO) og 
U-landsordningen (ULA) skal bidra til å nå dette målet, jf. resultatkjede 1 i vedlegg 4. Fra 
2020 omfattes også kortsiktig kredittforsikring til "non-marketable" land under AGO og ULA. 
Ønskede effekter av AGO og ULA og krav til rapportering om effekter følger av tabellen 
nedenfor. Mer detaljerte rapporteringskrav fremgår av vedlegg 3.  
 

Ønskede brukereffekter Måles ved Hyppighet 

Konkurransedyktige 
eksportører  

Addisjonalitet: Vurdering av og anslag på 
effekt av garantier/kortsiktig 
kredittforsikring på eksport og 
utlandsinvesteringer. 
 

Årlig 

Økt norsk eksport Eksportkontrakter og investeringer i 
utlandet (beløp og antall) som følge av 
tilbud om garanti/kortsiktig kredittforsikring 
og utstående garantier under AGO og ULA. 

Årlig 

Økt lønnsomhet/produktivitet Sammenlikning av utviklingen til bedrifter 
som bruker GIEKs ordninger med 
utviklingen til sammenliknbare bedrifter 
som ikke gjør det. Dette gjøres i samarbeid 
med Eksportkreditt Norge der det er 
relevant.  

Hvert 2. år, 
neste gang 
2021 
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Ønskede samfunnseffekter Måles ved Hyppighet 

Økt sysselsetting og 
produksjon i det norske 
samfunnet 

Vurdering av og anslag på effekter av 
garantier/kortsiktig kredittforsikring på 
sysselsetting og verdiskaping (justert for 
fortrengning). 
 

Ringvirkningsanalyse av sysselsetting og 
verdiskaping som følge av GIEKs 
eksportgarantier/kortsiktig kredittforsikring.  
 

Årlig 
 
 
 
 
Årlig 

 
Mål 2 GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår 
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen 
relevant virksomhet oppnår byggelån og på den måten bidra til økt sysselsetting og 
produksjon i samfunnet, som igjen bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi. Garantier gitt 
under garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs (Byggelånsgaranti-
ordningen) skal bidra til å nå dette målet, jf. resultatkjede 2 i vedlegg 4. Garantiene skal 
utstedes på markedsmessige vilkår. Ønskede effekter av byggelånsgarantiordningen og krav 
til rapportering om effekter følger av tabellen nedenfor. Mer detaljerte rapporteringskrav 
fremgår av vedlegg 3.  
 

Ønskede brukereffekter Måles ved Hyppighet 

Konkurransedyktige 
verft/offshoreverksteder/annen 
relevant virksomhet  

Addisjonalitet: Vurdering av og 
anslag på effekt av byggelåns-
garantier.  
 

Årlig 

Økt aktivitet ved norske verft, 
offshoreverksteder og annen 
relevant virksomhet.  
 

Kontrakter (samlet beløp og antall) 
som følge av tilbud om garanti og 
utstående garantier under 
byggelånsgarantiordningen. 

Årlig 

 
Mål 3 GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på 
forretningsmessige vilkår 
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at kraftintensiv industri skal kunne inngå 
langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår gjennom å gi et tilbud av garantier for 
slike kraftavtaler. Garantier kan stilles både overfor kraftselger og finansinstitusjoner som er 
involvert i slike kraftavtaler. Nedenfor følger krav om rapportering om effekter. Mer detaljerte 
rapporteringskrav framgår av vedlegg 3. 
 

Ønskede brukereffekter Måles ved Hyppighet 

Kraftintensiv industri inngår 
langsiktige kraftavtaler på 
forretningsmessige vilkår. 

Kvalitativ vurdering av hvorvidt 
garantiordningen medvirker til at 
kraftintensiv industri kan inngå 
langsiktige kraftavtaler på 
forretningsmessige vilkår. 
Vurderingen skal blant annet 
baseres på GIEKs kontakt med 
aktører i markedet.  

Årlig 

 
Mål 4 GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved 
verft i Norge til bruk i Norge 
Dette innebærer at GIEK skal bidra til at redere i Norge oppnår finansiering på markeds-
messige vilkår og dermed medvirke til økt aktivitet for verft i Norge. Dette vil igjen kunne 
medføre økt aktivitet for underleverandører i Norge. Garantier gitt under garantiordningen for 
kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (Skipsgarantiordningen) skal bidra til å nå dette 
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målet. Garantiene skal utstedes på markedsmessige vilkår. Resultatkjede for skipsfinansi-
eringstilbudet går fram av vedlegg 4. Ønskede effekter og krav om rapportering om effekter 
følger av tabellen nedenfor. Mer detaljerte rapporteringskrav framgår av vedlegg 3.  
 

