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Sammendrag og hovedkonklusjoner 

Låneordningen gjennom Eksportfinans (“108-ordningen / CIRR-lån”), kan 

tilpasses dagens situasjon for leverandørindustrien ved å endre innretningen av 

låneordningen. Eksportfinans foreslår å utvide nedslagsfeltet for ”innenlands-

ordningen”, som innebærer finansiering av leveranser fra norsk leverandør til 

norsk kjøper. Dette gjelder både for modne bransjer og for nye bransjer som er i 

vekst. Videre kan 108-ordningen i større grad tilpasses kravene som følger av 

den økte internasjonaliseringen av norsk industri. Eksportfinans foreslår som 

tiltak å redusere kravet til ”norsk andel” i leveransene og å vurdere ”norsk 

interesse” for å yte lån innenfor 108-ordningen. Nasjonal interesse som kriterium 

for offentlig støttede kreditter er i noen grad gjennomført i de andre nordiske 

landene. 

 

Provenyeffektene av tiltakene som foreslås er vanskelige å estimere, fordi 

volumeffektene er usikre. Imidlertid er det forventet en nedgang i 

utbetalingsvolum knyttet til våre tradisjonelle utlånsområder gitt uendret 

virkeområde for ordningen. Ut fra dette legger vi til grunn at tiltakene 

volummessig vil stabilisere ordningen på dagens nivå.   

 

EØS- og statstøtteregelverket kan komme til anvendelse i vurderingen av de 

tiltak som foreslås. Eksportfinans har ikke foretatt vurderinger opp mot det 

sistnevnte regelverket.   

 

Innhold 

 

1. Bakgrunn .......................................................................................... 2 
2. Utvidelse av 108-ordningen ................................................................. 3 

2.1 Skip og fartøy i innenriksfart ................................................................ 3 
2.2 Fornybar energi .................................................................................. 4 
2.3 Finansiering av faste installasjoner på norsk sokkel ................................. 4 

3. Tiltak for å møte internasjonaliseringen av norsk industri ............................. 5 
3.1 Redusere kravet til ”norsk andel” .......................................................... 5 
3.2 Norsk interesse ................................................................................... 5 

4. Mulige provenyeffekter ....................................................................... 6 
5. GIEK og Innovasjon Norge: Innspill til tiltak .......................................... 6 

5.1 FoU- og innovasjonsstøtte og investeringer i ny teknologi ........................ 6 
5.2 GIEKs garantiordninger........................................................................ 6 
5.2.1 Finansiering av prosjekter i byggetiden ved norske verft ....................... 6 
5.2.2 Subsidiær tilleggsgaranti ................................................................... 6 
5.2.3 100 % garantidekning for mindre kontrakter ....................................... 6 

6. Offentlig støttet finansiering i andre land ............................................... 6 
7. Prioritering av tiltak – Vår vurdering ..................................................... 7 



Notat Eksportfinans – tiltak                 04.11.2009                         Side 2 

 

 

 
 

 

1. BAKGRUNN 

Det vises til møtet i NHD 25.10.2009 samt til brev fra NHD datert 28.10.2009 der 

det bes om konkrete innspill til mulige endringer i virkemiddelapparatet og 

eventuelle tiltak som er relevante for de utfordringer verfts- og 

leverandørindustrien står overfor. Gjennom finanskrisen har kombinasjonen av 

garanti fra GIEK og finansiering fra Eksportfinans vist seg å være viktig for norske 

skipsverft og for leverandørindustrien til maritim næring og offshoreindustrien. Av 

de ca NOK 22 mrd. som er utbetalt fra Eksportfinans så langt i 2009, er GIEK 

inne som garantist i tilnærmet alle prosjekter. 108-ordningen gir langsiktig 

finansiering til en fast kostnad, noe som sikrer forutsigbarhet i finansieringen av 

prosjektene.  

