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Forvaltning av garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – 

oppdrag til GIEK 

 

Det er etablert en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter jf. lov 

27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter 

med tilhørende forskrift. Loven er vedtatt av Stortinget etter forslag i Prop. 58 LS (2019-

2020) og Innst. 201 LS (2019-2020). Stortinget har vedtatt en garantiramme på 50 mrd. 

kroner, jf. forslag i Prop. 57 S (2019-2020) og Innst. 200 S (2019-2020). Det vises også til 

Prop. 67 S (2019 -2020) og Innst. 216 S (2019-2020) vedtatt av Stortinget 31. mars 2020.  

 

Formålet med tiltaket er å styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, 

ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til 

finansforetak. Ordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står 

overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19. 

 

Etter loven er det opp til finansforetakene å avgjøre om lån skal innvilges eller ikke. I 

dette ligger det at finansforetakene må ta stilling til om vilkårene i det enkelte tilfelle er 

oppfylt, og om lån skal gis til den aktuelle bedriften. Det er likevel behov for å ha et 

organ som kan utføre oppgaver knyttet til å følge opp statens garantiansvar, herunder 

motta rapporteringer, forestå utbetalinger til dekning av tap mv. Finansdepartementet, 

ber, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, Garantiinstituttet for 

eksportkreditt (GIEK) om å forvalte en slik garantiordning i henhold til de rammer som 

angis nedenfor.  
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Rammer for garantiordningen 

Innretningen av garantiordningen er hjemlet i lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig 

garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, og forskrift 27. mars 2020 til lov 

om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Det vises også til 

vedtak i brev av 26. mars 2020 hvor EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) godkjenner 

garantiordningen i henhold til EØS-reglene om statsstøtte. 

 

GIEK skal forvalte ordningen basert på føringer i loven og forskriften. Finansforetakene 

vil i første omgang kunne innvilge garanterte lån frem til 1. juni 2020, men 

Finansdepartementet kan gjennom endring av forskriften utvide perioden, jf. loven § 2. 

Perioden vil kunne utvides frem til 31. desember 2020, jf. ESAs vedtak.  

 

GIEK vil ha ansvar for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og 

forskriften, og å foreta utbetaling av garantibeløp ved mislighold, jf. forskriften § 18 

annet ledd.  

 

Finansforetakene skal inndrive lån inntil alle sikkerheter realisert. Før et finansforetak 

avslutter inndrivelsesprosessen, skal det opplyse GIEK om dette. GIEK kan, om 

ønskelig, overta underliggende krav og sikkerheter for å fortsette 

inndrivelsesprosessen, jf. forskriften § 22.  

Administrasjon 

Garantiordningen skal holdes adskilt fra GIEKs øvrige ordninger. GIEK skal føre et 

eget regnskap for garantiordningen. 

 

Administrative kostnader som GIEK har ved etablering og drift av ordningen, skal 

dekkes av tilskudd. Det er på kap. 1645 Statlig garantiording for lån til små og 

mellomstore bedrifter, post 23 Spesielle driftsutgifter til administrasjon av 

garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, bevilget 10 mill. kroner til GIEK 

for å dekke administrasjonskostnader som påløper i GIEK som følge av etablering og 

drift av garantiordningen. Finansdepartementet vil utbetale tilskuddet til GIEKs 

kontonummer 7694.05.68095 innen 3. april 2020. GIEK skal inntektsføre disse på kap. 

2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 24 Driftsresultat. 

 

Staten vil få inntekter under ordningen, jf. forskriften §§ 16 og 17 om hhv. 

garantiprovisjon (som betales av låntaker) og garantiavgift (som betales av 

finansforetaket). Alle inntekter under ordningen skal tilføres Finansdepartementet som 

inntektsfører disse på statsbudsjettet kap. 5605 Renter av statskassens 

kontantbeholdning og andre fordringer, post 89 Garantiprovisjon. Tilskudd til 

tapsavsetning for garantiordningen er bevilget under kap. 1645 Statlig garantiordning 

for lån til små og mellomstore bedrifter, post 50 Tilskudd til tapsavsetning for statlig 

garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.  
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Finansdepartementet vil overføre tilskudd til tapsavsetning for garantiordningen til en 

egen konto i Norges Bank. Eventuelle utbetalinger under ordningen vil dekkes av 

bevilgninger over ovennevnte kap. 1645, post 50. Departementet vil komme nærmere 

tilbake til hvordan dette ev. skal gjøres rent praktisk. 

Budsjettvedtak  

Det er bevilget et tilskudd på 10 mill. kroner til forvaltning av denne garantiordningen i 

2020 på kap. 1645 Statlig garantiording for lån til små og mellomstore bedrifter, post 23 

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter. 

 

Det er bevilget 10 mrd. kroner til ev. tap på kap 1645 Statlig garantiordning for lån til 

små og mellomstore bedrifter, post 50 Tilskudd til tapsavsetning for statlig 

garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. 

 

Garantirammen for ordningen er 50 mrd. kroner, jf. forskriften § 6.  

Rapportering  

GIEK skal rapportere til Finansdepartementet om utnyttelse av garantiordningen, med 

kopi til Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

GIEK skal på anmodning fra Finansdepartementet legge frem informasjon om bruken 

av ordningen, jf. forskriften § 20, herunder skal GIEK legge frem en oversikt over hvor 

mye det enkelte finansforetak har brukt av sin andel av garantirammen ved utløpet av 

22. april 2020, jf. forskriften § 7 fjerde og femte ledd. Oversikten skal oversendes 

departementet så snart som mulig etter utløpet av 22. april 2020, og ledsages av et 

konkret forslag til hvordan andelene bør fastsettes på nytt. Utgangspunktet for 

fastsettelsen av andelene skal være det enkelte finansforetaks bruk av 

garantiordningens samlede ramme frem til utløpet av nevnte dato. Finansdepartementet 

fastsetter andelene for de enkelte finansforetakene på nytt, og oversender ny 

fordelingsliste til GIEK så snart som mulig. 

 

Det skal også rapporteres om status for bruk av ordningen og beste vurdering av 

forventet økonomisk utvikling per 31. desember 2020, med rapporteringsfrist en måned 

etter rapporteringstidspunktet.  

 

GIEK skal innen den 10. hver måned sende inn oversikt over utbetalinger under  
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ordningen.  

 

GIEK skal også rapportere overordnet om ordningen i årsrapporten for 2020.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Åvitsland  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Åse Natvig 

avdelingsdirektør 
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Gjenpart: Nærings- og fiskeridepartementet 
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