Ønskede brukereffekter Måles ved Hyppighet 

Verft i Norge vinner kontrakter Addisjonalitet: Vurdering av og 
anslag på effekt av 
Skipsgarantiordningen på verftenes 
ordreinngang.  

Årlig 

Økt aktivitet ved verft i Norge  
 

Kontrakter (beløp og antall) som 
følge av tilbud om garanti og 
utstående garantier under 
Skipsgarantiordningen. Kontraktene 
skal også fordeles på beløpsintervall 
og skipstyper. 

Årlig 

Økt aktivitet ved verftenes 
underleverandører  

GIEK skal kommentere om verftene 
som GIEK er i kontakt med i 
forbindelse med garantiutstedelse 
benytter underleverandørene i 
Norge. Garantiordningens betydning 
for underleverandører i Norge skal 
vurderes. 

Årlig 

 
Mål 5 GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang 
sikt, inkludert eventuelle tapsfond 
Dette innebærer blant annet at GIEK har tilstrekkelig kompetanse om og kapasitet til 
risikovurdering i den enkelte sak og gjør tiltak for å sikre verdier ved mislighold og for å 
begrense endelige tap ved utbetalinger under garantier. Balansekravet er nærmere omtalt i 
Regelverket. 

 
Under dette målet skal GIEK vurdere: 

 Om den enkelte ordningen forventes å gå i balanse innenfor porteføljens vektede 
løpetid og på lang sikt. 

 Ressursbruk og resultater gjennom en kort omtale og grafisk framstilling av nøkkeltall.  

 

4. PRIORITERTE TILTAK OG BESTILLINGER I 2020 

4.1 Kortsiktig kredittforsikring – utvidelse av tilbudet under AGO og ULA  

Nærings- og fiskeridepartementet ber GIEK om å opprette et tilbud av kortsiktig kreditt-
forsikring for eksport til såkalte "non-marketable" land, som et supplement til markedet. GIEK 
skal kun tilby kredittforsikring når eksportørene ikke kan få kredittforsikring i det private 
markedet. Hvorvidt det er nødvendig med statlig deltagelse må vurderes i hver enkelt sak. 
Tilbudet vil også ha en beredskapsfunksjon i et scenario hvor det private kredittforsikrings-
tilbudet svikter.  
 
Kortsiktig kredittforsikring til "non-marketable" land skal tilbys under Alminnelig 
garantiordning og U-landsordningen. Krav til tilbud om kortsiktig kredittforsikring er omtalt i 
kapittel 3 i Regelverket.  
 
Tilbudet av kortsiktig kredittforsikring skal evalueres etter ett år. Til arbeidet med denne 
evalueringen er det viktig at GIEK registrerer data knyttet til det nye tilbudet og at måling og 
vurdering av bruker- og samfunnseffekter foreligger. 
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4.2 Måling av bruker- og samfunnseffekter 

I tildelingsbrevet til GIEK og oppdragsbrevet til Eksportkreditt Norge for 2019 la Nærings- og 
fiskeridepartementet, basert på innspill fra virksomhetene selv, inn nye krav til måling og 
rapportering av bruker- og samfunnseffekter. Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av 
at GIEK og Eksportkreditt Norge fortsetter arbeidet med effektmålinger og utvikler feltet 
videre basert på erfaringer med målinger i 2019. Nærings- og fiskeridepartementet ber GIEK 
og Eksportkreditt Norge fortsette å ha dialog med departementet om dette arbeidet.  

4.3 Helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet 

Regjeringen gjennomfører en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddel-
apparatet. Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 3. oktober 2018 med 
informasjon om arbeidet. GIEK er en viktig bidragsyter, og må påregne å fortsette å bidra inn 
i arbeidet ved behov i 2020.  
 

5. FORUTSETNINGER OG KRAV 

Forutsetninger og krav til styring av GIEK og forvaltning av garantiordningene går fram av 
Hovedinstruksen, Regelverket og i Retningslinjer for forvaltningen av selskap som staten eier 
som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i GIEK. For eksempel er krav til intern styring 
og kontroll, herunder krav til sikkerhet og beredskap, angitt i Hovedinstruksen punkt 5.1.  

5.1 Samfunnsansvar inkl. antikorrupsjon 

Sammen med Eksportkreditt Norge, har GIEK utviklet en praksis for å vurdere påvirkning på 
samfunnsansvar m.m. som går utover OECDs anbefalinger. Med samfunnsansvar menes 
her at GIEK har et ansvar for påvirkningen som GIEKs virksomhet har på klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. GIEK skal fortsette 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 Fellesføringer  

Inkluderingsdugnaden 
GIEK skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 

inkluderingsdugnad. GIEK skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har 

vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale 

utfordringer og vellykkede tiltak. Har GIEK hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger 

i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste 

og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten skal rapportere i tråd 

med veiledning publisert høsten 2019. 