 

Situasjonen i finansnæringen går mot en normalisering. Likevel er vårt inntrykk 

at banknæringen ønsker å redusere sin eksponering innen deler av shipping- og 

offshoremarkedet. Det er derfor krevende å få prosjekter finansiert innen disse 

bransjene. Tilbakemeldinger fra maritim næring er at GIEK og Eksportfinans 

fortsatt er svært viktige for deres mulighet til å finansiere nye prosjekter. 

 

Kontrahering av nye skip på verdensbasis har falt med mer enn 90 %. 

Ordrebøkene ved norske verft er tomme etter 2011.1 Det vil være et vanskelig 

shippingmarked i flere år fremover. På samme måte som staten bidrar til å 

opprettholde sysselsetting gjennom en lavkonjunktur i bygg- og anleggsbransjen 

på land (gjennom forsert bygging av veier, skoler osv), kan man forsere bygging 

av eventuelle skip i offentlig eie. Selv om staten evt. kan bidra noe til 

nybygging/ombygging ved norske verft, er det ingen tvil om at næringen må 

tilpasse seg en ny virkelighet i årene fremover og utvikle kompetanse på nye felt. 

Virkemiddelapparatet må innrettes mot de områder hvor norsk leverandør- og 

verftsindustri er sterke, eller har mulighet til å bli det.   

 

Våre forslag til tiltak har blant annet følgende utgangspunkter:  

 

*  I en verdensomspennende lavkonjunktur for shippingnæringen, er det viktig at 

norske verft og leverandørindustrien kan hevde seg best mulig i konkurransen om 

de prosjekter som faktisk realiseres. Gode finansieringsløsninger blir viktig.  

 

*  Vi peker på områder som norsk verfts- og leverandørindustri kan rette seg mot 

i forhold til fremtidens etterspørsel. En del av dette er knyttet direkte eller 

indirekte til fornybar energi og miljøprosjekter. Dagens 108-ordning kan utvides 

til å omfatte disse sektorene på en bedre måte. 

  

*  Det er viktig at det legges til rette for å skape mest mulig ny aktivitet 

innenlands, spesielt så lenge den internasjonale etterspørselen er lav. Vi har 

forsøkt å peke på områder hvor dette kan være aktuelt og hvor finansiering kan 

tilrettelegges. 
 

 

Eksportfinans kan gi tilsagn om lån ved eksport av kapitalvarer og skip til de 

vilkår som OECD avtalen tillater gjennom 108-ordningen.  Her er Norge underlagt 

et felles regelverk som skal sikre like vilkår for medlemslandene, selv om 

regelverket til en viss grad praktiseres forskjellig av de ulike medlemsland.  

                                           
1 Ref. vedlegg ”Levering av skip tidshorisont” 
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108 ordningen er også gjort gjeldende for innenlands leveranser av utstyr, skip 

og borefartøyer til norskregistrerte kjøpere der enhetene har sin inntjening fra 

utenriksfart og offshorevirksomhet.  

 

OECD-reglene regulerer eksportkontrakter, men i Norge legges de også til grunn 

for innenlandsordningen. OECD-reglene regulerer imidlertid ikke 

handlingsrommet innenfor det som kan kvalifisere for finansiering under 

innenlandsordningen, siden regelverket er rettet mot eksport. 

 

2. UTVIDELSE AV 108-ORDNINGEN 

Et overordnet tiltak kan være å utvide ordningen til å gjelde for flere 

markedsområder enn utstyr, skip og enheter som har sin inntjening fra 

utenriksfart eller offshorevirksomheten. Under er eksempler på utvidelser som vil 

støtte norske skipsverft og industribedrifter.  

2.1 Skip og fartøy i innenriksfart 

- Ferger  

Per i dag åpner ikke innenlandsordningen for finansiering av ferger i 

innenriksfart. Spesielt viktig i denne sammenhengen kan være nybygg og 

flåtefornyelse med gassdrift. Ut fra miljøhensyn bør overgang til gassdrift av 

skip være et prioritert område.  

