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STATSBUDSJETTET 2011- Tildelingsbrev til GIEK
1. STYRINGSDIALOGEN

Nærings- og handelsdepartementet viser til Prop. 1 S (2010-2011) og meddeler med
dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for GIEK i 2011.
Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og handelsdepartementet og GIEK.
består av faste møter og følgende hoveddokumenter:
Departementets årlige tildelingsbrev
Virksomhetens kvartalsrapporter
Virksomhetens årsrapport
Departementets referater fra møter med virksomheten
Det tas sikte på at det gjennomføres to etatsstyringsmøter i 2011.
2. PRIORITERINGER FOR GIEK 2011

Nytt saksbehandlingssystem
Departementet er opptatt av at anskaffelsen av et nytt saksbehandlingssystem blir
vellykket og resulterer i et godt og holdbart system for GIEK, slik at GIEK effektivt kan
oppfylle sine målsettinger. Det forutsettes at GIEK følger opp departementets krav om å
bli orientert om arbeidet, som beskrevet i brev av 2. juli.
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Fornybar energi og innovasjon
GIEK skal aktivt medvirke til at prosjekter innen fornybar energi har et godt og
tilpasset garantitilbud og bidra til at norsk næringsliv utvikles innenfor feltet. GIEK skal
også være spesielt bevisst sin rolle for å fremme innovasjon og nyskapning. Norges
konkurranseevne er knyttet til landets evne til å utvikle ny kunnskap og teknologi. Når
garantisøknader vurderes bør det derfor legges vekt på innovative og nyskapende
prosjekter.
Internkontroll og etterlevelse
Gjennomføring av effektiv internkontroll står sentralt i oppfølgingen av gjeldende statlig
økonomiregelverk og i departementets instruks til virksomhetens leder. Departementet
legger til grunn at GIEK har etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer at virksomheten når sine mål, har en effektiv drift, pålitelig økonomiforvaltning og overholder
lover og regler. Departementet ber om å bli orientert om resultatet av gjennomgangen
av GIEKs internkontrollsystem som utføres av GIEKs internrevisor PwC.
Risikovurderinger
GIEK skal gjennomføre risikovurderinger som ledd i sin interne styring, jf. Økonomiregelverkets krav. Arbeid med strategiplaner og større utviklingstiltak skal dessuten
bygge på særskilte risikovurderinger. Det presiseres at håndtering av risiko er
virksomhetens ansvar. Det vises til nærmere spesifisering av krav til risikovurderinger i
rapporteringskalenderen.
Samfunnsansvar og miljø
GIEK skal fortsette sitt arbeid med samfunnsansvar, ref. St.meld. nr. 10 (2008-2009)
Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, herunder arbeidet med å utvikle og
forbedre miljøretningslinjene for eksportkreditter i OECD. GIEK skal bidra til gode
løsninger for miljø og sosiale forhold i prosjekter hvor GIEK er søkt om garanti.
3. MÅL OG OPPGAVER FOR VIRKSOMHETEN

