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 En viser til egen sak knyttet opp mot søknad til NMK Egersund – og med innstilling på å gi 
kommunal garanti for låneopptak. Det er behov for ytterligere informasjon knyttet opp mot 
rådmannens forslag til vedtak. For at et slik vedtak skal være gyldig så kreves det en annen 
spesifisering – hvor da nåværende forslag til vedtak har mangler.  
 
Garantier kan være et virkemiddel til å realisere tiltak som ikke ville blitt realisert uten en 
kommunal garanti. Imidlertid innebærer garantier risiko for økonomiske tap (som i denne sak 
burde vært vurdert mer). Kommunelovens regler er derfor utformet slik at en skal redusere 
risikoen for å komme i økonomiske vanskeligheter som følge av garantiststiller, samtidig som 
muligheten til å bruke garantier som virkemiddel ikke blir avskåret i for stor grad. 
 
Garantier stilles normalt av en garantist på vegne av en som trenger en garanti (debitor) for å 
oppnå for eksempel et lån hos en tredjepart (kreditor). En garanti vil da garantere økonomisk 
oppgjør. En skiller mellom tre typer garantier: 
 Påkravsgaranti – som er en betalingsgaranti. Garantisten betaler ut til kreditor det 

avtalte beløp ved fremleggelse av rett dokumentasjon. 
 Selvskyldnergaranti vil si at garantisten forplikter seg til å betale ut under garantien 

når de garanterte forpliktelsene ikke oppfylles av debitor og kreditor gjør sitt krav 
gjeldende. 

 Simpel garanti er en garantiform der garantisten etter at kreditor har gjort sitt krav 
gjeldene, avventer eventuelle (del)utbetalinger under garantien til det er juridisk 
avklart i hvor stor grad debitor klarer å innfri sine forpliktelser.  

 
En enkel forklaring går ut på at ved simpel kausjon må kreditor ved et eventuelt mislighold 
først må søke dekning hos virksomheten det garanteres for, og kommunens ansvar 
begrenses til det som ikke kan drives inn her. Selvskynderkausjon innebærer at kreditor ved 
mislighold kan gå direkte på garantisten.  
 
Kapitaldekningsreglene for banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak sier at utlån med 
simpel garanti fra kommune eller fylkeskommune skal risikovektes 100 prosent, mens utlån 
med selvskyndergaranti risikovektes på lik linje med utlån til kommuner og fylkeskommuner 
med 20 prosent. Dette medfører at lån med selvskyndergaranti har ca 0,20 til 0,30 prosent 
lavere rente enn lån med simpel garanti.  
 
De fleste kommunale og fylkeskommunale garantier blir gitt til selskaper hvor kommunen står 
som eier (noe som ikke er tilfelle i denne sak). Når en kommune står som eier er det også av 
interesse for kommunen å få rentekostnadene ned. Garantiforskriften sier at garantisten bør 
vurdere å ta pant i eiendom som sikkerhet, noe som også skjer ved de fleste 
garantiutstedelser. I denne sak bør vi kreve pant i eiendommen. En gjør oppmerksom på at 
denne pant vil komme etter andre långivere. 
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Hvis en virksomhet får kommunal garanti gir dette ulike fordeler for virksomheten – i form av: 

 En trenger ikke selv å stille så mye garanti. 
 Renten blir lavere (dette da en kommune garanterer). Rentebetingelsene varierer og 

hvor mye en vil spare varierer. I forbindelse med verdens finanskrise har dette 
forholdet endret seg, men besparelsen må betegnes som fortsatt god. 

 Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale foretak har høy 
kredittvurdering (kan ikke gå ”konkurs”). Disse organisasjoner kan for eksempel låne 
midler i Kommunalbanken (en statlig bank) og KLP Kommunekreditt. Da disse kun 
låner ut til nevnte aktører er kredittvurderinger meget bra. Resultatet er at 
innlånsbetingelsene er gode og de lån som videreformidler er på bedre økonomiske 
betingelser enn for eksempel aksjeselskap kan oppnå. Mot kommunal garanti gir for 
eksempel Kommunalbanken lån også til andre organisasjonsformer enn kommuner. 
De kan dog ikke oppnå de samme betingelser som Eigersund kommune. 

 
Det å gi kommunal garanti er regulert av Kommunelovens §51 som sier: 

§ 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser.  
1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som 

drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av 
departementet.  

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen 
selv.  

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i 
forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke 
trenger statlig godkjenning.  

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til 
sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.  