 

- Kystvaktfartøy, brønnbåter, oljevernberedskap, spesialskip beregnet for 

arktiske strøk og eventuelt fiskefartøy. 

 

- Ombygging, oppgradering og modernisering av fartøyer. Et relevant eksempel 

her er finansiering av ombygging av ferjesambandet Moss-Horten til gassdrift.  

 

- Spesialfartøyer for installasjon og montering av offshore vindmøller. 

 

Eksportfinans har mottatt noen henvendelser knyttet til bygging av 

spesialfartøy for installasjon og montering av offshore vindmøller. 

Vi er usikre på om innenlandsordningen i dag åpner for finansiering av denne 

typen skip til norsk reder, og vi imøteser en avklaring fra NHDs side om denne 

typen skip kvalifiserer under dagens retningslinjer. Vi forventer økt interesse 

for slike spesialfartøy gitt satsingen på offshore vindkraft i eksempelvis 

Danmark og Storbritannia. Med den planlagte aktiviteten på norsk sokkel 

innen vindkraft, vil slike spesialfartøy kunne bli et viktig marked i fremtiden.    

 

- Finansiering av eksport av brukte fiske- og fraktefartøyer: Dette kan være et 

virkemiddel for å påvirke moderniseringen av fiskeflåten. GIEK og 

Eksportfinans kan gis anledning til å finansiere salg av brukt tonnasje til 

utlandet. Dette må kombineres med at den norske rederen samtidig 

kontraherer et nytt skip ved et norsk verft, med eller uten garanti/finansiering 

fra GIEK og Eksportfinans. 

 

- Tilby spesielt gunstige ordninger (f.eks CIRR renten minus ett prosentpoeng) 

som insentiv for å bygge spesielt miljøvennlige skip, som for eksempel 

gassdrevne skip med betydelig redusert CO2 utslipp. Man kan bl.a foreslå at  

redere i en periode på tre år får tilbud om CIRR minus ett prosentpoeng i 

rente på sine 12-års lån. Dette vil gi et insentiv til nybygg og bidra til mer 

miljøvennlig skipsfart.  
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Utvidelser som nevnt over vil kunne gi nye oppdrag til norske skipsverft og 

leverandørindustrien, samtidig som tiltakene har en miljøprofil. Volumet som 

disse forslag kan resultere i er vanskelig å estimere. 

2.2 Fornybar energi 

 

Spisskompetansen ved norske verft og blant norske utstyrsleverandører kan 

benyttes i nye og fremtidsrettede næringer. I den forbindelse står satsing på 

fornybar energi, og da spesielt vindmøller, sentralt. Eksportfinans og GIEK har 

tidligere lagt frem forslag om finansiering av havvindmøller under 108-

ordningen.2 Retningslinjene for bruk av 108-ordningen gir etter vår tolkning ikke 

adgang til å finansiere verken flytende eller faste offshore vindmøller som skal 

benyttes i Norge. En åpning av regelverket kan fremme vindkraftutbygginger til 

havs, noe som er svært viktig ut i fra ikke bare et miljøperspektiv, men for å 

skape ny eksportindustri for Norge på lengre sikt. 3  

 

Dersom det skal videreutvikles en leverandørindustri knyttet til vindkraft i Norge 

vil det være naturlig at industrien innledningsvis fokuserer på norske prosjekter. 

Neste fase blir prosjekter for eksportmarkedet. Vår oppfatning er at 

lånefinansiering er en utfordring som kan stoppe iverksettelsen av viktige 

pilotprosjekter innen fornybar energi. Videre har denne typen investeringer behov 

for langsiktig finansiering, og sektorforståelsen for fornybar energi innenfor OECD 

regelverket har nylig åpnet for nedbetaling av lån over 18 år og mer fleksible 

nedbetalingsprofiler.  

