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Endring av garantiforskriften 2007 -  Høringsuttalelse fra Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune mener at en endring av garantiforskriften, slik det fremgår av
departementets høringsforslag, vil medføre økt økonomisk risiko for kommunene. Dersom det
åpnes for at kommunene skal kunne stille selvskyldnerkausjon vil dette, etter Sør-Fron
kommunes vurdering, medføre at det kan bli press på kommunene om å stille slik type
garanti. Videre vil det kunne bety at kommunene påtar seg større økonomisk ansvar, og at de
blir ansvarlige dersom låntager er dårlig betaler og garantien må innfris uten at långiver må ta
rettslige skritt overfor låntager.

Endring i forskriften vil også kunne medføre ekstra ressursbruk for kommunene ved at de må
foreta grundigere kredittvurdering av virksomheten det garanteres for enn hva som er tilfelle
med gjeldende regelverk. En endring av forskriften i samsvar med høringsforslaget vil også
kunne resultere i økte administrative kostnader for kommunene dersom de ønsker å kreve
tilbake innfridd beløp. Etter all sannsynlighet vil en slik eventuell ekstrabelastning bli spesielt
merkbar for små kommuner med liten administrasjon.

Sør-Fron kommune er generelt av den oppfatning at kommunene ikke bør bli gitt mulighet for
å utsette seg for større økonomisk risiko enn hva som er tilfelle med gjeldende regelverk.

Konklusjon:

Sør-Fron kommune er sterkt i mot at det i garantiforskriften gis åpning for å stille garanti i
form av selvskyldnerkausjon.

Hundorp, den 18. februar 2007

Jan Reinert Rasmussen
rådmann

Aksel Eng
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SØR-FRON KOMMUNE
rådmann
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