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Høringssvar - endring av garantiforskriften.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at det åpnes for en generell adgang til å stille
selvskyldnergaranti. I dager det kun anledning til å stille garanti i form av simpel kausjon. Det
er verdt å merke seg at regelendringen kun er en ny valgmulighet, ikke en plikt til å følge.

Bakgrunnen for forslag til endring er bestemmelsene i Kapitalkravforskriften. Når kommunen
gir en simpel kausjon er risikovekten for bankene 100 %. Ved selvskyldnerkausjon vil
risikovekten bli redusert til 20 %. Dette betyr i praksis at låntaker ved selvskyldnerkausjon fra
kommunen vil oppnå lavere lånerente. I de tilfeller kommunen også gir tilskudd til
virksomheten kan dette medføre lavere tilskudd. Uansett vil kommunen, når den gir
selvskyldnerkausjon, utsette seg for en betydelig risiko. Det er ikke vanskelig å se for seg
situasjoner der kommunen får betydelige ekstrautgifter som følge av slike garantier. En
selvskyldnerkausjon fra kommunen kan også medføre at låntaker lettere gir opp og overlater
ansvar for lånet til kommunen. Vi mener kravet om statlig godkjenning, jf. forskriftens § 5,
medfører at risikoen blir redusert. Hver enkelt sak vil bli vurdert av statlig myndighet når
garantibeløpet overstiger kr. 500.000,-..

NKK mener for øvrig at en risikovekting på 100 % på lån der kommunen har garantert i form
av simpel kausjon er alt for høyt. På dette punkt må kapitalkravforskriften endres. Vi mener
departementet bør følge opp den saken og arbeide for at kapitalkravforskriften blir endret.

Som høringsbrevet påpeker setter regelendringen større krav til kredittvurdering av
virksomheten. Det blir nødvendig å gjøre en grundigere jobb før slik garanti blir gitt. Dette vil
etter vår mening medføre økte administrasjonsutgifter.

I denne saken må en veie fordeler og ulemper opp imot hverandre. For oss er det avgjørende
at kommunene har valgfrihet i forhold til hvilken garanti som skal ytes. Dette er en del av det
kommunale selvstyre. Selv om presset vil bli stort for å gi selvskyldnerkausjon vil
kommunene ha mulighet til å ta selvstendige valg.

Uttale:
NKK er positiv til endring i garantiforskriften. Vi mener det er et gode for kommunen å ha
denne muligheten for å støtte lokale initiativ og endringen vil gi mulighet av stor økonomisk
verdi for garantimottakeren..
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Hvis endringen blir gjennomført som foreslått må departementet på en grundig måte sørge for
at kommunene blir oppmerksom på den økte risiko og ansvar som følger av å yte
selvskyldnerkausjon.

Vi ber kommunaldepartementet arbeide for å endre krav om risikovekting på 100 % på lån der
kommunen har garantert i form av simpel kausjon.

Medlulseti .

Kristine "V alborgland
Leder av fagutvalg økonomi


