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Høring  -  endring av garantiforskriften 2007

Fylkesmannen i Vestfold viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev datert 19. november
2007 der det bes om innspill på forslag til endringer i forskriften om kommunale og
fylkeskommunale garantier.

Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått å myke opp garantiforskriften slik at
kommunene kan stille selvskyldnerkausjon og ikke bare simpel kausjon som i dag. Motivasjonen
bak forslaget er at lånetaker skal kunne oppnå lavere finansieringskostnader med en garanti i form
av selvskyldnerkausjon. Kommunene kan i dag kun stille garanti for tredjepersons økonomiske
forpliktelser i form av_ simpel. kausjon. Det anebærer at kreditor ved eventuelt mislighold først må
søke dekning hos virksomheten det garanteres for. Kommunenes ansvar begrenses til det som ikke
kan drives inn her. I praksis vil det si at kommunen ikke må betale før det er tatt ut rettslig skritt
mot låntaker. Ved selvskyldnerkausjon kan kreditor gå direkte på kommunen som garantist ved
mislighold hos debitor. Dette kan kreditor gjøre uten å søke dekning hos debitor.

Gjennom selvskyldnerkausjon fra kommune/fylkeskommunen antas det at låntaker kunne få bedre
rentebetingelser på sine lån enn om en simpel kausjon ligger til grunn. Dette vil også kunne
redusere for eksempel kommunalt tilskudd til virksomheten og dermed komme garantisten til
gode. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at departementet i sitt høringsbrev har sannsynliggjort
at denne typen økonomiske innsparinger vil oppveie de negative konsekvensene, i form av
realisert garantiansvar, en slik regelendring vil kunne ha.

Fylkesmannen i Vestfold legger til grunn at kommunene i dag gjennomfører en grundig og kritisk
vurdering av søknader om garanti. Vi antar at omfang og dybde i dette arbeidet vil måtte økes hvis
det gis anledning til bruk av selvskyldnerkausjon.

Som godkjenningsmyndighet har Fylkesmannens behandling hittil i alt vesentlig grad vært en
vurdering av om den forpliktelse som følger av et garantivedtak står i samsvar med den
økonomiske stilling kommunen er i og om forholdet til lov, forskrift og formelle krav til
saksbehandling er ivaretatt. Godkjenning av garantivedtak har derfor i stor grad vært en vurdering
av kommunens økonomiske situasjon og kommunens saksbehandling. Ved bruk av
selvskyldnerkausjon vil kravene til vurdering av lånetaker øke. Dette er fortsatt en vurdering som i
første rekke vil måtte gjøres av kommunene. En behandling og vurdering av garantivedtaket fra
Fylkesmannen side vil allikevel ikke kunne gjøres uten at også Fylkesmannen innhenter og
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vurderer en rekke opplysninger som det i dag i liten grad er nødvendig å forholde seg til ved
behandling og godkjenning av et kommunalt garantivedtak. Verdien av Fylkesmannens
godkjenning av et garantivedtak som baserer seg på selvskyldnerkausjon, kan bare opprettholdes
gjennom økt tid- og ressursbruk. Fylkesmannen vil be om at departementet vektlegger dette.

Fylkesmannen i Vestfold anbefaler ikke at garantiforskriften endres ihht Kommunal- og
regionaldepartementets forslag.
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