 

På sikt kan denne satsingen tilrettelegge for videre etablering av en norsk 

”vindkraftklynge” knyttet til utstyrsproduksjon, installasjon, drift og vedlikehold 

basert på teknologi, fasiliteter og erfaring norske aktører besitter i dag. Videre vil 

det bli behov for spesialfartøyer for montering av vindparker offshore, ref. punkt 

2.1. 

 

[avsnitt med informasjon om kunders forretningsmessige forhold er tatt ut før 

offentliggjøring] 

 

Vi foreslår at 108-ordningens virkeområde også kan omfatte finansiering av 

vindmøller, både offshore og onshore i Norge. Innenfor fornybar energi vurderer 

vi vindkraft som det viktigste nye satsingsområdet for den maritime næringen. 

Dersom låneordningen åpnes opp for prosjekter innen fornybar energi innenlands, 

vil dette kunne være utløsende for å få i gang de nødvendige pilotprosjekter. Vi 

tror at volumene vil være begrenset i en oppstartsfase.  

 

2.3 Finansiering av faste installasjoner på norsk sokkel  

Iht. dagens retningslinjer for ”innenlandsordningen”, kan CIRR-lån ikke tilbys til 

norsk kjøper av faste installasjoner til anvendelse på norsk sokkel. Mobile 

offshoreenheter som FPSOer (Floating Storage Offloading and Production) samt 

halvt nedsenkbare borerigger og produksjonsrigger kan finansieres under 

ordningen. Et omfattende tiltak ville være å tillate bruk av 108- ordningen også 

for faste installasjoner på norsk sokkel. Ombygging, vedlikehold og leveranser til 

faste installasjoner er et viktig marked, og oljeselskapenes aktivitetsnivå og 

investeringsbeslutninger legger i stor grad premissene for aktivitetsnivået.  

 

                                           
2 Ref. notat til NHD fra Eksportfinans datert 13.6.2008 
3 EU har satt som mål å øke andelen fornybar energi til 20% innenfor Unionen i 

2020. Dette åpner et stort marked for havvindkraft. 



Notat Eksportfinans – tiltak                 04.11.2009                         Side 5 

 

 

 
 

Det kan være behov for ytterligere finansieringskilder for å sikre utvinning av de 

ofte små, men likevel samfunnsøkonomisk lønnsomme, feltene på norsk sokkel. 

Spesielt kan dette gjelde for de mindre uavhengige oljeselskapene som opererer 

på norsk sokkel. Bruk av CIRR finansiering i forbindelse med feltutbygginger kan 

representere en viktig finansieringskilde som supplement til bankene som nå har 

begrenset risikokapasitet og likviditet i lys av finanskrisen og dens 

ettervirkninger.  

 

Volumeffekten av dette tiltaket kan bli betydelig. I den grad 

finansieringsordningene er medvirkende til økte leveranser fra norsk industri, vil 

effekten være stor.  

3. TILTAK FOR Å MØTE INTERNASJONALISERINGEN AV NORSK INDUSTRI 

3.1 Redusere kravet til ”norsk andel” 

I henhold til dagens forståelse med NHD, stiller Eksportfinans krav om minst 50% 

”norsk andel” i kontraktene som finansieres. GIEK har imidlertid et krav om kun 

30 % ”norsk andel”. Vi foreslår at ordningene harmoniseres. Økt aksept av 

leveranser fra utlandet i finansieringsgrunnlaget vil styrke de norske bedriftenes 

mulighet til å få nye kontrakter.  

3.2 Norsk interesse 
En overgang til å legge ”norsk interesse” til grunn for 108 ordningen istedenfor 

kun ”norsk andel” bør vurderes nærmere.    

 

Brasil og Russland vil kreve at selskaper som skal levere til olje- og 

gassprosjekter gjør dette fra lokale selskaper med lokal produksjon. Norsk 

industri er derfor avhengig av å etablere lokale produksjonsselskaper for å få 

være med i ledende posisjoner. Siden de relevante teknologimiljøene befinner seg 

utenfor Brasil og Russland, vil det uansett bli underleveranser fra bl.a. selskaper i 

Norge. Leverandør mot sluttkunden vil være de utenlandske datterselskapene. 

