
Stigende CHF-kurS
– vil det fortsætte?

Den schweiziske centralbank fastholder, at den stadig vil 
sælge CHF i valutamarkedet ved kraftige kursstigninger, 
men holdt sig overraskende passiv ved den seneste stig-
ning. 

den schweiziske centralbank har gennem de seneste måneder 
gradvist solgt CHf i valutamarkedet ved styrkelse af valutaen for 
at undgå en for hurtig stigning i valutakursen. det er en ændring 
i bankens praksis i forhold til det meste af 2009, hvor banken 
fastholdt CHf på et niveau under kurs 500 mod dKK. Banken har 
accepteret en gradvis stigning i CHf mod eUr og dermed dKK, 
da banken har erkendt, at renteforskellen mellem CHf og eUr er 
indsnævret ganske betydeligt i den korte ende af rentemarkedet. 
der er kun en lille forskel i afkast i CHf sammenlignet med eUr i 
dag i modsætning til tidligere hvor forskellen har været større.

I dette nummer finder du nyheder om

•	 Stigende	CHF-kurs	–	vil	det	fortsætte?

•	 	Modpartsrisiko	og	bankpakke	1	

 – skal kommunerne forholde sig til det?

•	 	KommuneKredits	regnskabsresultat	for	2009	

•	 	Anvendelse	af	optioner	i	forbindelse	med	

 låntagning og swaps

•	 GreenPlan

•	 Afvisning	af	mails	i	spamfilter

•	 KommuneKredits		Uddannelsesfond

KommuneKredit
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Problemer	 med	 gældsniveauet	 i	 de	 fleste	 eurozone-lande	
oven	 på	 finanskrisen,	 særligt	 i	 Grækenland,	 Portugal,	 Spani-
en og  irland, har betydet, at markedet har været usikker på 
udviklingen i valutamarkedet for eUr. det får markedet til at 
efterspørge	CHF.	Med	en	melding	fra	den	schweiziske	central-
bank om fortsat salg af CHf i valutamarkedet ved for hastige 
stigninger, var det ventet, at CHf ville være uændret mod eUr 
og dermed også mod dKK. det har ikke været tilfældet siden  
mødet	i	centralbanken	den	11.	marts,	og	det	har	2	årsager:

for det første ser det ud til, at centralbankens intervention 
gradvist udvandes. det sker ved små ændringer i udtalelser fra 
banken.	nu	ønsker	banken	kun	at	hindre	en	overdreven	styrkel-
se af CHf og ikke som tidligere udtalt, hvor banken vil forhindre 
enhver overdreven styrkelse. 

for det andet var der flere ting i centralbankens renteudmel-
ding	efter	mødet	den	11.	marts,	der	pegede	på,	at	banken	vil	
hæve renten tidligere end eCB, og dermed mindske en allerede 
begrænset rentefordel til eUr. det har været medvirkende til, 
at	markedet	gradvist	har	styrket	CHF-kursen	fra	508	mod	dKK	
i	starten	af	marts	til	522	ultimo	marts.	Markedet	har	ventet	

på intervention fra centralbanken, men der er mod forventning 
ikke	 kommet	 nogen.	 Markedet	 venter	 på	 kort	 sigt	 stadig	 in-
tervention fra centralbanken og på længere sigt en stabil til 
let faldende CHf i valutamarkedet. et niveau over kurs 500 må 
dog ventes de kommende 6 måneder.

Kunder med lån i CHf bliver ramt af den stigende CHf. det sker 
dels ved, at de enkelte ydelser på et lån i CHf bliver en smule 
dyrere, end hvis CHf handlede på et lavere niveau, og dels ved 
en opskrivning af lånets restgæld i dKK.

sidstnævnte er kun aktuel, såfremt kunden ønsker at konver-
tere tilbage til dKK fra CHf. 

renteforskellen på udstedelser for korte renteperioder i dKK 
og CHf er faldet til ca.  0,60 pct. i favør af CHf efter at have 
været	oppe	i	mere	end	1,25	pct.	i	løbet	af	2009.

