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Høringsfrist 20.02.2007 -  endring av garantiforskriften 2007
Det vises til brev datert 19. november vedr. endring av garantiforskriften.

I brevet vises det til gjeldende rett, som innebærer at en (fylkes)kommune har anledning til å
stille garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse i form av simpel kausjon. Simpel
kausjon innebærer at kreditor ved eventuelt mislighold først må søke dekning hos
virksomheten  det garanteres for og (fylkes)kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan
drives inn her. I praksis vil det si, som det fremgår av brevet, at (fylkes)kommunen ikke må
betale før det er tatt rettslig skritt mot låntakeren.

Av brevet fremgår det at Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å åpne for en generell
adgang for at (fylkes)kommunene kan stille en garantitype som ligger tett opp til en
selvskyldnerkausjon. Noe som vil innebære at kreditor kan gå direkte på garantisten ved
mislighold. For en långiver så vil en garanti av typen selvskyldnerkausjon bli vurdert til å ha en
lavere risiko  enn simpel kausjon, og långiver vil kunne operere med en lavere kapitaldekning
og dermed binde opp mindre kapital. Noe som igjen vil føre til at långiver kan ta en lavere
utlånsrente.

Østfold fylkeskommune v/fylkesrådmannen stiller seg positiv til en slik endring. Ikke minst fordi
endringen vil innebære en økonomisk  gunstig måte å støtte tiltak som er viktig for
Østfoldsamfunnet på. Den det garanteres for oppnår en lavere rente på sine lån, samtidig som
fylkeskommunen ikke har noen direkte økonomiske  utlegg.

Imidlertid så erkjenner  man samtidig at risikoen for å bli møtt med økonomiske krav i fremtiden
vil kunne øke, noe som medfører  at det må settes større krav til (fylkes)kommunens
kredittvurdering av virksomheten  det garanteres for. (Fylkes)kommunen står ikke lenger
ansvarlig bare dersom låntaker har dårlig økonomi, men også dersom låntaker er en dårlig
betaler.
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At Haga Hans  Jørgen die

fylkesrådmann fylkesøkonomisjef
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