Endret ved lov 7 juli 2000 nr. 71 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730).  

 
Forholdene knyttet til det å gi en kommunal garanti har vært gjenstand til stadige endringer. 
Mulighetene til å gi garantier ble skjerpet betydelig inn da en rekke kommuner gav garantier 
knyttet opp mot privat næringsvirksomhet (for eksempel kommuner i Nord-Norge overfor 
fiskebruk). Flere kommuner har måtte overta forpliktelser overfor næringsvirksomhet – og på 
den måten overtatt økonomiske forpliktelser og utgifter. Basert på dette har punkt 2 i §51 
kommet inn. En garanti kan i dag gis til virksomheter som driver med tjenesteproduksjon som 
det er naturlig at en kommune drev med. Et godt og relevant eksempel her er en kommunal 
garanti overfor en privat barnehage. Dvs. at private overtar kommunale oppgaver. 
Kommuneloven setter videre forbud mot garantier til næringsvirksomhet (kan være offentlig 
større med konkurransevridende effekt). 
 
En viser til følgende forhold: 

 En garanti skal endelig godkjennes av Fylkesmann i Rogaland. Dvs. at 
kommunestyrets vedtak må oversendes Fylkesmann i Rogaland for endelig 
godkjenning. 

 Det ligger en økonomisk forpliktelser i dette å gi en garanti. Det kan være at en 
kommune sitter igjen med de økonomiske forpliktelser – uten at en kan direkte styre 
utviklingen/driften. Dette var et forhold som en burde vurdert mer i forbindelse med 
saken, men da innstillingen er gitt tar en ikke dette videre opp i dette notat. 

 En må si noe om hvor lenge garantien skal gjelde.  
 For deler av garantien må beløpet reduseres når tippemidler blir utbetalt. 
 Det er ikke gitt at søker får tippemidler – ei heller størrelsen av disse. Rent prinsipielt 

burde vi gitt garantier når vi kjente hvor mye tippemidler som ble tildelt (et prinsipp en 
har hatt tidligere). Nå er det en risiko knyttet opp mot dette forhold. Hva om søker 
ikke får 2,1 million kroner i tippemidler – skal ta garantien reduseres tilsvarende? Hvis 
søker ikke får tippemidler bør en komme med informasjon om dette i form av egen 
sak. Videre bør en vurdere om garantien skal reduseres. 
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 En må forvente at NMK Egersund søker på tippemidler og at garantien vår reduseres 
tilsvarende. 

 Eigersund kommune har gitt garanti til bla. nevnte aktører: 
o Lyse energi (historiske betinget) – 1.065.000 kroner 
o Dalane energi (historiske betinget) – 149.657.451 kroner 
o Menigheten Samfunnet -   8 millioner kroner (to garantier) 
o Idrettlaget Eiger -  4.000.000  kroner 
o Eigersund Idrettsklubb (EIK) -  1.610.000 kroner¨ 
o Lykkeliten foreldrelagsbarnehage BA – 7.582.000 kroner 
o Raketten Andelsbarnehage – 600.000 kroner 
o Pinsemenigheten Evangeliehuset – 20 millioner kroner. 

 Eigersund kommune har ikke tapt eller måtte formelt overta garantiforpliktelser før 
(dette er historisk og sier lite om fremtiden). 

 
 
For å imøtekomme formelle krav og få en ytterligere presisering må rådmannens forslag til 
innstilling endres til: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for lån på 4.647.500 kroner 
overfor NMK Egersund knyttet til  utvidelse av eksisterende bilcrossbane på 
Gjermestad/Hellvik.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 4.647.500 kroner med tillegg av 2% av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år 
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.  

4. Eigersund kommune skal ha pant i anlegget tilsvarende garantiansvaret og hvor 
lånegiver innarbeider pant.  

5. Simpel garanti gis under forutsetning av at NMK Egersund søker om tippemidler på 
totalt 2,1 millioner kroner – så snart det lar seg gjøre. Videre at mottatte tippemidler 
nyttes – i sin helhet – til nedbetaling av gjeld. 

6. Hvis finansieringen ikke blir som skissert skal NMK Egersund komme med 
informasjon om dette snarest mulig til Eigersund kommune og hvor alternative 
finansieringsløsninger må beskrives. Basert på dette vil Eigersund kommune vurdere 
sin garanti på nytt. 

7. Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i 
Rogaland. 

8. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.  
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
 
 
 
 
Kopi til:    
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår   
Ernst Torgersen Driftsleder   
  
 