Konklusionen er derfor, at der på den korte bane kan komme 
en yderligere styrkelse af CHf mod dKK, mens markedet på 
længere sigt stadig ser en svagere CHf i forhold til dagens niveau.

Stigende CHF-kurS – vil det FortSætte?

Fortsat fra forsiden

i	 oktober	2008	ved	tog	 regeringen	 ”bank	pakke	1”,	 som	havde	
til formål at sikre tilliden til danske pengeinstitutter. dette blev 
gjort ved at stille statsgaranti for samtlige indlån og simple 
fordringer i danske pengeinstitutter. forudsætningen for den 
ubegrænsede statsgaranti var, at pengeinstituttet blev med-
lem	af	”det	Private	Beredskab”.	Bankpakke	1	ophører	den	30.	
september	2010.	Herefter	vil	indlån	alene	være	dækket	af	ind-
skydergarantifonden	 for	 indlån	 på	 op	 til	 €	 100.000,	 d.v.s.	 ca.	
kr. 750.000.

KommuneKredit har som rådgiver for en række kommuner og 
kommunale sel  ska  ber bl. a. assisteret disse ved formuleringen 
af	 finansielle	 strategier/lånepolitikker.	 Med	 ophør	 af	 bank-
pakke	 1,	 vil	 det	 være	 relevant	 at	 gennemgå	 den	 finansielle	
strategi/lånepolitikken igen med henblik på at indarbejde reg-
ler for modpartsrisiko i denne. Krisen har nemlig betydet, at 
en række pengeinstitutter er blevet kredit vur deret lavere og 
efter	 30.	 september	 2010,	 hvor	 den	 ubegrænsede	 statsga-
ranti ophører, skal man derfor forholde sig til de pengeinstitut-
ter, man handler med, for at vurdere om de har den fornødne 
kreditkvalitet.

KommuneKredit
For	KommuneKredit	selv	betyder	det,	at	vi	efter	30.	september	
2010	vil	være	mere	opmærksomme	på	kreditkvaliteten	af	de	

pengeinstitutter, hvor vi foretager indskud, investerer i obliga-
tioner eller har andre fordringer på, herunder swaps. 

for at minimere kreditrisikoen på KommuneKredits finansielle 
modparter	kræver	KommuneKredit	generelt	-	for	udenlandske	
pengeinstitutter	 -	 at	 det	 enkelte	 pengeinstituttet	 som	mini-
mum	har	en	langfristet	rating	på	Aa3/AA-	af	Moody’s	investor	
Services,	Standard	&	Poors	eller	FitCH.		

for danske pengeinstitutter kan KommuneKredit godkende 
pengeinstitutter som modparter, der er kreditvurderet bedre 
end	 A3/A-	 sammenholdt	 med,	 at	 pengeinstituttet	 har	 en	
egenkapital af en betryggende størrelse. Kombinationen af 
rating og egenkapitalens størrelse afgør størrelsen af den line 
KommuneKredit tildeler det enkelte pengeinstitut. Kommune-
Kredit	 vil	 således	 efter	 30.	 september	 2010	 have	 lines	 til	 et	
mindre	 antal	 danske	 pengeinstitutter	 end	 før	 bankpakke	 1’s	
ikrafttræden. 

