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INNLEVERING AV HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV GARANTIFORSKRIFTEN

Skien kommune ønsker med dette å inngi følgende høringsuttalelse:

Skien kommune har i dag avgitt ca. 110 mill. kroner i garantier. Dette er et betydelig beløp og utgjør
ca. 10% av kommunens fondsmidler.  Etter vår vurdering ville det medført  en økt risikofor tap om
disse garantiene var avgitt som selskyldnerkausjon,  og kommunes egen vurdering opp mot
bestemmelsen om ikke å ta vesentlig f nansiell  risiko ville bli mer kompleks,_
Det er vår vurdering at kommunens rolle i lokalsamfunnet,  med sin lokale forankring og nærhet til
alle parter i saken,  ville  medført at press både fra långiver og låntaker i disse sakene ofte ville ført
frem og at en evt. bestemmelse om selvskyldnerkausjon fort  ville bli hovedregelen  i  garantisaker.
Skien kommune går imot forslaget  om å endre garantiforskriften.

Høringsuttalelsen avgis med forbehold om formannskapets vedtak. Protokoll ettersendes straks
formannskapet har behandlet saken i sitt møte 11. mars.

Med hilsen
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Torstein Roalkvam
rådgiver
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INNLEVERING AV HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV GARANTIFORSKRIFTEN
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL

Det vises til vårt brev av 14.02 hvor vi oversendt Skien kommunes høringsuttalelse, med forbehold
om formannskapets vedtak.

Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig. Vedlagt følger kopi av protokoll.

Med hilsen

Torstein Roalkvam
rådgiver



Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato : 11.03.2008
Sak: 19/08

Arkivsak : 07/5354
Tittel : ENDRING AV GARANTIFORSKRIFTEN - HØRINGSUTTALELSE

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Skien kommune av ir føl ende hørin suttalelse:
Skien kommune har i dag avgitt ca. 110 mill. kroner i garantier. Dette er et betydelig beløp og
utgjør ca. 10 % av kommunens fondsmidler. Etter vår vurdering ville det medført en økt risiko
for tap om disse garantiene var avgitt som selvskyldnerkausjon, og kommunens egen vurdering
opp mot bestemmelsen om ikke å ta vesentlig finansiell risiko ville bli mer kompleks.

Det er vår vurdering at kommunens rolle i lokalsamfunnet, med sin lokale forankring og
nærhet til alle parter i saken,  ville medført at press både fra långiver og låntaker i disse sakene
ofte ville ført frem og aten ev. bestemmelse om selvskyldnerkausj.on fort _ville bli
hovedregelen i garantisaker.

Skien kommune går imot forslaget om å endre garantiforskriften.

Skien formank , en 14. mars 2008.

kol rlin Andersen
or ører

H. Rasmussen

lav l
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