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Høring - Endring av garantiforskriften 2007 - Kommunale og fylkeskommunale
garantier

Vi viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 19.11. 07 vedlagt
høringsbrev vedrørende ovennevnte.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å endre forskriften for kommunale og
fylkeskommunale garantier slik at det åpnes for en generell adgang til å stille
selvskyldnergaranti. I dag har kommunene som hovedregel anledning til å stille garanti
for tredjepersons økonomiske forpliktelse i form av simpel kausjon.

Forskjellen mellom en simpel kausjon og en selvskyldnergaranti går i hovedsak på at
den førstnevnte er indirekte (kreditor må først søke dekning i virksomheten), mens en
selvskyldnergaranti er direkte i den forstand at kreditor kan gå direkte på garantisten. I
følge kapitalforskriften gir lån med selvskyldnergaranti redusert risikovekting. Lån med
simpel kausjon gir ikke redusert risikovekting. I tilfeller der det gis selvskyldnergaranti
binder bankene derfor opp mindre kapital enn i tilfeller der det gis simpel kausjon.
Dette vil kunne komme låntaker til gode i form av lavere lånerente og billigere lån.
Kommunene vil derfor kunne gi lavere tilskudd til virksomheter der kommunen stiller
selvskyldnerkausjon. Dette er bakgrunnen for at KØ ønsker å utvide adgangen for
kommuner til å stille garantier til å også gjelde selvskyldnergarantier.

Dette må veies opp mot større risiko, ettersom det kan komme flere krav på
kommunene dersom det åpnes for å stille selvskyldnergaranti. Det vil også kunne
innebære økte administrasjonskostnader for kommunene knyttet til kredittvurdering av
virksomhetene det garanteres for og som følge av krav om innfridd beløp når
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virksomhetene misligholder sine lån.

Finansdepartementet viser til at det i høringsbrevet ikke er nærmere redegjort for
praksisen og omfanget av garantier stilt av kommuner og fylkeskommuner, og for
mulig gevinst for kommunene i form av lavere utlånsrente og tilskudd til virksomheter
som utfører tjenester for kommunene. Finansdepartementet ber Kommunal- og
regionaldepartementet om å vurdere mulig risiko og gevinst som kan oppstå ved å
utvide garantiadgangen nøye før  departementet evt. endrer forskriften.

For øvrig har ikke Finansdepartementet merknader til høringsbrevet.
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