 

Lærlinger 
Alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. GIEK skal hvert år vurdere om 

de kan øke antallet lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag og skal knytte seg til et 

opplæringskontor. GIEK skal rapportere om status i årsrapporten 

 

Kommunikasjonstjenester 
Oppgaver knyttet til ekstern og intern kommunikasjon i og for GIEK skal som hovedregel 

utføres av virksomheten selv. Unntak fra dette er oppgaver knyttet til design av 

kommunikasjonsmateriell, f.eks. rapporter. Departementet legger et følg-eller-forklar-prinsipp 

til grunn for dette, som innebærer at dersom GIEK ser behov for å anskaffe 
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kommunikasjonstjenester fra andre aktører, skal dette redegjøres for overfor departementet i 

styringsdialogen. 

 

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2020 

GIEK har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 innenfor de rammer som er gitt i dette 
brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i 
staten, pkt. 2.2.). GIEK skal i tillegg følge rammeutnyttelsen løpende og informere Nærings- 
og fiskeridepartementet umiddelbart dersom det vurderes å være behov for å øke rammen. 

6.1 Garantifullmakter 

GIEK gis fullmakt i 2020 til å gi tilbud om nye garantier innenfor følgende rammer for nye 
tilbud om garanti, gamle tilbud om garanti og utestående ansvar, jf. romertallsvedtak VII. 
 

 (i 1 000 kroner) 

Garantiordning Beløp 

Ramme for Alminnelig garantiordning (inkl. gammel alminnelig ordning)1 145 000 000 

Ramme for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland 
(U-landsordningen)2  

3 150 000 
 

Ramme for byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien 
(Byggelånsgarantiordningen) 

7 000 000 

Ramme for garantier ved etablering av langsiktige kraftkontrakter til 
kraftintensiv industri (Kraftgarantiordningen) 

20 000 000 
 

Ramme for garantier ved kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 
(Skipsgarantiordningen)  

10 000 000 

  

Dekning av forsikringstilfeller – statlig varekrigsforsikring 
I tilfelle beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring aktiveres, gis det samtykke til at 
Nærings- og fiskeridepartementet kan inngå avtaler om forsikringsansvar under 
beredskapsordningen innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 mrd. 
kroner, jf. romertallsvedtak IX. 

6.2 Trekkfullmakt 

Følgende trekkfullmakter gjelder for 2020, jf. romertallsvedtak III: 

 
Det vises til Regelverket for omtale av prosedyre som skal benyttes i de tilfellene hvor 
trekkfullmakt ikke er tilstrekkelig eller ikke gitt av Stortinget og GIEK ikke klarer å innfri sine 
garantiforpliktelser innenfor den aktuelle ordningens økonomi. 

                                                
1 Rammen skal dekke summen av gjeldende tilbud om garantier, utestående garantiansvar for både 
AGO og Gammel alminnelig ordning, reforsikring av GIEK Kredittforsikring under AGO og ubenyttet 
del av rammeavtaler for bonds. 
2 Rammen styres av forholdstallet 1:7, som innebærer at reell ramme begrenses til syv ganger det 
beløp som er innestående på grunnfondet. Rammen skal dekke gjeldende tilbud om garantier og 
utestående garantiansvar for U-landsordningen, samt reforsikring av kredittforsikring under 
U-landsordningen. 

(i 1000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

2460 91 Garantiinstituttet for eksportkreditt  
Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordningen 

 
600 000 

2460 92 Garantiinstituttet for eksportkreditt 
Utbetaling iflg. trekkfullmakt – skipsgarantiordningen 

 
150 000 
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6.3 Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner 

GIEK har siden 2015 fått årlig fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med 
formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker innenfor alle ordningene. 
Fullmakten er videreført i 2020, jf. romertallsvedtak XIII. I 2017 fikk GIEK fullmakt til å 
etablere holdingsselskap for å forvalte slike eierandeler, jf. Prop. 129 S (2016-2017), jf. Innst. 
401 S (2016-2017). Eierskapet skal være midlertidig. Formålet er å gi GIEK handlingsrom til 
å sikre statens verdier i situasjoner med mislighold. Det vises for øvrig til Regelverket under 
punkt 2.4.2. Tapsbegrensning.  

