
 
 

 
Side 1 af 2 

4. oktober 2021 
 
Kontakt: 
Jens Lundager 
Direkte tlf. nr: +45 33697622 

jlu@kommunekredit.dk 

Finanstilsynet 
Att.: Anton Lau Nielsen 
 
Sendt pr. e-mail: hoeringer@ftnet.dk 
Kopi til: ALN@ftnet.dk; ASBR@ftnet.dk 
 

Høring over forslag til lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i 
Danmark  
 
Finanstilsynet har den 6. september 2021 sendt udkast til forslag til revideret lov om 
kreditforeningen af kommuner og regioner (KommuneKredit) i høring. Lovforslaget 
har til formål at forankre tilsynsansvaret med KommuneKredit hos Finanstilsynet, 
idet der ikke ændres på forretningsmodellen, sådan som den har set ud i 
KommuneKredits 122 år.  
 
KommuneKredit er et særligt kreditinstitut med en simpel forretningsmodel, som 
hviler på kommunernes og regionernes solidariske hæftelse for vores forpligtelser. 
Det er derfor, KommuneKredit er undtaget fra den EU-lovgivning, der gælder for 
private kreditinstitutter i EU, og hvis hovedformål er at beskytte indskydere og den 
finansielle stabilitet. Heroverfor kan KommuneKredits virksomhed bedst 
sammenlignes med et kommunegældskontor, hvor kommuner og regioners 
anlægsinvesteringer finansieres ved fælles obligationsudstedelse på samme måde, 
som staten finansierer sine investeringer.  
 
På den baggrund er det positivt, at der med lovforslaget er fundet en balanceret 
model for den fremtidige regulering af KommuneKredit og Finanstilsynets finansielle 
tilsyn med KommuneKredit.  
 
Dermed sikres grundlaget for, at KommuneKredit som kommuner og regioners 
kreditforening fortsat kan skabe et sikkert og stabilt bindeled mellem global 
finansiering og lokale udlån.  
 
De ændringer i rammerne for KommuneKredit, som lovforslaget medfører, reflekterer 
desuden i vidt omfang forhold, som KommuneKredit allerede har implementeret som 
led i den strategiske udvikling. Det gælder bl.a. likviditetskrav og governance-
relaterede krav.  
 
Særligt i forhold til de meget detaljerede governance-regler (bl.a. fastsat i 
ledelsesbekendtgørelsen) er det afgørende, at der i Finanstilsynets løbende tilsyn 
med KommuneKredit bliver lagt vægt på proportionalitet og konkrete vurderinger. I 
den forbindelse er det positivt, at Finanstilsynet har tilkendegivet, at 
”KommuneKredit helt overordnet har en fornuftig og betryggende ledelsesmæssig 
struktur”, og at det er Finanstilsynets vurdering, at ”KommuneKredit på det 
overordnede plan opfylder de relevante krav i ledelsesbekendtgørelsen, som 
KommuneKredit forventes at blive omfattet af […].”  
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Vi har alene én konkret bemærkning til lovforslaget, som ikke vedrører det finansielle 
tilsyn med KommuneKredit, jf. ovenfor, men som relaterer sig til kommunernes og 
forsyningssektorens fremtidige adgang til – inden for EU’s statsstøtteregler – at 
kunne finansiere den lokale grønne omstilling billigst muligt. 
 
EU-Kommissionen har i juli 2021 haft et forslag til nye statsstøtteretningslinjer i 
høring, som forventes at gælde pr. 1. januar 2022 (”Guidelines on State aid for 
climate, environmental protection and energy”). Retningslinjerne lægger op til en 
udvidet og mere fleksibel adgang til at yde støtte til bestemte typer investeringer, 
der understøtter virkeliggørelsen af EU’s og medlemslandenes fastsatte mål for den 
grønne omstilling. Et af de omfattede områder er energieffektiv fjernvarme, herunder 
fjernvarme der er baseret på affaldsvarme.  
 
Retningslinjerne åbner for, at det er muligt at fremtidssikre den danske 
finansieringsmodel, hvor kommuner og forsyningsselskaber i hele landet har adgang 
til langfristede og billigst mulige lån til grønne investeringer (uanset 
vedtagne/planlagte ændringer i rammevilkårene for fjernvarme og affaldsenergi i 
Danmark).   
 
Anvendelse af de nye statsstøtteretningslinjer for KommuneKredit-lån forudsætter, 
at Danmark anmelder en generel støtteordning, som godkendes af EU-
Kommissionen. Støtteordningen skal være baseret på en dansk retsakt, fx en 
bekendtgørelse. Til det brug kunne det være hensigtsmæssigt at indføre en 
delegationsbestemmelse i loven om KommuneKredit, der bemyndiger 
erhvervsministeren til at fastsætte regler om KommuneKredits mulighed for at yde 
støtte i form af favorable lånevilkår til visse typer anlægsinvesteringer.     
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