ModpartSriSiko og bankpakke 1 
– Skal koMMunerne ForHolde Sig til det?
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2009 blev igen et år, hvor værdien af, at kommunerne har de-
res eget finansieringsselskab, blev bekræftet. KommuneKredit 
har gennem hele den finansielle krise kunnet yde finansiering 
til den kommunale sektor på gunstige vilkår. KommuneKredit 
har som følge af sin høje kreditvurdering haft en meget gun-
stig finansieringssituation i 2009. det gjaldt specielt ved ud-
stedelse af korte værdipapirer, hvor der var stor interesse for 
investeringer i meget kreditværdige modparter.

den gunstige finansieringssituation indebar en rentemarginal 
udover det markedsmæssigt forudsatte og dermed en stigen-
de indtjening. KommuneKredit besluttede derfor i maj måned, 
at den øgede indtjening skulle komme låntagerne til gode i 
form	af	lavere	priser.	Administrationsbidraget	blev	nedsat	med	
0,02 procentpoint, hvilket indebar, at der ikke skulle betales 
administrationsbidrag for almindelige lån. Bidrag for lån til æl-
dreboliger	blev	nedsat	fra	0,08	pct.	til	0,06	pct.	endvidere	blev	
priserne	for	visse	variabelt	forrentede	 lån	nedsat.	På	trods	af	
disse prisnedsættelser tydede en opdateret prognose over 
regnskabsresultatet på, at KommuneKredit ville få en indtje-
ning i 2009 over det normale. 

KommuneKredits bestyrelse besluttede derfor, at der ekstraor-
dinært skulle foretages en rentekorrektion til KommuneKredits 
låntagere. rentekorrektionen omfattede de lån, der har været 
finansieret af den gunstige funding, hvilket vil sige aftalelån.

den samlede rentekorrektion er fastsat således, at nettoren-
teindtægter	i	regnskabet	for	2009,	der	overstiger	350	mio.	kr.,	
udbetales til KommuneKredits låntagere. Korrektionen udgør 
142	mio.	kr.	Korrektionsbeløbet	er	udbetalt	 i	marts	2010,	for-

deles som den enkelte låntagers periodiserede renteudgifter 
på aftalelån hos KommuneKredit for 2009 sat i forhold til lån-
tagernes samlede periodiserede renteudgifter på aftalelån 
hos KommuneKredit for 2009.

låntagere med almindelige lån, herunder obligationslån, tilgo-
deses ved en fortsat nedsættelse af administrationsbidraget, 
hvilket indebærer, at der indtil videre ikke skal betales admini-
strationsbidrag for almindelige lån. Bidrag for lån til ældreboli-
ger forbliver nedsat til 0,06 pct. 

Bruttoudlånet	 i	2009	udgjorde	30,8	mia.	kr.	mod	40,5	mia.	kr.	
i	2008.	nedgangen	skyldes	altovervejende	et	fald	i	udlånet	til	
regionerne,	idet	regionerne	i	2008	havde	en	ekstraordinær	høj	
låneaktivitet.	Udlånet	fordelte	sig	med	14,8	mia.	kr.	i	nettoud-
lån	og	16,0	mia.	kr.	i	konverteringer.

KommuneKredits	100	pct.	ejede	dattervirksomhed	Kommune-
Leasing	A/S	havde	i	2009	en	stigning	i	 leasingudlånet	på	105	
mio. kr., således at det samlede leasingudlån ultimo 2009 ud-
gjorde 2,9 mia. kr.

Koncernens	resultat	før	skat	blev	på	255	mio.	kr.	mod	338	mio.	
kr.	 i	2008.	resultatet	er	 i	overensstemmelse	med	forventnin-
gerne	 i	delårsrapporten	for	1.	halvår.	 	overskuddet	efter	skat	
blev	på	192	mio.	kr.	mod	254	mio.	kr.	i	2008.