 
GIEK skal forvalte statens eierinteresser i selskaper som staten helt eller delvis eier som 
følge av misligholds- og gjenvinningssaker under GIEKs garantiordninger. Dette gjelder også 
ovennevnte holdingselskap. GIEK skal legge Retningslinjer for forvaltningen av selskap som 
staten eier som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i Garantiinstituttet for 
eksportkreditt (GIEK), fastsatt 30. juni 2017, til grunn for sin eierskapsutøvelse. For øvrig 
vises det til Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig 
verdiskaping.  
 
Det skal være åpenhet knyttet til GIEKs eierskapsutøvelse, eierposisjoner og erverv og 
avhending av aksjer og opsjoner.  

6.4 Øvrige fullmakter 

Det vises til oversikt over øvrige budsjettfullmakter og administrative fullmakter i  
vedlegg 2.  

6.5 Bevilgninger 

Bevilgningene på statsbudsjettet som omhandler GIEK er, jf. romertallsvedtak I: 

(i 1 000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900  Nærings- og fiskeridepartementet  
 72 Tilskudd til beredskapsordninger, andel Beredskapssystem for 

varekrigsforsikring 
400  

 

2460  Garantiinstituttet for eksportkreditt  
 24 Driftsresultat:  
 24.1 Driftsinntekter -203 000 
 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 203 000 
    

5460  Garantiinstituttet for eksportkreditt    

 71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning  14 500 
 72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland  2 000 

 
Kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet 
Post 72 Tilskudd til Beredskapssystem for statlig varekrigsforsikring 
Det vises til at Nærings- og fiskeridepartementet har tillagt GIEK å ha sekretariatsfunksjon for 
statlig varekrigsforsikring, jf. lov av 12. desember 2003 og retningslinjer fastsatt av Nærings- 
og fiskeridepartementet 1. januar 2006. Tilskuddet på 400 000 kroner i 2020 skal dekke 
GIEKs utgifter til vedlikehold og utvikling av beredskapsordningen med statlig varekrigs-
forsikring. Tilskuddet skal også dekke bistand til et etablert Forsikringsforum og til arbeidet 
med eventuell revisjon av varekrigsforsikringsloven.  
 
Kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt 
Post 24 Driftsresultat 
GIEKs administrasjonsutgifter dekkes inn av inntekter fra ordningene. For 2020 er 
overslagsbevilgningen for GIEKs driftsutgifter 203 mill. kroner.  

http://start/CMS/Content/no/dokument/dep/nfd/stmeld/20192020/meld.-st.-8-20192020,,2678758/?epieditmode=False
http://start/CMS/Content/no/dokument/dep/nfd/stmeld/20192020/meld.-st.-8-20192020,,2678758/?epieditmode=False
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Kap. 5460 Garantiinstituttet for eksportkreditt 
Post 71 Tilbakeføring Gammel alminnelig ordning og Post 72 Tilbakeføring fra Gammel 
særordning for utviklingsland 
I januar 2020 skal GIEK tilbakeføre 14,5 mill. kroner (jf. post 71) og 2 mill. kroner (jf. post 72) 
til Nærings- og fiskeridepartementets kontonr. 7694 05 18896. 

6.6 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. GIEKs administrasjons-
regnskap skal føres etter kontantprinsippet. GIEKs fondsregnskap skal føres etter de statlige 
regnskapsstandardene (SRS), med unntak av enkelte elementer som fremkommer i GIEKs 
hovedinstruks. Det vises for øvrig til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 16. august 
2019 til Direktoratet for økonomistyring vedrørende omlegging til IFRS 9 fra og med 
regnskapsåret 2019. 

6.7 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 
tildelingsbrevet, blir bevilgningene under kap. 900, kap. 2460 og kap. 5460 og fullmaktene 
stilt til disposisjon for GIEK. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erling Rimestad (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
 
 Julie Rønning  
 avdelingsdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Tildelingsbrev 2020 –  Garanti instituttet for eksportkred itt (GIEK) 

Side 10 

 

VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2020 
Tabellen nedenfor viser frister i 2020 knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett og 
statsregnskap for GIEK, Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) styringsdialog med 
GIEK, og frister til Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for Økonomistyring (DFØ).  
 
For flere av leveransene har Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet felles krav til 
rapportering for alle etater under departementet. Kravene går fram av spesifikasjonene for 
styringskalenderen på regjeringen.no. Hvilke leveranser fra GIEK disse kravene gjelder er 
markert i tabellen ovenfor, med "Fellesbestilling". Under tabellen følger krav til leveranser fra 
GIEK, som ikke dekkes av "Fellesbestillingen". 
 

