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Høringsuttalelse -  endring i forskriften for kommunale og fylkeskommunale garantier

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vurdert forslaget fra Kommunal- og
regionaldepartementet til endring i forskriften for kommunale og fylkeskommunale garantier.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler ikke at det gjøres endringer i forskriften som åpner
for utvidet bruk av selvskyldnerkausjon.

Da ens re lement o forsla til endrin er:
I dag har kommunen som hovedregel anledning til å stille kausjon for tredjepersons
økonomiske forpliktelser i form av simpel kausjon. Det gis kun dispensasjon til å stille
selvskyldnerkausjon for garantier til privatpersoner og når gjeld kommunen tidligere var -
direkte ansvarlig for overføres til ansvarlige selskap jf. § 2 i forskriften. Det foreslås nå å
åpne for en generell adgang for at kommunene kan stille en garantitype som ligger tett opp til
en selvskyldnerkausjon. Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå
direkte på kommunen dersom forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem,
uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale.

Bakgrunn for ønske om endringen følger av kapitalkravforskriften, som regulerer hvor mye
kapital kredittinstitusjonene må sette tilside ved hvert utlån. Jo større risiko utlåner
eksponerer seg for, desto mer kapital må utlåner holde igjen. Ved at utlåner får anledning til å
redusere sine engasjementskostnader når kommunen har stilt selvskyldnergaranti, vil dette
kunne komme låntaker til gode i form av lavere rente og billigere lån. 1 de tilfeller der
kommunen garanterer for virksomhet som den selv samtidig yter tilskudd til, vil de reduserte
låneutgiftene komme kommunen til gode i form av lavere tilskudd til disse virksomhetene.

Vår vurderin :
Ut fra kjennskap til de garantiforpliktelser som kommunene i Sør-Trøndelag inngår stiller
Fylkesmannen seg tvilende til at målsettingen med endringen blir oppnådd. Graden av
gevinst vil her (som i dag) være avhengig av aktørenes forhandlingsevne og kompetanse.
Det er i dag stor variasjon når det gjelder kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt
ressurser generelt til å oppnå målsettingen med denne endringen. Dette er forståelig da
garantisøkere kan være alt fra små idrettslag/barnehager til store kommunale foretak (KF).
Fylkesmannen tror at kredittinstitusjoner i løpet av kort tid vil tilpasse seg denne endringen,
og er tvilende til at de nye tilbudsbetingelsene generelt vil kompensere for den økte risikoen.
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Fylkesmannen ønsker ikke en endring som kan medføre økte administrasjonskostnader for
kommunene. Kommunene har pr. i dag allerede mange oppgaver, og endringen vil medføre
økt risikoen for flere innfridde garantier. En slik utvikling vil igjen føre til økte kostnader
knyttet til etterfølgende prosesser med regresskrav mot hoveddebitor og medgarantister. I
tillegg vil en endring av garantitype til selvskylderkausjon sette større krav til kommunenes
kredittvurdering av virksomheter det garanteres for. Foruten debitors betalingsevne må man
nå også vurdere betalingsvilje.

Fylkesmannen anser garantier som et usikkerhetsmoment for kommunene. Økonomiområdet
er komplekst og kan være vanskelig å forutsi. De seneste hendelser innenfor kapital-
forvaltning kan jo være et eksempel på dette. Økt risiko knyttet til garantier er ikke ønskelig
ifht. kommunenes behov for stabilitet og forutsigbarhet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
ønsker derfor ikke at dagens regelverk innenfor dette området endres.

Med hilsen

esmann
S. le Lund
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