KommuneKredit har i 2009 haft fokus på at nedbringe kreditri-
sikoen, bl.a. ved at antallet af aftaler med særlig sikkerheds-
stillelse	(CSA)	er	forøget	fra	11	til	20.	desuden	er	likviditetsbe-
redskabet	øget	fra	10,3	mia.	kr.	i	2008	til	17,4	mia.	kr.	i	2009.	

koMMunekreditS regnSkabSreSultat For 2009 
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lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kom-
munernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fast-
lægger rammerne for kommunernes brug af finansielle instru-
menter. Kommunerne anvender i stigende omfang finansielle 
instrumen ter i forbindelse med pleje af deres låneportefølje, 
og mange kommuner har således gjort brug af almindelige 
rente-	og	valutaswaps.

i styrelsesloven og lånebekendtgørelsen fastslås det, ”at	 en	
kommune kan anvende … valutaoptioner og renteoptioner med 
henblik	på	kurs-	og	rentesikring	i	forbindelse	med	lånoptagelse	
…).	 i vejledningen til lånebekendtgørelsen fastslås det endvi-
dere,	at	”optioner	kan	anvendes	af	kommunerne	i	det	omfang,	
formålet med aftalen om optioner er at sikre sig mod kursud-
sving	og	udsving	i	renten…”

i brugen af finansielle instrumenter referer lånebekendtgørel-
sen	alene	til	standard-typer	af	finansielle	instrumenter,	f.	eks.	
rente-	og	valuta	swaps,	rente-	og	valutaoptioner.	

Markedet	 for	 finansielle	 instrumenter	 er	 meget	 innovativt,	
og det betyder, at de finansielle instrumenter, der direkte er 
nævnt i lånebekendtgørelsen ikke er fuldt dækkende for de 
muligheder, der faktisk er tilgængelige. 

en del af de finansielle instrumenter, der tilbydes kommunerne 
i dag, er i sig selv kombinationer af andre finansielle instrumen-
ter, hvorved de nye finansielle instrumenter får andre kvalite-
ter	 og	 karakteristika.	 Populært	 sagt	 er	 en	 swap	 således	 ikke	
bare en swap. derfor bliver kommunerne nødt til at forholde sig 
til, hvordan det enkelte finansielle instrument kan udvikle sig 
under forskellige økonomiske scenarier. som nævnt, så kan en 
swap	f.	eks.	have	”indbygget”	en	option,	hvorved	swappen	får	
specielle karakteristika afhængig af udviklingen i de finansielle 
markeder. dette gælder f. eks. for cancellerbare swap, som en 
del kommuner er blevet præsenteret for, og som nogen kom-
muner også har indgået i.

en cancellerbar swap er typisk en kombination af en traditionel 
swap og en solgt call renteoption. ved at sælge en call op-

tion til swappens modpart modtager kommunen et provenu, 
som indregnes i den faste rente, som kommunen skal betale 
under swappen. Kommunen opnår således en fast rente, der 
”ligger	 under	 markedet”.	 til	 gengæld	 risikerer	 kommunen,	 at	
swapmodparten gør brug af call optionen, hvorved swappen 
annulleres. typisk vil modparten annullere swappen, hvis ren-
teniveauet er steget siden swappens etablering.

Bliver swappen annulleret vil kommunen atter være ekspone-
ret til den variable rente, og i dette tilfælde på et forventeligt 
højere renteniveau, end da swappen blev indgået, og således 
til ugunst for kommunen. 

det må antages, at kommunen indgår i denne type swaps 
med det formål at opnå en lavere fast rente og dermed en 
rentegevinst. Hvis dette alene er formålet med at indgå i 
denne type swaps, så er det efter KommuneKredits opfat-
telse	 ikke	 i	 overensstemmelse	 med	 hensigten	 i	 ”Styrelses-
loven”	 §	 44.	 Ved	 at	 indgå	 i	 denne	 type	 swaps	 har	 kommu-
nen ikke sikret	sig	mod	udsving	 i	 renten	-	 jf.	vejledningen	til	
låne  bekendtgørelsen – da swappen jo kan blive annulleret af 
swapmodparten. 

det er derfor afgørende, hvem der har retten til at annullere 
swappen. Hvis kommunen sælger en option, sælger man så-
ledes også dispositionsretten over swappen. i visse tilfælde 
kan det være formålstjenligt, at kommunen køber valuta-	 og	
renteoptioner	–	eventuelt	”indregnet”	i	en	swap	-	med	det	for-
mål at afdække økonomiske risici i forbindelse med konkrete 
betalingsforpligtigelser.

det skal bemærkes, at kommunen i lighed med brugen af al-
mindelige swaps skal redegøre for brugen af disse i kommu-
nens regn skab med hensyn til beløb, modpart, løbetid, valuta 
og rente.