Dato Hva Krav  

6. januar Oppdatert informasjon til NFDs 
styredatabase 

I dette vedlegget  

2. mars Statsbudsjettet 2020: Omdisponeringer 
og tilleggsbevilgninger  

Fellesbestilling 

16. mars Risikorapport 1 i 2020 Fellesbestilling og 
vedlegg 3  

16. mars  Årsrapport for GIEK 2019 (inkl. BSV) I tildelingsbrevet for 
2019 

16. mars  Kopi av internrevisjonens  

 årsrapport for 2019 

 oppdatert internrevisjonsstrategi for 
2020 

I punkt 5 i 
Hovedinstruksen 

16. mars Rapport fra en ekstern, uavhengig revisor 
om GIEKs forvaltning av garantiordningen 
for kraftintensiv industris kraftkjøp er i tråd 
med den fastsatte rammen for ordningen  

I dette vedlegget 

16. mars Statsbudsjettet 2021: Budsjettforslag  Fellesbestilling 

Mars Møte med Finansdepartementet (FIN) om 
porteføljestatus 

NFD kaller inn 

Primo april Årlig rapportering til OECDs 
skipsbyggingsgruppe 

Følger OECDs mal, 
NFD sender separat 
bestilling 

Primo april Oversikt over overenskomster som er 
inngått med fremmede stater i 2019 
(f.eks. MOUer) 

NFD vil 
videreformidle 
bestilling fra UD inkl. 
mal for innspill 
dersom det er inngått 
MOUer  

19. mai Etatsstyringsmøte kl. 10-12 (hos GIEK)  

15. juni Materiale for beregning av statlig 
næringsstøtte 

I dette vedlegget 

21. september Risikorapport 2 i 2020  Fellesbestilling og 
vedlegg 3 

21. september Status økonomi per 31. august, inkl. 
eventuelle innspill til endringsproposisjon 
høst 

Fellesbestilling 

September Møte med FIN om porteføljestatus NFD kaller inn 

Oktober Styresamtaler  

2. november Statsbudsjettet 2022: Eventuelle 
satsingsforslag 

Fellesbestilling 

4. november Etatsstyringsmøte kl. 10-12 (hos NFD)   

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/
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Dato Hva Krav  

18. desember 2020 
 

Fakta om andre lands tolkning av 
kapitalvarer og skip  

I dette vedlegget 

2021 og senere år 

15. mars 2021 Årsrapport for GIEK for 2020 Vedlegg 3 

Høst 2021 Ambisjonsnivå for internkontrollen I tildelingsbrevet for 
2021 

Løpende rapportering 

Løpende Status for GIEKs midlertidig eierskap I dette vedlegget 

Løpende Status for gjeldsplanens ramme og 
oversikt over politiske fordringer 

I dette vedlegget 

Løpende ved behov Rapportering i henhold til internasjonale 
avtaler (OECD, EØS og WTO) 

 

Innen den 15. i 
påfølgende måned  

Rapportering til statsregnskapet Årlig rundskriv fra 
FIN, og DFØs 
nettsider 

Syv dager etter 
generalforsamling 

Utkast til statsrådens beretning i 
selskaper som GIEK forvalter 

Pkt. 9 i retnings-
linjene om GIEKs 
forvaltning av 
selskap som staten 
eier  

Etter 
styrebehandling  

Månedsrapport om rammeutnyttelse og 
porteføljeutvikling 

Sendes senest 31. i 
neste måned. Unntak 
juni og juli – frist 
20. august 

 
Januar-februar 2020: Avslutning av statsregnskapet for 2019  
Det vises til FINs rundskriv R-8/2019. Det gjøres oppmerksom på at GIEK for regnskapsåret 
2019 skal rapportere i kapitalregnskapet om aksjer GIEK har ervervet, i henhold til punkt 
3.3.2 Statens aksjeinteresser i R-9/2017. Aksjer som GIEK erverver skal sorteres under 
Gruppe 2 i henhold til rundskrivet. 
 
6. januar 2020: Statsbudsjettet 2021 – Konsekvensjustering (NFD) 
Som innspill til konsekvensjustert statsbudsjett for 2021, skal GIEK rapportere status på 
konto pr. 1.1.2020 for Gammel alminnelig ordning og Gammel særordning for utviklingsland. 
For Gammel alminnelig ordning (kap. 5460, post 71) skal GIEK rapportere all likviditet ut over 
5 mill. kroner. For Gammel særordning for utviklingsland (kap. 5460, post 72), skal GIEK 
rapportere all likviditet. Det bes om anslag for årene 2021-2024.  
 
6. januar 2020: Oppdatert informasjon til NFDs styredatabase (NFD) 
Det ligger informasjon om styrer, råd og utvalg tilknyttet NFD i en egen database, som 
oppdateres hvert år. GIEK må derfor oversende oversikt over antall styremøter som er 
avholdt i GIEK i foregående år og utgifter/budsjett, samt informasjon om evt. ny 
styresekretær, ansattrepresentant, observatør og vara for ansattrepresentant, herunder 
navn, fødselsdato, fylke (folkeregister), stilling og oppnevnt dato. 
 
