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ENDRING AV GARANTIFORSKRIFTEN 2007 - HØRING

Det vises til Departementets høringsbrev datert 19.11.2007.

Kommunal Landspensjonskasse konstaterer at Departementet ønsker å endre
garantiforskriften som er hjemlet i kommunelovens § 51. Etter vår oppfatning er dette et riktig
og svært fornuftig forslag.

Kommunelovens § 51 hjemler adgangen for kommuner til å stille garanti for andres
økonomiske forpliktelser. Denne adgangen er avgrenset slik at det ikke er tillatt å stille
kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn
kommunen eller fylkeskommunen selv.

Det er ikke foreslått endringer i denne beskrankningen, og vi er enige i at dette også er en
naturlig avgrensning i den mulighet til å stille garanti som kommuner bør ha.

Når man nå velger å foreslå en oppmykning av garantiforskriften ved at man vil tillate
kommuner å kunne avgi selvskyldnerkausjon, mot nå kun simpel kausjon, har dette blant
annet sammenheng med at prosjekter som dermed kan finansieres ved støtte av
selvskyldnerkausjon fra kommunene kan få reduserte finanskostnader. Den viktigste årsaken
til dette vil være at kapitaldekningsforskriften sier at utlån som er garantert av kommuner
/fylkeskommuner kan risikovektes med 20% dersom garantien er av en bestemt kvalitet.
Kvaliteten på den avgitte garanti betyr i all hovedsak at dette blir en selvskyldnerkausjon.

De typetilfeller der det vil være naturlig for kommuner / fylkeskommuner å stille garanti vil
normalt være der private / ideelle organisasjoner driver virksomhet som kommunen /
fylkeskommunen ellers ville måtte drevet i egen regi. Det typiske vil her være det
Departementet selv påpeker i høringsbrevet: sykehjem, barnehager, rusomsorg osv. Med
adgang til å stille selvskyldnerkausjon fra kommunenes side vil disse institusjoner få lavere
finanskostnader og kommunene der gjennom spare penger på de driftstilskudd de her normalt
rna yte.

Dersom denne typen institusjoner som her er nevnt får økonomiske problemer og i verste fall
ikke er i stand til å betjene sine kreditorer, vil uansett den aktuelle kommune / fylkekommune
måtte ta de nødvendige grep for å oppfylle de forpliktelser som kommuneloven pålegger dem.
Dersom kreditor i slike tilfeller kun hadde en garanti i form av simpel kausjon å forholde seg
til, og så måtte foreta tvangsrealisasjon av aktiva før man kunne forholde seg til kausjonisten,
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ville det være stor risiko for at betydelige verdier kunne gå tapt og lovpålagte oppgaver ville
bli skadelidende.

Ut fra ovennevnte er Kommunal Landspensjonskasse helt enige med Kommunal- og
Regionaldepartementet i de foreslåtte forskriftsendringer.
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