Kommunerne er altid velkomne til at kontakte KommuneKredit 
med henblik på at få en vurdering af det hensigtsmæssige i 
de	swap-	og	optionstransaktioner,	som	kommunerne	bliver	til-
budt.

anvendelSe aF optioner i ForbindelSe  
Med låntagning og SwapS
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KommuneLeasing	 og	 LeasePlan	 tilbyder	 i	 samarbejde	 ope-
rationel	 leasing	af	person-	og	 varebiler	 under	3.500	kg	og	er	
desuden	udvalgt	 leverandør	via	SKi’s	rammeaftale	07.01/del	
2. Kunder med operationelt leasede biler kan få adgang til sy-
stemet	LeasePlan	online,	hvor	der	er	adgang	til	at	følge	driften	
af den enkelte bil.

det	optimale	udbytte	ved	LeasePlan	online	opnås	ved	at	lade	
data	 om	 bilens	 brændstofforbrug	 tilgå	 LeasePlan.	 dette	 kan	
ske uanset om brændstof købes via egen brændstofaftale, via 
SKi’s	eller	12-by	gruppens	aftaler	eller	LeasePlans	aftaler	med	
henholdsvis	Statoil,	Shell,	Q8	eller	YX	energi.

i	 LeasePlan	 online	 findes	 nu	 et	 nyt	 faneblad,	 hvor	 man	 kan	
finde kvartalsvise rapporter over bilflådens Co2-regnskab,	så-
fremt	LeasePlan	får	brændstofdata	leveret	fra	et	eller	flere	af	
de	nævnte	selskaber.	Alt	efter	biltype	og	periode,	der	vælges,	
oplyses det specifikke Co2-regnskab	på	det	valgte.	der	findes	
yderligere	 GreenPlan	 rapporter	 under	 fanebladet	 ”rapporter”	
og	folderen	(5)	GreenPlan.

LeasePlan	har	ligeledes	udvidet	fanebladet	”Bilinfo”	med	sam-
let Co2-regnskab	 på	 den	 enkelt	 bil.	 derudover	 er	 der	 nu	 bl.a.	
mulighed for at se, om dieselbiler er udstyret med partikelfil-
ter,	euronCAP	resultat	(Crash-test)	og	meget	andet.

Fremover	 vil	 KommuneLeasing/LeasePlan	 sætte	 fokus	 på	
GreenPlan	ved	opfølgningsmøder	og	i	udarbejdelsen	af	bilpoli-
tikker for kunder med Bildrift aftale.

Men,	som	nævnt,	er	det	en	forudsætning	for	alle	de	nye	mulig-
heder, at der tilknyttes brændstofkort til de nuværende aftaler 
om operationel billeasing.

for yderligere information kontakt os via bil@kommuneleasing.
dk. ved alle henvendelse bedes bilens registreringsnummer og 
leasingaftalens nummer oplyst.

greenplan

Den globale opvarmning er et globalt problem, der skal løses lokalt. Biler er en af de største kilder til CO2-udledning, og 
derfor tilbyder LeasePlan som et af de ledende selskaber inden for biladministration, GreenPlan. GreenPlan er en række rap-
porter, der skal hjælpe med at kontrollere CO2-udledning for netop din bil.