16. mars 2020: GIEKs forvaltning av Kraftgarantiordningen – rapport fra uavhengig 
revisor (NFD) 
Rapport fra en ekstern, uavhengig revisor om GIEKs forvaltning av garantiordningen for 
kraftintensiv industris kraftkjøp er i tråd med den fastsatte rammen for ordningen. NFD vil 
sende en kopi av revisors rapport til ESA.  
 
 
 

https://dfo.no/fagomrader/rapportering-til-statsregnskapet
https://dfo.no/fagomrader/rapportering-til-statsregnskapet
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15. juni 2020: Materiale for beregning av statlig næringsstøtte (NFD) 
FIN beregner hvert år den samlede statlige næringsstøtten. GIEK skal oversende 
informasjon om GIEKs ordninger, blant annet anslag for administrasjonsutgifter, erstatninger, 
og gjenvinninger for kommende år. GIEK skal ta utgangspunkt i bestillinger om dette fra 
foregående år.  
 
18. desember 2020: Fakta om andre lands tolkning av kapitalvarer og skip (NFD) 
Det vises til GIEKs faktanotat fra høsten 2018 om andre lands tolkning av grensen mellom 
kapitalvarer og skip, basert på notifiseringer til OECD. Leveransen skal baseres på 
notifiseringer til OECD knyttet til hovedavtalen og sektoravtalen for skip (SSU), og bør 
inneholde informasjon om hvilke typer enheter og hvilke land som benytter vilkår fra SSU der 
Norge benytter vilkår ihht. hovedavtalen, samt hvilke vilkår fra SSU som brukes (inkl. 
nedbetalingsandel, premie og løpetid). Da GIEK har hovedansvar for notifisering til OECD for 
Norge bes det om at GIEK utarbeider leveransen, men at Eksportkreditt Norges innspill 
innarbeides før notatet oversendes departementet. NFD tar sikte på å bestille slike 
gjennomganger annethvert år. GIEK og Eksportkreditt Norge bør i tillegg følge med på og ta 
stikkprøver av notifiseringer til OECD med sikte på å identifisere ulikheter i 

regelverkstolkninger og -praksis, og vurdere behov for å innrapportere dette til NFD.  
 
Løpende: Krav til rapportering om GIEKs forvaltning av statens eierinteresser (NFD) 
GIEK skal holde NFD oppdatert om endringer i eierposisjoner slik at NFD har en oppdatert 
oversikt over den enkelte eierposisjon. Rapporteringen gjelder også eierposisjoner under et 
holdingselskap opprettet av GIEK. Rapportering skal foregå etter mal, omforent mellom NFD 
og GIEK. 
 
GIEK skal videre orientere NFD snarest mulig om vesentlige saker tilknyttet selskaper staten 
gjennom GIEK har eierposisjon i, for eksempel saker med omdømmerisiko for staten eller 
GIEK eller saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. Dette gjelder også vesentlige 
saker tilknyttet eierposisjoner under et holdingselskap opprettet av GIEK. 
 
Løpende: Status for gjeldsplanens ramme og oversikt over politiske fordringer (UD, 
kopi NFD) 
GIEK skal, etter nærmere avtale med UD, sende følgende til UD, med kopi til NFD: 

 samlet belastning av gjeldsplanens totalramme i forbindelse med ettergivelse av statlige 
fordringer gjennom bilaterale avtaler.  

 oversikt over passive og avtaleregulerte politiske fordringer som GIEK har utestående  
 
Forslag til rammebelastning for enkeltland skal sendes til UD så snart som mulig etter at nye 
gjeldsavtaler er parafert, slik at belastningen kan foretas løpende, land for land. 
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2020 
 
Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 
Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som 
reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i 
Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.1.2017. Det vises også til 
veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene 
nærmere. NFD delegerer med dette følgende fullmakter til GIEK for 2020, med de utdypende 
vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2-2.3:  

 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 pst. av bevilgningen på 
den aktuelle posten. 

 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, 
forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av 
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 
2015. 

 
Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 
overensstemmelse med kravene i rundskriv R-110. Det bes om særskilt rapportering om 
utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  
 

Administrative fullmakter  
Det vises til følgende:  

 NHDs brev av 10. mars 2005 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse 
med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved kortvarige 
kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere.  

 NHDs brev av 16. mars 2006 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for 
arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet. 

