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Amtsborgmester Poul Christensen

Storstrøms amtskommune

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

‘GENPART til orientering for

1. økonomiske kontor u.h.t. til

kontorets skrivelser, senest af

17. februar 1986, j.nr.

1.ø.kt. 1985—1532/0700—3.
Kære Poul Christensen.

Tak for dit brev af 22. april 1986 om muligheden for, at

Storstrøms amtskommune kan afgive garanti for et lejemål, hvor

Pensionskassernes Administrationskontor udlejer en nyopført byg

ning til den selvejende institution “Nakskov Kursuscenter”.

Storstrøms amtskommune anmodede i oktober 1985 indenrigs

ministeriet om godkendelse af, at amtskommunen sammen med Nakskov

kommune afgav den pågældende garanti, og der har efterfølgende

været en brevveksling mellem Storstrøms amtskommune og indenrigs—

( ministeriet, senest indenrigsministeriets skrivelse af 17. febru

ar 1986 vedrørende de finansieringsmodeller, indenrigsministeriet
kunne pege på i forbindelse med amtskommunens eventuelle engage

ment i kursuscentret. Den 20. januar 1986 blev der afholdt et mø

de i indenrigsministeriet, hvor man også drøftede amtskornmunens
finansieringsmuligheder.

På mødet blev der, som du også nævner, taget forbehold for,

om den ønskede støtte til kursuscentret var lovlig ud fra kommu—

nalretlige principper. Det blev meddelt Storstrøms amtskommune,

at indenrigsministeriet ville undersøge spørgsmålet nærmere,

hvilket også er fastholdt ved senere telefoniske drøftelser af

sagen.

Vi har nu undersøgt kommunalfuldmagtssspørgsmålet, og jeg

skal herefter meddele dig, at jeg, i betragtning af at kursus—
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centret må anses for et accessoium til den undervisning, der
skal igangsættes for de ledige på Vestlolland, og at kursuscen—
tret er en selvejende institution, ikke ud fra almindelige kommu—
nalfuldrrtagtsbetragtniriger finder, der er noget til hinder for, at
amtskommunen/Nakskov kommune yder støtte til Centret.

For så vidt angår den form, under hvilken støtten kan ydes,
vil amtskommunen som tidligere meddelt i skrivelse af 17. februar
1986 kunne frigøre sig for lånebegrænsningerne ved at deponere et
beløb svarende til garantien i et pengeinstitut i den periode,
garantien løber. Deponeringen kan frigives i takt med afviklingen
af det lån, der garanteres for, d.v.s. deponeringsbeløbet hæves
enten efter serie— eller annuitetsprincippet afhængigt af lånety-
pen.

Deponeringen kan også ske i form af obligationer. I så fald
kan obligationerne deponeres i hankdepot, hvor pengeinstituttet
indestår for, at obligationernes kursværdi til enhver tid svarer
til restsaldoen på det lån, der garanteres for.

Hvis amtskommunen afgiver garanti sammen med Nakskov kommu
ne, således som det er omtalt i arntskommunens skrivelse af 10.
februar 1986, vil vi kræve, at hver af de to kommunale enheder
skal deponere for deres del af garantisummen. For Nakskov kommune
kan der eventuelt blive tale om dispensation. Amtskommunen kan
således ikke alene foretage deponeringen for hele garantisummen.

Med henblik på endeligt tilsagn om dispensation skal jeg
anmode amtskommunen om at fremkomme med et endeligt udspil.

(

Med venlig hilsen

Knud Enggaard


