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STATSBUDSJETTET 2013 – TILDELINGSBREV
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) viser til Prop. 1 S (2012-2013) og meddeler med
dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for GIEK i 2013.

1. BUDSJETT OG FULLMAKTER
Statsbudsjettet for 2013 for Nærings- og handelsdepartementets budsjettområder ble
vedtatt av Stortinget 12. desember 2012 jf. Innst. 8 S(2012-2013). For GIEK er det fattet
budsjettvedtak for kap. 900, 2460, 5460, 5614 og 5656. Det vises til omtale av kap. 900, 2460,
5460, 5614 og 5656 i Prop. 1 S (2012-2013) for Nærings- og handelsdepartementet.
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 vil Næringsog handelsdepartementet med dette meddele at GIEK i 2013 gis adgang til å disponere
bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets budsjettvedtak.
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:

Postadresse
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Kongensgate 8

Telefon
22 24 90 90
Org no.
972 417 890

Handelspolitisk avdeling
Telefaks
22 24 04 05

Saksbehandler
Jannike Berg
995 39 437

(i 1 000 kroner)
Betegnelse
Ramme for garantier ved eksport til og investeringer i utlandet (alminnelig
ordning og gammel alminnelig ordning)

135 000 000

Ramme for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland
(U-landsordningen)1

3 150 000

Ramme for byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien

5 000 000

Ramme 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 2013, jf. romertallsvedtak III:
(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 2013.

1
2

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.
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Bevilgninger
Bevilgningene på statsbudsjettet som omhandler GIEK er, jf romertallsvedtak I:
(i 1 000 kroner)
Kap.
900

Post Beskrivelse
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

Tilbakeføring fra gammel alminnelig ordning

72

Tilbakeføring fra gammel særordning for
utviklingsland
Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

91
5614
80
5656

85

Beløp

750
750

-130 000
130 000
0

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

10 700
600
100
11400
100
100
983
983

2. MÅL OG OPPGAVER FOR VIRKSOMHETEN
GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal
oppnås gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.
GIEK skal gi informasjon om garantitilbudet, gi veiledning i søknadsprosesser, behandle
søknader og følge opp tilsagn, poliser og mislighold, samt forestå gjenvinning i enkeltsaker.
GIEK skal betjene kunder, banker og øvrige samarbeidspartnere på en god måte og ha
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i vurdering og håndtering av den enkelte sak.
Mål
GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig
eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet.
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Dette innebærer at GIEK skal gi norske eksportører et konkurransedyktig
eksportgarantitilbud ved å tilby eksportgarantier på vilkår i samsvar med OECDs
”Arrangement on Officially Supported Export Credits”. GIEK skal videre være et supplement
til markedet. GIEK må være orientert om andre lands tilbud og følge opp arbeidet med
internasjonalt regelverk for eksportgarantier i OECD.
GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske skipsverft og offshoreverksteder og
annen relevant virksomhet oppnår byggelån og på den måten bidra til å sikre økt aktivitet
gjennom å gi et tilbud av byggelånsgarantier.
GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige
vilkår
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at aktørene på kraftmarkedet kan inngå
langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår gjennom å gi et tilbud av garantier for
kraftavtaler.
GIEK skal være en faglig rådgiver med god kompetanse
Dette innebærer at GIEK skal være NHDs fagorgan i garanti- og andre relevante
eksportpolitiske spørsmål. GIEK skal ha kompetanse til å bistå NHD i OECDs
eksportkredittgrupper og delta i Parisklubben med Utenriksdepartementet.
GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt
inkludert eventuelle tapsfond
For å oppfylle denne forutsetningen må GIEK ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for
risikovurdering i den enkelte sak og til en hver tid ha god risikostyring i porteføljene for de
enkelte ordningene. GIEK må i tillegg gjøre hensiktsmessige og forretningsmessig fornuftige
tiltak for å sikre verdier ved mislighold og for å begrense endelige tap ved
erstatningsutbetalinger. GIEK skal sørge for å ha tilstrekkelige rutiner og kompetanse for
dette.
GIEK skal i tillegg forvalte følgende oppgaver:
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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.

