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Høring  -  Endring av garantiforskriften 2007

Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 19. november 2007 der
forslag til endring av garantiforskriften sendes på høring.

I høringen foreslås en endring i garantiforskriften som går ut på å åpne for at
kommunale garantier kan gis som selvskyldnerkausjon og ikke bare som simpel
kausjon som tidligere. Det betyr at en kreditor vil kunne gå rett på kommunen ved
mislighold - og ikke måtte vente til det er avklart at det ikke er mulig å drive inn
pengene hos virksomheten, det vil i praksis si til rettslig skritt er tatt. Kommunen blir
dermed ansvarlig også for betalingsviljen og ikke bare betalingsevnen. I høringsbrevet
vises det til at slik kausjon særlig vil være aktuelt for virksomheter kommunen også
yter tilskudd til, med bl.a. barnehager som eksempler.

Kunnskapsdepartementet er skeptisk til forslaget. Kunnskapsdepartementet er opptatt
av at kommunene driver en trygg og god økonomiforvaltning. En stor del av
kommunens utgifter brukes til tjenestetilbud som barnehage og skole.

Bruken av selvskyldnerkausjon innebærer en betydelig større risiko enn en simpel
kausjon gjør. Kostnader ved tap og administrasjon av slike garantier (inklusive
potensielle rettstvister) vil kunne bli store.

KØ argumenterer med at dette vil kunne gi billigere lån for virksomheten som igjen
vil kunne medføre lavere tilskudd. Dessuten understrekes det at det kun gis en
valgmulighet og intet pålegg.

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Barnehageavdelingen Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 stm tak k .1 no Telefon 22 24 22 47 Bente Thor!-Aamot
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementet.no Telefaks 22 24 0123 22 24 2513

Org no. 872 417 842



Ut fra Regjeringens målsetting om full barnehagedekning, kan dette tilsynelatende
fremstå som et positivt tiltak i forhold til å få flere til å kunne bygge nye barnehager.
Dette må imidlertid avveies mot risikoen for at lån dermed gis for lett -  og uten at
økonomi,  risiko osv er tilstrekkelig vurdert.

I tillegg kommer at dette lett vil kunne medføre en uheldig sammenblanding og
kompliserende element i forholdet mellom kommunen og de ikke-kommunale
barnehagene.  Ved mislighold av lån, vil kommunen bli direkte ansvarlig overfor
kreditor -  samtidig som det å søke regress blir noe underlig all den tid barnehagene i
hovedsak får dekket sine kostnader gjennom offentlige tilskudd.

Problemstillingen vil også være aktuell i forhold til privatskoler.
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