  



Tildelingsbrev 2020 –  Garanti instituttet for eksportkred itt (GIEK) 

Side 14 

 

VEDLEGG 3: RAPPORTERINGSKRAV  
 
RISIKORAPPORT 
GIEK skal utarbeide risikorapport til NFD to ganger i året. Risikorapportene skal bestå av: 

 Del I: Risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse, og skal utformes i henhold 
til krav til risikovurdering i Fellesbestilling til NFDs underliggende virksomheter. I 
risikorapport 2 på høsten, skal Del I omtale vesentlige endringer fra risikorapport 1 som 
leveres på våren og hvilke konsekvenser endringene i risikobildet har for måloppnåelse 
og kravoppfyllelse.  

 Del II: Risiko i GIEKs portefølje, og skal utformes etter kravene under. Kravene gjelder 
for både risikorapport 1 og 2.  

 

Krav til risikorapport del II 

 Statistikk, stresstester og scenarioanalyser som bidrar til å synliggjøre og måle 
forventing til og risikoen i GIEKs portefølje.  

 Vurdering av om GIEK vil oppnå balansekravet.  

 Likviditetsanalyse.  

 Redegjørelse om eierposisjoner i selskaper, inkludert hvordan eierskap bidrar til at 
relevant garantiordning går i balanse på lang sikt.  

 

 
ÅRSRAPPORT 
Årsrapporten med årsregnskap skal følge krav til årsrapport i Reglement for økonomistyring i 
staten og Bestemmelser for økonomistyring i staten (heretter Bestemmelsene) fastsatt 
12. desember 2003 med endringer senest 23. september 2019 og Rundskriv R-115 datert 
24. november 2016 fra FIN (R-115/2016).  
 
GIEKs årsrapport skal inneholde to årsregnskap; regnskap for administrasjonen3 og 
garantiordningene4. Årsregnskapet for administrasjonen skal utformes i henhold til krav for 
statlige forvaltningsbedrifter i R-115/2016, mens årsregnskap for garantiordningene skal 
utformes i henhold til krav for statlige fond i R-115/2016.  
 
Årsrapporten med årsregnskap skal følge felles mal for statlige årsrapporter og 
anbefalingene DFØ har til innhold og utforming: Se https://dfo.no/fagomrader/årsrapport. Det 
vises også til krav i punkt 5.1 i Hovedinstruksen til rapportering om styring og kontroll.  
 
Krav til rapportering om effekter under målene går fram av tildelingsbrevets punkt 3. 
Nedenfor følger øvrige rapporteringskrav for de enkelte målene. 
 

Mål 1-4 

Aktiviteter og produkter  

 Statistikk (både antall og beløp) og relevante nøkkeltall under hvert mål som belyser 
utvikling over tid (inkl. kortsiktig kredittforsikring) knyttet til 
* nye og gjeldende søknader 
* nye og gjeldende tilbud om garantier 
* utestående garantiansvar  
 
For AGO og ULA bes GIEK rapportere samlet under mål 1. Relevant statistikk kan for 
eksempel være fordeling av søknader fordelt på produkttyper, bedriftsstørrelser, 

                                                
3 Dette tilsvarer ”virksomhetsregnskap” i Bestemmelsene om økonomistyring i staten og FINs 
Rundskriv R-115/2016. 
4 Dette tilsvarer ”fondsregnskap” i Bestemmelsene om økonomistyring i staten og FINs Rundskriv R-
115/2016. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2016.pdf
https://dfo.no/fagomrader/årsrapport
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Mål 1-4 

bransjer og geografi, og endringer over tid. Relevante nøkkeltall kan for eksempel 
være tilslagsprosent til ulike bedriftsstørrelser og produkttyper. For AGO skal GIEK 
også rapportere statistikk for garantier gitt til eksportkontrakter i nasjonal interesse. 
 
For kortsiktig kredittforsikring under AGO og ULA skal GIEK: 

o vurdere GIEKs tilbud om og søknadsbehandling av kortsiktig kredittforsikring, 
herunder om GIEK har nødvendig kompetanse, IT-systemer, 
kredittvurderingsverktøy og verktøy for inndriving. 

o redegjøre for hvordan GIEK siler ut de som ikke tilbys kredittforsikring fordi de 
får et tilbud hos private tilbydere. 

 
For SKIP: Fordeling av søknader, tilbud om garantier og garantier etter beløpsintervall 
og skipstyper.  
 

 Vurdering av GIEKs søknadsbehandling (bl.a. sakenes kompleksitet, organisasjonens 
kapasitet og hvor relevant kompetansen er for søknadstypene).  

Tilgang til medgarantister og konkurransedyktig finansiering – gjelder ikke mål 3 

 GIEKs overordnede vurdering av muligheter til å få medgarantister og finansiering og 
utvikling i dette over tid. 