3. PRIORITERINGER FOR GIEK I 2013
Oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen (RR)
Riksrevisjonen kommer i sitt Dokument 1 Revisjon for 2011 av GIEK med merknader og
kritikk av flere temaer knyttet til GIEK. Dette vil departementet adressere i et separat brev
til GIEK, og oppfølgingen av disse forhold må prioriteres i 2013.
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, en pålitelig økonomiforvaltning og overholder lover og
regler. Departementet vil i lys av Riksrevisjonens merknader følge opp med nødvendige
tiltak i et separat brev.
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 rapporteringskrav for risikovurderingene i
vedleggene til tildelingsbrevet. Det er vesentlig at GIEK har høy kvalitet i
kredittvurderingsarbeidet og oppfølging av garantiporteføljen.
Sett i relasjon til garantiporteføljens sterke vekst, betydelige volum og manglende
diversifisering ber departementet særskilt om at GIEK gjennomfører en vurdering av
risikoen i porteføljen. Departementet er opptatt av hvordan markedsutviklingen fremover
innenfor olje- og offshoremarkedet kan påvirke GIEKs portefølje og ber GIEK om en
vurdering av hvordan risikoen håndteres. Det bes om at en slik vurdering leveres sammen
med første tertialrapport for 2013.
Samfunnsansvar og miljø
GIEK skal fortsette sitt arbeid med samfunnsansvar, ref. St.meld. nr. 10 (2008-2009)
Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. GIEK skal bidra til gode løsninger for
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miljø og sosiale forhold i prosjekter hvor GIEK er søkt om garanti. Departementet erkjenner
at GIEK besitter god kompetanse på dette området og ser det som viktig at GIEK og
Eksportkreditt Norge samarbeider om oppfølgingen av saker og problemstillinger knyttet
til samfunnsansvar og miljø.
Satsingsområder
GIEK skal aktivt medvirke til at bedrifter som utvikler ny kunnskap og teknologi har et godt
og tilpasset garantitilbud og at garantitilbudet er kjent blant disse typene selskap.

4. MER OM ENKELTE BEVILGNINGER OG ØVRIGE SAKER FOR 2013
Driftsutgifter for GIEK
Rammen for GIEKs driftsutgifter for 2013 er 130 mill. kroner. Rammen skal dekke GIEKs
løpende driftsutgifter, utgifter til nytt saksbehandlingssystem, økt bemanning og
kompetanse. GIEK må ha tilstrekkelig administrativ kapasitet til å håndtere
garantisøknader og garantiporteføljen.
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 2012, utgjorde overskuddslikviditeten
for ordningen 35,7 mill. kroner. 10,7 mill. kroner tilbakeføres derfor i januar 2013 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 2012 utgjorde overskuddslikviditeten for ordningen
600 000 kroner, som i sin helhet skal tilbakeføres i januar 2013 til statskassen v/Nærings- og
handelsdepartementet, kontonr. 6345 05 07158.
Gjeldsplanen
Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) for Nærings- og handelsdepartementet som omtaler
Gjeldsplanen og til omtalen i Prop. 1 S (2012-2013) for Utenriksdepartementet under
kap. 172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak.
GIEK Kredittforsikring AS
GK er underlagt et avkastningskrav tilsvarende risikofri rente pluss en risikopremie.
Utbyttebestemmelsen for GIEK Kredittforsikring er fastsatt for fem nye år (f.o.m. 2012 t.o.m.
2016) slik at utbytte beregnes som 75 pst. av selskapets regnskapsmessige årsoverskudd
etter avsetninger og skatt, begrenset oppad til innskutt egenkapital på 35 mill. kroner
multiplisert med statens gjennomsnittlige innlånsrente for det enkelte år (som fastsatt i
rundskriv fra Finansdepartementet lik den gjennomsnittlige renten på 5-års
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statsobligasjonslån i 12-månedersperioden 1. oktober to år før budsjettåret til 30. september
året før budsjettåret). Det budsjetteres med bakgrunn i dette med et utbytte på om lag
983 500 kroner i 2013 for regnskapsåret 2012. Utbyttet skal overføres til statskassen
v/Nærings- og handelsdepartementet, kontonr. 6345 05 07158 så snart generalforsamlingen
har funnet sted.

5. STYRINGSDIALOG 2013
Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og handelsdepartementet og GIEK består av
faste møter og følgende hoveddokumenter:





Departementets årlige tildelingsbrev
GIEKs tertialrapporter
GIEKs årsrapport
Departementets referater fra møter med GIEK

Det tas sikte på å gjennomføre to etatsstyringsmøter med GIEK i 2013.

6. 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.
Det vises til vedleggene for nærmere beskrivelse av rapporteringskrav for GIEK i 2013.
Med hilsen
Tor Hernæs (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jannike Berg
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen
Vedlegg: 4
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