Mål for virksomheten
GIEKs hovedmål er å fremme norsk eksport av varer og tjenester og investeringer i
utlandet. Dette skal oppnås gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.
Under hovedmålet inngår følgende delmål:
GIEK skal bidra til eksportkontrakter
GIEK skal gi et konkurransedyktig tilbud sammenlignet med utenlandske statlige
garantiinstitutter. Det er viktig at produktene GIEK tilbyr hele tiden utvikles og at de
tilpasses bedriftenes og bankenes behov og den internasjonale konkurransen. GIEKs
produkter skal være godt kjent i markedet, og GIEK skal ha en holdning for åpenhet og
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innsyn i virksomheten. Det skal legges vekt på å behandle enkeltsaker forsvarlig og på
like premisser. Saksbehandlingstiden skal være akseptabel.
GIEKs garantiordninger skal gå i balanse på lang sikt
GIEK skal ha en risikoprofil i sine porteføljer som samsvarer med kravet om å gå i
balanse på lang sikt. Ved mislighold skal tap begrenses. GIEK skal ha fokus på grundig
risikovurdering i alle saker, og avsetningene skal stå i forhold til tapsrisikoen. GIEK
skal ha god kompetanse innen risikovurdering og kunnskap om de næringene som er
viktige for norsk kapitalvareeksport.
GIEK skal være premissgiver for Nærings- og handelsdepartementet
GIEK skal arbeide for å harmonisere regelverk og praksis og bidra til internasjonal
konkurranseutjevning i internasjonale fora, som OECD og Berne Unionen. For at GIEK
skal kunne ivareta norske interesser, kreves det god kontakt med Nærings- og
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, finansinstitusjoner, næringslivet og det
øvrige virkemiddelapparatet.
Oppgaver for virksomheten
GIEK skal forvalte øvrige garantiordninger
GIEK skal i tillegg til Alminnelig garantiordning og U-landsordningen forvalte øvrige
garantiordninger, herunder byggelånsgarantiordningen for skip, fartøy og innretninger
til havs og garantiordningen for kraftintensiv industris kjøp av kraft på langsiktige
vilkår. Departementet vil komme tilbake til GIEK med konkrete føringer for
garantiordningen for kraftintensiv industris kjøp av kraft på langsiktige vilkår.
GIEK skal ha sekretariatsfunksjon for statlig varekrigsforsikring
GIEK skal ha sekretariatsfunksjon for statlig varekrigsforsikring. Tilskuddet til dette
skal sikre at myndighetene har et apparat for å vedlikeholde og eventuelt aktivisere en
beredskapsordning for statlig varekrigsforsikring. Ordningen skal opprettholde og
stimulere transport av varer i en krise- eller krigssituasjon.
GIEK skal forvalte eierskap i GIEK kredittforsikring AS
Formålet med GIEK Kredittforsikring AS (GK) er å videreføre et statlig tilbud av kortsiktige eksportkredittforsikringer innenfor rammen av EØS-avtalen. GK skal gi et
forsvarlig tilbud om kredittforsikring til små og mellomstore bedrifter. Departementet
legger til grunn at GIEK forvalter eierskapet i GK i henhold til dette.
4. BUDSJETT OG FULLMAKTER

Statsbudsjettet for 2011 for Nærings- og handelsdepartementets budsjettområder ble
vedtatt av Stortinget 15. desember 2010 jf. Innst. 8 S (2010-2011) og Innst. 5 S (20102011). For GIEK er det fattet budsjettvedtak for kap. 900, 2460, 5460, 5614 og 5656. Det
vises til omtale av kap. 900, 2460, 5460 og 5614 i Prop. 1 S (2010-2011) for Nærings- og
handelsdepartementet.
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Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 vil
Nærings- og handelsdepartementet med dette meddele at GIEK i 2011 gis adgang til å
disponere bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets budsjettvedtak
av 15. desember 2010.
Garantifullmakter
Garanti-instituttet for eksportkreditt gis fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier
innenfor følgende rammer for nye tilsagn, gamle tilsagn og ansvar, jf romertallsvedtak VIII:
(i 1 000 kroner)
Betegnelse
Ramme for nye og gamle tilsagn og nytt og gammelt garantiansvar for
garantier ved eksport til og investeringer i utlandet (alminnelig ordning
og gammel alminnelig ordning)

120 000 000

Ramme for nye og gamle tilsagn og nytt og gammelt garantiansvar for
garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen)1

3 150 000

Ramme for nye og gamle tilsagn og nytt og gammelt garantiansvar for
byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien

6 500 000

Ramme for nye tilsagn og garantiansvar for garantier ved etablering av
langsiktige kraftkontrakter til kraftintensiv industri

20 000 000

GIEKs ansvar for tilsagn og poliser i utenlandsk valuta skal omregnes til norske kroner
etter dagskursprinsippet.2 Dette gjelder både ved rapportering om rammeutnyttelsen
og ved vurdering om det er ledig plass for nye tilsagn.
Dekning av forsikringstilfeller – statlig varekrigsforsikring
I tilfelle ordningen med statlig varekrigsforsikring aktiveres, gis samtykke til at
Nærings- og handelsdepartementet kan inngå avtaler om forsikringsansvar under
beredskapsordningen innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2
mrd. kroner, jf. romertallsvedtak IX.2.
Trekkfullmakt
Følgende trekkfullmakt gjelder for 2011, jf. romertallsvedtak III:

1

Reell ramme styres av forholdet mellom grunnfondet og utestående ansvar, som skal være 1:7
Vedtak om tilsagn gis etter vurdering av størrelsen av tilsagn og rammeutnyttelse på vedtakstidspunktet.
Dagskursprinsippet innebærer at beregningen gjøres etter den kurs som GIEKs konsernbank DnBNor daglig
publiserer på sine hjemmesider.
2
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(I 1000 kroner)
Kap. Post Beskrivelse
2460
Garanti-instituttet for eksportkreditt
91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantier for
skipsbyggingsindustrien

