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HØRINGSSVAR - ENDRING I GARANTIFORSKRIFTEN 2007

Det vises til rundskriv av 19.11.07 vedrørende endring av garantiforskriften 2007.

Rådmannen i Karmøy kommune har gjennomgått forslaget til endring i forskriften for kommunale
og fylkeskommunale garantier hvor det åpnes for en generell adgang til å stille selvskyldnergaranti i
tillegg til någjeldende adgang til å stille simpel garanti.

Uttalelse:

Formålet med endringen er god, d mulighet for lavere rente og dermed lavere renteutgifter for de
som far kommunal selvskyldnergaranti.
Lavere rente betyr at långiver har fått lavere risiko på lånet, men dette betyr også at kommunen som
garantist må ta høyere risiko.

I tillegg kommer at kommunen kan risikere å måtte innfri slike garantier på tidspunkter som
likviditetsmessig er ubeleilig for kommunen. Dette siden långiver kan gå på kommunen straks et
eventuelt mislighold inntrer.
Kommunen kan også få økte administrative kostnader både ved å ha nøyere kredittvurderinger og
oppfølginger i garantitiden, i tillegg til arbeid i ettertid ved å innkreve et eventuelt innfridd krav.

Alt dette må veies opp mot en forventet lavere rente og dermed mindre utgifter for låntaker.
At kommunen kan få lavere utgifter til tilskudd til virksomheter der kommunen har et overordnet
ansvar for tjenesten, kan være et moment, selv om de økonomiske gevinster i praksis, i mange
tilfeller, kan være  vanskelig å få øye  på.

Konklusjon:

Selv om utkastet til endring av forskriften bare legger opp til å gi kommunen en valgmulighet,
tilsier all erfaring at selvskyldnerkausjon, som er den beste ordningen for låntakerne, kommer til å
bli resultat i de aller fleste garantisaker.
Kommunen vil i de fleste tilfeller føle seg forpliktet til å gi den beste garantiordningen selv med økt
risiko og økte administrasjonskostnader.
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Rådmannen mener at ulempene er klart større enn fordelene og kan ikke tilrå at kommunene blir gitt
anledning til å yte selvskyldnergaranti.
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