Forutsatt et element av norske underleveranser, bør det vurderes om ordningene 

kunne finansiere slike kontrakter selv om leverandøren er det utenlandske 

datterselskapet.  

 

Land som eksempelvis Danmark legger til grunn ”dansk økonomisk interesse” for 

sin deltagelse i prosjekter. Dette knyttes ikke bare til produksjon av varer og 

tjenester i Danmark, men vurderes også i forhold til produksjon i 3.land, 

eierskap, betydningen for å sikre konkurransedyktige vilkår for bedriften og om 

prosjektet bidrar til å åpne nye markeder. Ordningen er ikke tilknyttet en definert 

prosentsats. ”Nasjonal interesse” vurderinger legges også til grunn i Sverige og 

Finland.  

 

Dette forslaget forventes å ha stor effekt for bedrifter som satser internasjonalt 

gjennom etablering av datterselskap i utlandet, bl.a. knyttet til store olje- og 

gassprosjekter i Brasil og Russland. Det må imidlertid foretas nærmere 

vurderinger opp mot gjeldende OECD regelverk med tanke på eventuell tilpasning 

av ordningen. 

 

Vi imøteser en diskusjon for å avgrense begrepet ”norsk interesse” nærmere, 

men foreslår at vi i første omgang reduserer kravet til norsk innhold til 30 % for 

108 ordningen, i tråd med GIEKs praksis.  
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4. MULIGE PROVENYEFFEKTER 

Vi legger til grunn at den forventede nedgangen i utbetalingsvolum fremover i 

noen grad vil erstattes med nye prosjekter knyttet til de foreslåtte tiltakene.  

De allerede registrerte 108-sakene, inklusive tilsagn om fremtidige utlån, 

medfører årlige belastninger under ordningen i størrelsesorden 450-550 millioner 

kroner fra 2009 til og med 2012. Deretter avtar volumet og belastningene etter 

de foreliggende prognoser. Etter 108-ordningens avregningsmåte vil disse 

belastningen bli refundert Eksportfinans og belastet statsbudsjettet to år etter at 

de påløper. De angitte belastningsnivåer vil således gjelde til og med 2014.  

 

Ved eventuelle nye økte volumer som omfattes av 108-ordningens 

avregningssystem, kan belastningene anslås til ca 1% av utestående volumer i 

gjennomsnitt over året. Etter det ordinære avregningssystemet vil belastningene 

på statsbudsjettet komme to år etter etableringen av utlånene.  

Vi forventer ikke at provenyet øker vesentlig innenfor de tradisjonelle 

utlånsområdene fremover.  

5. GIEK OG INNOVASJON NORGE: INNSPILL TIL TILTAK 

Innspill fra flere av våre kunder og samarbeidspartnere understreker betydningen 

av tiltak som er rettet mot GIEK og Innovasjon Norges virksomhetsområde. Vi 

tillater oss å videreformidle disse. 

5.1 FoU- og innovasjonsstøtte og investeringer i ny teknologi 

Innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge, eventuelt kombinert med lån fra 

Eksportfinans med GIEK garanti, kan fungere som en viktig støtte for FoU- 

aktiviteter og investering i ny teknologi. Siden 108-ordningen knyttes til konkrete 

kontrakter, vil en mulig utvidelse av Innovasjon Norge sine ordninger være mest 

aktuelt.  

5.2 GIEKs garantiordninger 

5.2.1 Finansiering av prosjekter i byggetiden ved norske verft 

Finansiering i byggetiden er i disse tider utfordrende å få på plass for verftene. Et 

mulig tiltak er å øke GIEKs garantidekning fra 50% til for eksempel 70%, for å 

avlaste bankene ytterligere.  

5.2.2 Subsidiær tilleggsgaranti 

GIEK gis anledning til å oppgradere banker gjennom en subsidiær tilleggsgaranti. 