KommuneKredit risikerer, som kommunerne og alle andre, at 
blive udsat for mails, der indeholder virus. KommuneKredit har 
derfor et filter, der tester mails. specielt mails med vedhæft-
ninger, der potentielt kan indeholde virus, vil derfor kunne blive 
afvist, og ikke nå den rette modtager i KommuneKredit.

en meddelelse til afsenderen om, at mailen er afvist, vil poten-
tielt også kunne indeholde virus, og KommuneKredit adviserer 
derfor ikke afsender om afviste mails.

i forbindelse med f. eks. kommuners udbud af lån, hvor Kom-
muneKredit/andre skal afgive lånetilbud på en specifik dato, er 
det afgørende, at kommunen kan være sikker på, at anmodnin-
gen om lånetilbud er modtaget i KommuneKredit. Kommuner-
ne	opfordres	derfor	til	–	ved	mail-henvendelser,	der	indeholder	
vigtige	tidsfrister,	der	skal	overholdes	-	at	bede	om	Kommune-
Kredits/modtagers bekræftelse på modtagelsen af mailen.

aFviSning aF MailS i SpaMFilter
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koMMunekredit inForMation

Yderligere	eksemplarer	af	KommuneKredit	information	
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PdF-format	fra	vores	hjemmeside	under	nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet	16
1175	København	K
telefon:	3311	1512
telefax:	3391	1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm.	direktør	Søren	Høgenhaven

I redaktionen:
direktør	Johnny	Munk
leasingchef frank Hammer

redaktionen	er	afsluttet	d.	22.	marts	2010

Esbjerg Kommune – jobcenter
den	lærende	organisation	–	et	trivsels-	og	lederudviklingsprojekt	gennem	kompetenceudvikling 170.000

Haderslev Kommune
introduktionsforløb for politikere i Haderslev Kommune 250.000

Allerød, Morsø og Solrød Kommuner
Hovedudvalget som forum for medindflydelse og medbestemmelse 150.000

Høje-Taastrup Kommune – jobcenter
Målrettet	udvikling 170.000

COK
rundt om kommunalt folkestyre – en grundbog for nyvalgte kommunalpolitikere på CoK´s kursus Kattegat kommune 250.000

Guldborgsund Kommune
Strategisk	organisatorisk	kompetenceudviklingsprojekt	med	henblik	på	at	forbedre	Guldborgsund	kommunes	evne	 
til at arbejde effektivt med digitale løsninger til gavn for såvel medarbejdere som borgere 100.000

Gribskov kommune
endnu	bedre	borgerservice	i	Gribskov	kommune 100.000

Varde kommune
”de	unge	skal	i	gang	–	men	ikke	med	tvang”	-	selvforsørgelse	via	job	eller	uddannelse. 100.000

Nordfyns kommune
”implementeringens	svære	kunst” 250.000

KL
Kommunernes effektiviseringsnetværk – vidensdeling og udbredelse 100.000

I alt 1.640.000

koMMunekreditS 
 uddannelSeSFond

Uddannelsesfondens formål er at yde støtte til udvikling af 
kursus-	 og	 efteruddannelsesvirksomhed,	 der	 etableres	 med	
følgende	grupper	som	deltagere:	

1)		medlemmer	af	kommunale	råd,	og	

2)		personale	fra	kommuner	og	regioner,	fælleskommunale	virk-
somheder og foreninger.

det	 er	 normalt	 en	 betingelse	 for	 tildeling	 af	 udviklings-	 og	
etableringsstøtte, at alle omkostninger i forbindelse med 
gennemførelsen af de kursusaktiviteter, hvortil der er ydet 
udviklings-	 eller	 etableringsstøtte,	 betales	 af	 den	 enkelte	
kommune, region, forening eller virksomhed eller ved delta-
gerbetaling

Uddannelsesfonden annoncerer efter nye projekter i august/
september	2010.	der	kan	forventes	svar	på	ansøgningerne	ca.	
1.	december	2010.

KommuneKredits Uddannelsesfond har ultimo 2009 ydet støtte for 1.640.000 kr. 
Der er givet støtte til følgende 10 projekter.


