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ENDRING AV GARANTIFORSKRIFT 2007 - HØRINGUTTALELSE

Vi viser til høringsbrev --- endring av garantiforskriften 2007 og oversender herved høringsuttalelse

fra Stavanger kommune vedtatt i formannskapet 14.02.2008.

Høringsuttalelse fra Stavanger kommune:

Stavanger kommune stiller seg i utgangspunktet skeptisk til at det skal åpnes for en generell
adgang for kommunene til å stille selvskyldnerkausjon.

Forskriftendringen vil kunne medføre økt risiko for kommunen. Kommunen påtar seg større
ansvar og blir ansvarlige dersom låntaker er dårlig betaler og garantien må innfris uten at lånegiver
trenger å ta rettslige skritt overfor låntaker. Dersom det åpnes for kommunene for å stille
selvskyldnerkausjon kan dette, etter Stavanger kommunens vurdering, medføre at det kan bli press
på kommunene  for  å stille denne type garanti.

Endring i forskriften vil også medføre ekstra arbeid for kommunen ved å måtte foreta grundigere
kredittvurdering av virksomheten det garanteres for. Dersom kommunen ønsker å kreve tilbake
innfridd beløp i etterkant vil også dette medføre økte administrative kostnader.

Stavanger kommune har fått opplyst fra bankhold at en slik endring i forskrift normalt ikke vil ha
noe innflytelse på rentenivå, når det er kommuner/fylkeskommuner som stiller garanti. Teoretisk
kan bankene justere ned rente ved en overgang fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, men
hvor store utslag dette i praksis vil gi er det vanskelig å si noe konkret om.

På den andre siden medfører ikke forslaget til endringen forpliktelse for kommunen og kommunen
står fritt i å velge om de vil stille simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Forutsatt at
forskriftendringen blir vedtatt blir det opp til den enkelte kommune å bestemme garantiform.

Stavanger kommune er generelt av denne oppfatning at kommunen ikke bør utsette seg for større
økonomisk risiko ved å stille selvskyldnergaranti for tredjepersons økonomiske forpliktelse.



Stavanger kommune ser ikke at det er hensiktmessig at garantiforskriften gir en generell åpning til
å stille garanti i form av selvskyldnerkausjon.
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