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Statsbudsjettet 2020 - tillegg til tildelingsbrev 

1 Innledning 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets vedtak 19. juni 2020 vedrørende 

Innst. 360 S (2019-2020), jf. Prop. 117 S (2019-2020) Tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.   

I dette brevet følger endringer i budsjettvedtak og fullmakter knyttet til Alminnelig 

garantiordning og forvaltning av Statlig varekrigsforsikring, som Garantiinstituttet for 

eksportkreditt (GIEK) har ansvar for. Budsjettvedtak og fullmakter vedrørende etablering og 

forvaltning av midlertidig garantiordning for re-forsikring av kortsiktig kredittforsikring er 

formidlet i eget brev, datert 22. juni 2020 til GIEK.  

 

2 Alminnelig garantiordning 

2.1 Trekkfullmakt og anslag på lånebehov i 2020 

Vi viser til dialog om risiko i porteføljen under Alminnelig garantiordning og at GIEK har tatt 

opp at etaten har behov for å få tilført likviditet for å foreta utbetalinger under ordningen. Det 

er vedtatt at GIEK i 2020 kan låne inntil 10 mrd. kroner, ved at GIEK får en trekkfullmakt 

under Alminnelig garantiordning. Det er svært stor usikkerhet om faktisk lånebehov, og beste 

anslag på lånebehovet var, basert på GIEKs vurderinger per 1. april 2020 av likviditetsbehov 

i 2020 og prognoser fremover, 4,5 mrd. kroner i 2020. GIEK kan imidlertid ved behov benytte 

hele trekkfullmakten i 2020. NFD understreker at GIEK i oppfølging av alle utestående 

garantier og fordringer skal fortsette å velge posisjoner som ivaretar statens interesser best 

mulig, og ikke velge posisjon ut fra tilgang til likviditet. Vi ber GIEK varsle departementet så 
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raskt som mulig dersom det, for å ivareta statens økonomiske interesser, blir behov for mer 

likviditet enn 10 mrd. kroner i 2020.   

 

GIEKs opptrekk av lån skal tilbakebetales etter som fordringene helt eller delvis gjenvinnes. 

GIEK skal jobbe aktivt med å inndrive fordringer gjennom blant annet salg av panteobjekter 

og salg av lån. Utbetalinger under garantiordningen og avsetning til tap endrer ikke GIEKs 

juridiske krav overfor debitorene om at debitorene skal tilbakebetale fordringer.  

 

GIEKs arbeid med å sikre statens samlede verdier skal fortsatt prioriteres høyt, for å ivareta 

kravet om at hver ordning GIEK forvalter skal gå i balanse på lang sikt. I dette inngår at GIEK 

skal fortsette å arbeide aktivt med å inndrive fordringer og finne løsninger som fremmer 

statens interesser.  

 

GIEKs opptrekk av lån og tilbakebetaling av lån skal følge vedlagte "Avtale om lån for å 

tilføre likviditet til utbetalinger under Alminnelig garantiordning".  

 

Departementet gjør oppmerksom på at det, ut fra GIEKs vurdering per 1. april 2020 om at 

det er lite sannsynlig at Alminnelig garantiordning vil gå i balanse på lang sikt, er satt av 

10 mrd. kroner til å dekke eventuelle tap under ordningen. Midlene vil inntil videre stå på 

konto hos NFD. Departementet vil komme tilbake til eventuell bruk av midlene.  

 

Garantirammen – endret beregning av rammeutnyttelse og midlertidig 
økning av garantirammen 

Under Alminnelig garantiordning har GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor 

en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 mrd. kroner. Tidligere har fordringene 

ikke blitt regnet med i utnyttelsen av garantirammen som Stortinget har vedtatt. For å sørge 

for at samlet eksponering er innenfor de vedtatte rammene, skal utestående ansvar i form av 

fordringer fremover også regnes med i rammeutnyttelsen. NFD ber GIEK legge endret 

praksis for beregning av rammeutnyttelse til grunn fra 1. juli 2020, jf. vedlagte 

rapporteringsskjema.  

 

Oppbygging av fordringer og endringer i valutakurs har stor betydning for ledig kapasitet 

under rammen. Det er stor usikkerhet om utviklingen av disse parameterne videre. For å ha 

beredskap for å raskt kunne øke rammen under Alminnelig garantiordning er det derfor 

vedtatt å midlertidig øke rammen med 20 mrd. kroner knyttet til markedssituasjonen våren 

2020 og særlig konsekvenser av valutasvingninger og økt fordringsmasse, fra 145 mrd. 

kroner til 165 mrd. kroner, jf. romertallsvedtak XXVI. Utnyttelse av rammen under Alminnelig 

garantiordning vil vurderes løpende. NFD vil delegere deler av eller hele rammeøkningen til 

GIEK ved behov.  
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3 Rapportering 

GIEK skal fortsatt følge likviditetssituasjonen og soliditet i Alminnelig garantiordning tett og 

holde NFD orientert om situasjonen i henhold til krav og frister i ordinært tildelingsbrev og 

tilleggsbestillinger fra NFD gjennom året.  

 

Dersom GIEK avdekker vesentlige endringer i risikobildet eller likviditetsbehov, bes GIEK 

raskt orientere NFD, slik at NFD kan vurdere hvordan dette skal følges opp, herunder 

eventuell budsjettmessig håndtering. 

 

4 Budsjettvedtak og fullmakter for 2020 

Trekkfullmakt 

Under Alminnelig garantiordning er følgende trekkfullmakt vedtatt, jf. romertallsvedtak XXV: 

 

Bevilgninger 

Bevilgningene i budsjettet som omhandler Alminnelig garantiordning og Statlig 
Varekrigsforsikring er, jf. romertallsvedtak I: 

(i 1 000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900 72 Tilskudd til beredskapsordninger 400 

2460 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – Alminnelig garantiordning 4 500 000 

5605 83 Av alminnelige fordringer 67 000 

 
Kap. 900 post 72 Tilskudd til beredskapsordninger 

GIEK forvalter beredskapsordning for Statlig varekrigsforsikring på vegne av NFD. 

Merutgifter for forvaltning av ordningen dekkes ved tilskudd. Tilskudd for forvaltning av 

ordningen i 2020 er satt til 0,4 mill. kroner.  

 
Kap. 2460, post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – Alminnelig garantiordning 

På posten føres GIEKs opptrekk av lån for å dekke utbetalinger under Alminnelig 

garantiordning. Lånebehov i 2020 er på bakgrunn av GIEKs vurdering av situasjonen per 

1.april 2020 anslått til 4,5 mrd. kroner, men GIEK kan trekke opp lån inntil 10 mrd. kroner, jf. 

trekkfullmakten.  

 
Kap. 5605, post 83 Av alminnelige fordringer 

På posten føres renter på lån som GIEK har trukket opp knyttet til Alminnelig garantiordning. 

I 2020 er det anslått at renter på lån vil bli 67 mill. kroner.  

(i 1000 kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

2460 90 Garantiinstituttet for eksportkreditt  
Utbetaling iflg. trekkfullmakt – Alminnelig garantiordning 

10 000 000 
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Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 

tildelingsbrevet blir trekkfullmakt under Alminnelig garantiordning, og bevilgninger 

vedrørende GIEK under kap. 900 post 72, kap. 2460 post 90 og kap. 5605 post 83 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 

 

 

 

Vedlegg 
1. Avtale om lån for å tilføre likviditet til utbetalinger under Alminnelig garantiordning 
2. Mal for rapportering om utnyttelse av garantirammene 
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