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Pensionsselskaber har fået den gode idé at bruge en del af 
pensionsopsparingerne på over 3300 mia. kroner til at inve-
stere i vores velfærd.

Det er en besnærende tanke, som kun lider under den skavank, 
at det bliver voldsom dyrt for de danske skatteborgere.

Pensionsselskaberne har sat Anders Eldrup og Peter Schüt-
ze i spidsen for en stor udredning, der skal vise, at pensionssel-
skaberne kan skabe rentable investeringer i velfærden gennem 
den såkaldte OPP-model (Offentligt-Privat Partnerskab).

ALT FOR DYRT OPP

Den offentlige udbyder kan selv stå for finansieringen eller 
lade den private leverandør stå for finansieringen. Det er ikke 
et ligegyldigt valg.

Et pensionsselskab skal nemlig have forrentet sine penge. Og 
da selskaberne er forpligtet til at varetage kundernes interes-
ser bedst muligt, betyder det også, at pengene skal forrentes 
bedst muligt.

Det er størrelsen af denne forrentning, der er helt afgørende 
for, om det kan betale sig at anvende privat finansiering.

Direktøren for Nordea Liv og Pension, Steen Michael Erich-
sen, fortalte til Berlingske sidste år, hvorfor netop det er et 
problem: ”For staten kan selv låne til mellem nul og 3 procents 
rente, og hvorfor så betale 6 til 12 procent i afkast til pensions-
selskaberne og oveni købet sidde tilbage med hele risikoen?”

Det har han ret i. Det er i øjeblikket ikke urealistisk, at den of-
fentlige sektor selv kan finansiere f. eks. et sygehus til kun 2,5 
pct. i rente om året over 25 år.

Med en offentlig finansiering vil den samlede renteudgift til at 
finansiere et sygehus til 3,8 mia. kr. være ca. 1,1 mia. kr. i nu-
tidens priser.

Vælger man en anden finansiering kan prisen være betydeligt 
højere. En renteforskel på 2 pct. point, der må betragtes som 
et forsigtigt skøn, betyder, at renteudgiften løber op i 1,9 mia. 
kr. Den private finansiering er med andre ord 800 mio. kr. dy-
rere end den offentlige finansiering.

Ovenstående regnestykke er fiktivt. Men det er beregnin-
gerne for broen over Roskilde Fjord ved Frederikssund og 
letbanen rundt om København ikke. I begge tilfælde er man 
kommet frem til, at et OPP-projekt med privat finansiering vil 
blive for dyrt.

Konklusionen er altså, at det er billigere for den offentlige sek-
tor selv at finansiere sine projekter.

Et argument for at anvende privat finansiering vil være, at den 
offentlige sektor overfører risici til OPP-partneren. Skrider ud-
gifterne til at bygge svømmehallen, er det ikke længere kom-
munens problem, men leverandørens problem.

Den store fordel opnår man. Men man opnår præcis samme 
fordel ved offentlige finansiering, fordi kontrakten låser prisen 
fast uanset finansieringsformen. Så når alt kommer til alt, er 
der kun en forskel, og det er prisen på finansieringen.



2KOMMUNEKREDIT INFORMATION

ALT FOR DYRT OPP
Fortsat fra forsiden