 GIEKs vurdering av eksportørenes muligheter til å få kredittforsikring for eksport til 
"non-marketable" land hos private tilbydere, og for hvilke markeder, segmenter eller 
andre kjennetegn hvor det evt. er vanskelig for eksportørene få å tilgang til dette.  

Kapasitet til å gi nye garantier  

 Bundet under rammen i kroner og i %. 

 GIEKs prognose for ledig kapasitet fremover. 

Garantitilbudets tilgjengelighet og synlighet  

 Undersøkelse av kjennskap til GIEKs tilbud, og undersøkelse av interessenttilfredshet 
med tilgjengelighet og synlighet. (Gjelder ikke mål 3.) 

 GIEKs redegjørelse for arbeidet med å gjøre tilbudet kjent og tilgjengelig. 

 GIEKs vurdering av behovet for å gjøre tilbudet mer kjent og tilgjengelig, med 
utgangspunkt i bl.a. kundeundersøkelse og kjennskapsundersøkelse.  

Garantitilbudets konkurransedyktighet  

 Kundeundersøkelse. 

 Komparativ analyse av GIEKs tilbud sammenlignet med tilsvarende tilbud i de mest 
relevante konkurrentland. (Dypere analyser i periodevise evalueringer og overordnet 
sammendrag av status i årsrapport. Det forventes enklere analyser for mål 3 og 4 enn 
for 1 og 2.) 

Øvrige krav 

 For mål 3 (Kraftgarantiordningen) skal GIEK vurdere hvorvidt GIEKs modell for 
premiefastsettelse bør endres, eller kan forbli uendret kommende år. 

 Samlet for alle GIEKs ordninger skal GIEK: 
o vurdere GIEKs betydning for SMB. 
o vurdere GIEKs betydning for eksportører av sjømat m.v. gjennom kortsiktig 

kredittforsikring, bl.a. gjennom tilbakemelding fra eksportørene.  
o vurdere GIEKs bidrag til finansiering av prosjekter som fremmer utvikling av ny 

kunnskap og teknologi. 
o presentere bransjefordeling av utestående ansvar. 

fordelt på henholdsvis olje- og gass, fornybar energi og annen industri og øvrige 
næringer, samt synliggjøring av andelen skip og skipsutstyr innenfor de nevnte 
kategoriene 
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Mål 5  

For garantiordningene 

 Statistikk og nøkkeltall per ordning som bidrar til å belyse utvikling i:  
o garantiansvar, fordringer, tapsavsetninger og fondskapital 
o nedskrivninger og avskrivninger på garantier i løpet av året 
o garantiinntekter, gjenvinninger og utbetalinger under garantier i løpet av året  

 Porteføljevurderinger, med anslag for de reelle verdiene av fordringer og ansvar knyttet 
til garantier ved utgangen av året.  

 Redegjørelse for virksomheten i selskaper GIEK har aksjer i, og for GIEKs 
eierskapsutøvelse i selskapene. Dette gjelder også for selskaper som er helt eller delvis 
eid av et holdingsselskap opprettet av GIEK.  

 Parisklubben-statistikk (moratoriestatistikk) og omtale av gjenvinningsarbeid i 
forbindelse med politisk risiko. 
 

For administrasjonsregnskapet: 

 Fordeling av administrasjonsregnskapet på kostnadstyper og garantiordninger.  

 Presentasjon og vurdering av faste nøkkeltall i henhold til DFØs veiledning til 
årsrapport og andre relevante nøkkeltall. For eksempel kostnadsratio 
(administrasjonskostnader/inntekt og administrasjonskostnader/antall garantier) 

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

 

Beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring  

 Ressursbruk og særskilt regnskap for sekretariatsfunksjonen som viser hvordan 
tilskuddet knyttet til ordningen er disponert.  

 Vedlikehold og videreutvikling av beredskapssystem for varekrigsforsikring for raskt å 
kunne sette i verk ordningen med statlig varekrigsforsikring ved behov. 

 Deltakelse i planlegging, rådgivning og, om nødvendig, utførende virksomhet innen 
statlig varekrigsforsikring, i samarbeid med et ”forsikringsforum” som er etablert for å 
ivareta nødvendig kontakt med forsikringsbransjen. 

 Faglige utredninger, råd og utførende arbeid for departementet. 
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VEDLEGG 4: RESULTATKJEDER 

Ordninger under mål 1 GIEKS garantier for eksportfremme (AGO og ULA)  

 
 

Ordning under mål 2 Byggelånsgarantiordningen (BYG) 

 
 
Ordninger under mål 4 Finansieringstilbud i GIEK og Eksportkreditt Norge for kjøp av 
skip fra verft i Norge som skal brukes i Norge (Skipsfinansieringstilbudet)  
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