Det vises i den forbindelse til notat fra GIEK til NHD 25.9.2009.  

 

5.2.3 100 % garantidekning for mindre kontrakter 

GIEK innvilges mulighet til å garantere 100 % av lånet i forbindelse med mindre 

kontrakter, forslagsvis opp til 50 millioner kroner. Dette vil være et viktig tiltak 

spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter.  

6. OFFENTLIG STØTTET FINANSIERING I ANDRE LAND  

OECD avtalen regulerer de vilkår som kan tilbys av medlemslandene. 

Praktiseringen av regelverket kan imidlertid avvike noe mellom medlemslandene, 

f.eks tidspunktet av fastsettelse av CIRR4, krav til nasjonal andel i kontrakten, 

evt. gebyrer som kreves i forbindelse med låne- og garantitilsagn med mer. 

                                           
4 EU praktiserer sin CIRR fastsettelse iht. til en felles avtale ”EUs mini-package on CIRR”. 
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Organiseringen av offentlig støttede eksportkredittordninger er også forskjellig i 

de ulike land5,6. Norge utnytter i hovedsak det handlingsrommet OECD-avtalen 

gir for CIRR-finansiering unntatt når det gjelder nasjonalt innhold/interesse der 

vårt inntrykk er at praksisen i Norge er noe ”strengere” sammenlignet med 

enkelte andre land.  

 

CIRR lån for innenlandske redere tilbys også i bl.a. Finland og Tyskland har nylig 

introdusert et CIRR program for tyske skipsredere. 

USA er ikke medlem av OECDs sektorforståelse for skip (SSU), og andre viktige 

konkurrentland som Kina, Indonesia og Brasil er ikke OECD medlemmer.  Videre 

har det vært stilt spørsmål rundt Spanias innenlandsordninger for 

verftsindustrien, men vi har ikke detaljert kunnskap om ordningene.7    

 

En generell utfordring er at vi ikke har fullstendig oversikt over hvordan andre 

land praktiserer sine offentlig støttede låneordninger. Det bør vurderes om en av 

institusjonene skal tillegges et spesielt ansvar for å holde seg kontinuerlig 

orientert om låneordningene i de ulike land med tanke på å kunne tilpasse de 

norske ordningene ved behov.  

 

7. PRIORITERING AV TILTAK – VÅR VURDERING 

Notatet legger frem tiltak som har betydning både på kort og lengre sikt. 

Åpning av innenlandsordningen til å omfatte skip og fartøy i innenriksfart vil være 

viktig for aktivitetsnivået på kort sikt, og kan ha umiddelbar effekt. Videre kan en 

reduksjon til 30 % i kravet til norsk andel i kontrakten iverksettes umiddelbart for 

å øke finansieringsgrunnlaget i kontraktene. Finansiering av prosjekter i 

byggetiden og utvidelse av GIEKs garantiordninger bør også prioriteres.  

 

Forslaget knyttet til fornybar energi og offshore vindmøller kan ha effekt på noe 

lengre sikt, siden aktivitetsnivået i Norge ved verft og blant utstyrsleverandørene 

så langt er begrenset. Dette tiltaket kan imidlertid være svært viktig på lengre 

sikt, og representerer et konkret virkemiddel for å støtte opp om den videre 

utviklingen. Når det gjelder finansiering knyttet til leveranser til faste 

installasjoner på norsk sokkel kan dette være et viktig virkemiddel både på kort 

og lengre sikt, avhengig av behovet for finansiering og aktivitetsnivået fremover 

på norsk sokkel.   

  

 

                                           
5 F.eks er det varierende praksis mellom land på hvilke banker som kan være långivere. 

Ref. notat fra Eksportfinans til NHD datert 14.10 2008 om Interest Make-Up Schemes. 
6 Ref. ECON Rapport 2007 -004 Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter 

7 Ref. for eksempel Arnt Hanas rapport fra 2003 fremlagt av TBL 

 