Beløp

600 000

For Alminnelig garantiordning, U-landsordningen og ordningene under avvikling er
likviditetssituasjonen slik at det ikke forventes behov for trekkfullmakter i 2011.
Bevilgninger
Bevilgningene på statsbudsjettet som omhandler GIEK er, jf romertallsvedtak I:
(i 1 000 kroner)
Kap. Post Beskrivelse
900
Nærings- og handelsdepartementet
72 Tilskudd til beredskapsordninger,
Beredskapssystem for varekrigsforsikring
Sum kap. 900
2460
Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat:
24.1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra
risikoavsetningsfond
24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Sum kap. 2460
5460
Garanti-instituttet for eksportkreditt
71
72
91

5614
80
5656
85
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Tilbakeføring fra gammel alminnelig
ordning
Tilbakeføring fra gammel særordning for
utviklingsland
Avdrag på lån til
byggelånsgarantiordningen
Sum kap. 5460
Renter fra Garanti-instituttet for
eksportkreditt
Renter
Sum kap. 5614
Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
Utbytte fra GIEK Kredittforsikring AS
Sum kap. 5656

Beløp

750
750

-71 800
71 800
0

207 000
4 700
100
211 800

100
100
2 000
2 000

Driftsutgifter for GIEK
Rammen for GIEKs driftsutgifter for 2011 er 71,8 mill. kroner. Rammen skal dekke
GIEKs løpende driftsutgifter, utgifter til økt bemanning og kompetanse.
Tilskudd til Beredskapssystem for statlig varekrigsforsikring
Tilskuddet på kr 750 000 skal dekke GIEKs utgifter til vedlikehold og utvikling av
beredskapsordningen med statlig varekrigsforsikring. Dette omfatter administrative
utgifter, husleie og kontortjenester, personalkostnader, kjøp av tjenester, utstyr og
hjelpemidler og kurs, seminarer og reiser.
Tilbakeføring Gammel portefølje
Ved behandling av St. prp. nr. 59 for 1983-84 ble det avklart at fra gammel alminnelig
ordning årlig skal foregående års overskuddslikviditet ut over 25 mill. kroner
tilbakeføres til statskassen. Etter tilbakeføring til statskassen i januar 2010, utgjorde
overskuddslikviditeten for ordningen 232 mill. kroner. 207,0 mill. kroner tilbakeføres
derfor i januar 2011 til statskassen v/Nærings- og handelsdepartementet, kontonr. 6345
05 07158.
Ved behandling av St. prp. nr. 59 for 1983-84 ble det også avklart at det fra gammel
særordning for utviklingsland årlig skal tilbakeføres foregående års overskuddslikviditet.
Etter tilbakeføring til statskassen i januar 2011 utgjorde overskuddslikviditeten for
ordningen 4,7 mill. kroner som tilbakeføres i januar 2011 til statskassen v/Nærings- og
handelsdepartementet, kontonr. 6345 05 07158.
Gjeldsplanen
Det vises til Prop. 1 S (2010-2011)for Nærings- og handelsdepartementet som omtaler
Gjeldsplanen og til omtalen i Prop. 1 S (2010-2011) for Utenriksdepartementet under
kap. 172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak.
GIEK Kredittforsikring AS
For å forenkle og samle alle utbytteinnbetalinger under ett budsjettkapittel inngår
bevilgningsforslag om utbytte fra GIEK Kredittforsikring AS under kap. 5656 Aksjer i
selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning.
GK er underlagt et avkastningskrav tilsvarende risikofri rente pluss en risikopremie.
Utbytte fastsettes til 75 pst. av selskapets regnskapsmessige årsoverskudd etter
avsetninger og skatt. Utbyttet er begrenset oppad til innskutt egenkapital på 35 mill.
kroner multiplisert med statens gjennomsnittlige innlånsrente for år 2000 på 5,61 pst.
Denne utbyttebestemmelsen ble fastlagt for fem år ved opprettelsen av GK i 2001 og
videreført for en ny fem års periode i 2006. Det budsjetteres med bakgrunn i dette med
et utbytte på om lag 2 mill. kroner i 2011 for regnskapsåret 2010. Utbyttet skal overføres
til statskassen v/Nærings- og handelsdepartementet, kontonr. 6345 05 07158 så snart
generalforsamlingen har funnet sted.
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5. RAPPORTERING

GIEK plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Vesentlig
avvik er avvik som truer oppnåelse av hovedmål og delmål. Videre skal departementet
orienteres umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse.
Når det gjelder nærmere om rapportering fra GIEK i 2011, vises det til vedlagte
rapporteringskalender.

Med hilsen

Tor Hernæs (e.f)
ekspedisjonssjef
Tyri H. Stugu
rådgiver
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