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Høring  -  Endring av garantiforskriften 2007

Vi har mottatt brev fra departementet av 19. november 2007.

I garantiforskriftene § 2 er det fastsatt at en kommune bare kan gi garanti gjennom simpel
kausjon. Det er åpnet for selvskyldnerkausjon når kreditor er en privatperson.

I de tidligere garantiforskriftene fra 1993 var også hovedregelen at kommunen bare kunne
forplikte seg ved simpel kausjon. Godkjenningsmyndigheten kunne dispensere når det forelå
særlig sterke grunner, dvs. kreditor var en privatperson eller en ideell organisasjon men ikke
finansinstitusjon.

Departementet foreslår å endre garantiforskriftene slik at kommunene også kan forplikte seg
ved selvskyldnerkausjon, ikke bare ved simpel kausjon. Kommunene skal m.a.o. kunne gi
selvskyldnerkausjon uten afkreditor er en privatperson. Kreditor kan være en
finansinstitusjon og bank.

Ved å åpne for selvskyldnerkausjon vil låntaker kunne oppnå en lavere lånerente. I de tilfeller
kommunen yter tilskudd til virksomheten - som er låntaker - vil lavere renteutgifter
redusere behovet for tilskudd fra kommunen.

Det er usikkert om - og i hvor stor grad - den foreslåtte endringen vil gi noen reell
innsparing for kommunene. Det vil både avhenge av om bankene reelt reduserer lånerenten
dersom garanti er selvskyldnerkausjon istedenfor simpel kausjon, og om en slik
renteinnsparing reelt medfører lavere tilskudd fra kommunen.

Selvskyldnerkausjon vil påføre kommunen som garantist større økonomisk risiko enn ved
simpel kausjon. Etter vårt syn bør  dette veie tyngre enn hensynet til å  kunne oppnå en
eventuell innsparing for kommunen som følge av lavere tilskudd. Denne innsparingen vil det
være knyttet usikkerhet til. For en kommune må hensynet til lav økonomisk risiko veie tungt.

Dersom det åpnes for selvskyldnerkausjon generelt, er det sannsynlig at det fra bankene vil bli
lagt et større press på kommunene for å gi garanti som selvskyldnerkausjon. Vi har erfart at
banker i utgangspunktet har krevd selvskyldnerkausjon. På grunnlag av regelverket har simpel
kausjon likevel blitt akseptert av banken.
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Vår vurdering er at adgangen til selvskyldnerkausjon ikke bør bli generell.
Selvskyldnerkausjon bør begrenses i samsvar med nåværende garantiforskrifter eller
garantiforskriftene fra 1993.

hilsen
t

Svein Alsaker

une Fjel
ass, fylkesmann


