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Søknad om lån Brønnerud Grendehus - vurdering av alternativer
Det vises til Formannskapets behandling den 31.01.2018 av sak 13/03932 Søknad om
lån Brønnerud Grendehus:
Formannskapet ber om en redegjørelse til kommunestyrets behandling for om det
kan gis lånegaranti eller kan finansieres på annen måte,
Vurdering
Kommunal garanti
Lånegaranti kan være et alternativ. Brønnerud Grendehus må da søke om lån i en bank
og kommunen går inn med en selvskyldner garanti. Søkes det lån i Kommunalbanken vil
Brønnerud Grendehus oppnå samme lånevilkår som kommunen. På Kommunalbankens
nettside, her, ligger det nærmere informasjon om prosessen for kommunal garanti.
EØS reglene om ulovlig statsstøtte
EØS bestemmelsene fastslår at offentlig støtte i utgangspunktet er forbudt. Det kan
oppstilles seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som
offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61 (1):
1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer
eller tjenester (selektivitet)
5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene
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Det vurderes særlig som lite sannsynlig at vilkår 6 om at støtten må være egnet til å
påvirke samhandelen mellom EØS-landene er oppfylt. På denne bakgrunn mener
rådmannen at dette ikke er ulovlig statsstøtte.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef
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