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Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen. Det heter at 
sammenslåingen skal gjøre det «enklere for næringslivet å forholde seg til en virksomhet». Det ligger 
til grunn at en sammenslått enhet ikke må splittes opp i et hovedkontor med avdelingskontorer. 
Dette støtter bla. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, som har 146 medlemsbedrifter 
med en omsetning på nær 50 mrd.kr. og en sysselsetting på over 16.000 ansatte i bedriftene. 

  
Havnæringene spiller en avgjørende rolle for verdiskaping og sysselsetting på Haugalandet og i 
Sunnhordland. Ifølge Menon Economics står havnæringene gjennomsnittlig for over 40 prosent 
av verdiskapingen i regionen i perioden 2004-2018, mens sysselsettingen i næringene i snitt 
utgjør ca. 30 prosent i samme periode. Til sammenligning stod havnæringene på landsbasis i 2017 for 
30 prosent av verdiskapingen og 11 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv. Regionen har et 
stort innslag av eksportrettet virksomhet og lange internasjonale tradisjoner. 

 
Den maritime klyngen på Vestlandet sett under ett er omtalt som en av verdens fremste maritime 
miljøer med et komplett kompetansemiljø og en komplett og verdikjede. Her finner vi blant annet 
verdens største sjømatprodusenter, ledende rederier innenfor alle segment, sterke utdannings- og 
forskningsmiljøer knyttet til havet og innovative fornybar-satsninger på havvind, offshore- og 
landbasert havbruk, elektrifisering av offshoreinstallasjoner, internasjonal undersjøisk datafiber osv.  

 
En oppsplitting etter en sammenslåing tjener ikke brukerne dvs. næringen. 
Vi mener at et nytt og sammenslått GIEK/Eksportkreditt må lokaliseres nær brukerne, og mener dette 
må være naturlig å være i Haugesund, Norges maritime hovedstad. 
Konklusjonen i en analyse gjort av Menon er at «norske bedrifter bør være konkurransedyktige og 
innovative, samtidig som det offentlige virkemiddelapparatet må ivareta bedriftenes behov». 
GIEK/Eksportkreditt representerer kapitalsiden i dette virkemiddelapparatet. For best mulig å kjenne 
behovet, bør man være nær kundene. 
 
Mange av regionens innovative eksportrettede næringsmiljøer og virksomheter er allerede langt inne 
i den grønne omstillingen som f.eks. Hydro Aluminium på Karmøy, Equinor på Kårstø, Aibel i 
Haugesund og Aker Solutions på Stord, Eramet i Sauda, den maritime klyngen, IT og 
digitaliseringsmiljøer som Hatteland og Autostore, DuPont, fiskefor- og utstyrsprodusenter osv.  

 
Vi har også tilrettelagt for fremtidsrettet testsenter for flytende teknologier innen fornybarsatsingen 
til havs, med MetCentre på Karmøy og Sustainable Energy, Norwegian Catapult Centre 
https://sustainableenergy.no, hvor en i over ti år nå allerede har testet ut verdens første flytende 
havvindmølle, Hywind Demo, som nå er kommersialisert av Equinor, tatt videre i Hywind Scotland og 
nå inn mot Hywind Tampen, hvor også en rekke bedrifter som bla.  
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Aibel og Aker Solutions, har hatt svært sentrale roller. Store internasjonale utviklingsaktører innen 
flytende havvind er allerede i aktivt inngrep med testsenteret og ønsker å teste ut sine konsepter her 
før videre industrialisering med bla. støtte fra EU. Landets raskest voksende næringsklynge, 
Havvindklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster har også sin hovedadministrasjon i Haugesund. 
Klyngene NCE Maritime CleanTech og Stiim Aqua Cluster er også svært toneangivende 
næringsklynger innen innovasjon og bærekraft i havrommet.  
Haugesund og regionen ønsker nå også å bli et nasjonalt testområde med sin naturlige geografiske 
forutsetninger med fjorder, havnebasseng og hav i umiddelbar nærhet, for autonome skip og 
fartøyer, og en samarbeider nå tett mellom lokale myndigheter, forsknings og utviklingsmiljøer, 
klynger, næringen og Sjøfartsdirektoratet som også har spesialkompetanse innen 
området.Haugesund og regionen ønsker nå også på bli et nasjonalt testområde med sin naturlige 
geografiske forutsetninger med fjorder, havnebasseng og hav i umiddelbar nærhet, for autonome 
skip og fartøyer, og en samarbeider nå tett mellom lokale myndigheter, forsknings og 
utviklingsmiljøer, klynger, næringen og Sjøfartsdirektoratet som også har spesialkompetanse innen 
området. 

