Garantiinstituttet for eksportkreditt
Postboks 1763 Vika
0122 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1621 -

30.04.2020

Forvaltning av garantiordningen for banklån til bedrifter –
prinsipper for omfordeling av garantirammen
Vi viser til brev 1. april 2020 fra Finansdepartementet til GIEK om forvaltning av
garantiordningen for banklån til bedrifter. Om rapportering uttalte departementet bl.a.:
«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.»

Etter forskriftsendring 22. april 2020 er rapporteringstidspunktet som omfordelingen av
garantirammen skal baseres på, endret til 6. mai.
Etter forskriften § 7 sjette ledd kan departementet også ellers treffe vedtak om
omfordeling av garantirammen, herunder hvis departementet blir kjent med at
finansforetak ikke har ønske om eller evne til å benytte sin andel. Ubenyttede andeler
av garantirammen kan fordeles mellom øvrige finansforetak på samme måte som etter
paragrafen femte ledd, eller mellom et utvalg finansforetak som har særlig behov for
eller evne til å benytte en større andel av garantirammen. I e-post 22. april 2020 til GIEK
sluttet departementet seg til et forslag fra GIEK om oppfølgingen av denne
bestemmelsen. Departementet la der til grunn at GIEK kan motta henvendelser fra
enkeltforetak og forberede saker om omfordeling for departementet. Departementet
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kan deretter treffe beslutninger på basis av tilrådning fra GIEK.
I et notat 28. april til departementet foreslo GIEK prinsipper for omfordelinger av
garantirammen etter forskriften § 7 femte ledd. Departementet har vurdert forslaget, og
vil legge følgende til grunn ved anvendelsen av forskriften § 7 femte ledd:
1) Finansforetak som har meddelt GIEK at de ikke vil bruke sin andel av rammen,
mister denne. Ubrukte andeler overføres til «ufordelt andel».
2) Finansforetak som ikke har innrapportert lån under ordningen innen utløpet av
6. mai, får redusert sin andel til 20 pst. av opprinnelig andel, men uansett ikke til
et lavere beløp enn 100 000 kroner. De frigjorte andelene overføres til «ufordelt
andel».
3) Finansforetak som har innrapportert lån under ordningen innen utløpet av
6. mai, beholder det høyeste av det foretaket faktisk har brukt av rammen og
20 pst. av opprinnelig andel eller 100 000 kroner, jf. punkt 2. De frigjorte
andelene overføres til «ufordelt andel».
4) Med fradrag av et beløp på 1 mrd. kroner, skal «ufordelt andel» fordeles på
finansforetak som nevnt i punkt 3 i henhold til hvor mye foretaket står for av den
totale bruken av garantirammen per 6. mai.
GIEK foreslo i notatet 28. april også en konkret omfordeling av garantirammen mellom
noen enkeltforetak etter forskriften § 7 sjette ledd. Departementet har vurdert forslaget
og i dag fastsatt følgende økninger (mill. kroner):
Foretak
Pareto Bank
Svea Finans (filial)
Avida Finans (filial)
Aprila Bank

Tildelt 27. mars
288,6
49,1
2,0
1,5

Økning
100,0
98,2
25,0
20,0

Ny ramme
388,6
147,3
27,0
21,5

De økte rammeandelene gjelder til og med 6. mai, og er meddelt finansforetakene i
egne brev. Departementet vil fastsatte endringer i Vedlegg 2 til forskriften etter
omfordelingen i medhold av forskriften § 7 femte ledd.
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