 
Norges første og største industrielle havvindfelt, Utsira Nord, ble åpnet av olje- og energiministeren i 
juni 2020. Dette området vil kunne stå for en verdiskapingseffekt på over 13 mrd.kr. og en 
sysselsettingseffekt på over 12.000 ansatte nasjonalt hvorav 6.500 i prosjektperioden bare på 
Haugalandet og i Sunnhordland. Dette betyr at regionen her allerede er Norges havvind-hub og 
mange bedrifter og konsortier innen fornybarsegmentet vil være aktive inn i denne nye nasjonale 
industrisatsingen, som etter hvert skal ta norsk leverandørindustri knyttet til havvind ut i verden, når 
olje- og gass-virksomheten etter hvert flater ut og reduseres. 

 
Bedrifter i omstilling som skal utvikle fremtidens grønne og fornybare løsninger har behov for 
nærheten til GIEK/Eksportkreditt. En flytting av GIEK/Eksportkreditt vestover vil styrke 
næringsklyngen og legge til rette for økt aktivitet, ny vekst, nye jobber og økte eksportinntekter. 
GIEK/Eksportkreditt vil også ha stor nytteeffekt av å ha et innovativt og eksportorientert næringsmiljø 
og dens kompetanse i sin umiddelbare nærhet, slik som her i regionen. 

 
Den gangen Sjøfartsdirektoratet ble flyttet fra Oslo til Haugesund var dommedagsprofetiene mange. 
Byen og regionen ville ikke ha tilfanget av kompetanse til å fylle alle funksjoner. Dette er blitt grundig 
gjort til skamme. Det samme mener vi vil være tilfelle ved en utflytting til Haugesund av 
GIEK/Eksportkreditt. 
Det maritime fagmiljøet er blant de sterkeste i landet, Høgskulen på Vestlandet har et bredt 
utdanningstilbud som også vil kunne dekke behovet for GIEK/Eksportkreditt og alle de store bankene 
er representert i byen og regionen. 

 
Hovedargument for å desentralisere statlige arbeidsplasser er å styrke distriktene, men også å sikre 
høykompetent arbeidskraft til konkurransedyktige betingelser.  
Statlig sysselsetting har steget raskere enn privat sysselsetting de siste årene. Men ikke i distriktene. I 
2019 jobbet om lag 14 prosent av de sysselsatte i staten i de mest sentrale områdene (Oslo og de 
store byene/sentralitetsklasse 1 og 2). Det vil si en økning på opptil 2%, mens kommunene som ligger 
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i lavere sentralitetsklasser har hatt ingen endring eller reduksjon i antall statlige arbeidsplasser.  Det 
er tydelig at de store vinnerne her er de store byene utenom Oslo. Oslo har også hatt en økning, men 
ikke så stor som de andre byene i landet. 

 
Lønnsnivåene innenfor finanssektoren på Vestlandet er betydelig lavere sammenlignet med i Oslo. 
Etableringskostnadene i vår region for tilflyttere er svært konkurransedyktige ift. de større byene i 
Norge. 
Kapitalmarkedene er globale. Det vi imidlertid har erfart fra den senere tids utvikling er at nærhet og 
forståelse er det viktigste konkurransefortrinnet ved kreditt-modellering og yte kreditt. Godt 
kredittarbeid er håndverk. Et GIEK/Eksportkreditt med nærhet til den fremtidsrettede næringen, og 
god kunnskap om denne, reduserer risikoen til staten. Spesielt ettersom næringen fremover krever 
økt omstilling og forretningsmodeller vi ikke kjenner i dag. 

 
Bærekraftige satsinger som havvind og offshore havbruk kombinert med elektrifiseringskompetanse, 
kan bli fremtiden for bedrifter som gjennom de siste femti årene har bygget sin solide kompetanse 
rundt olje og gass.  
Dette er satsingsområder som i Norge i stor grad konsentreres til bedrifter på aksen mellom Bergen 
og Stavanger, og disse bedriftene vil ha behov for nærheten til GIEK/Eksportkreditt ift. sine 
investeringer for å nå det grønne skiftet. 
Dette er grunnen at GIEK/Eksportkreditt må flyttes til Haugesund, midtveis på aksen mellom Bergen 
og Stavanger og et svært så innovativt og fremtidsrettet næringsliv. Regionen ønsker en slik 
etablering svært velkommen og vil være klar til å tilrettelegge for en suksessfull overflytting og 
etablering! 

 
 

For Regionrådet for Haugalandet, Haugesund, 12.02.21 
 

Vennlig hilsen 
 

   sign.        Sign. 
Arne-Christian Mohn      K. Tormod Karlsen  

 
Leder av Regionrådet for Haugalandet   Adm.dir. Haugaland Vekst IKS 
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