
RENTENYT
– ER EUROEN I KRISE?

Det globale rente- og valutamarked har for øjeblikket op-
mærksomheden rettet mod de gældsramte lande i Euro zonen. 
 Markedet har set på rækkefølgen af lande, der kunne få brug 
for økonomisk assistance efter, at Grækenland var det første 
land i maj 2010. Irland fik i slutningen af november tilsagn om 
støtte fra EU og IMF’s stabilitetsfond. Landene har fået 7 år til 
at få orden på deres økonomi gennem billige lån fra fonden. 
 Derefter skal de gældsramte lande i princippet selv kunne kla-
re finansieringen af deres statsgæld. 

Der er derfor blevet lavet adskillige spareplaner i flere lande i 
Eurozonen for at begrænse den voldsomme stigning i gældsæt-
ningen. I sidste måned fremlagde den irske regering en krise-
pakke for de næste 4 år med besparelser og øgede indtægter 
for samlet EUR 15 mia., heraf EUR 6 mia. allerede i 2011. Planen 
kommer oven i 3 andre spareplaner siden 2008.

I dette nummer finder du nyheder om

 Rentenyt – Er euroen i krise?

  Forhøjelse af administrationsbidrag for lån til 

ældreboliger

  Krav i forbindelse med kommunale udbud af 

 operationel billeasing

  Manglende overholdelse af serviceeftersyn af 

bilen koster dyrt
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Nedgraderingen af den irske kreditværdighed har fået inve-
storerne til at blive mindre risikovillige med investeringer i EUR 
generelt, da de frygter, at det ikke er den sidste nedgradering 
af statsgæld i et af de ramte EU-lande. Det største problem i 
Irland er i og for sig ikke, at man har levet over evne i mange 
år, men snarere, at de irske banker er dybt viklet ind i ejen-
domssektoren, hvor værdien er faldet kraftigt siden 2007. 
 Finanskrisen har betydet, at stort set alle irske banker er ble-
vet statsejet, og derfor er det staten, der skal betale for red-
ningen af bankerne. Det vil betyde kraftigt voksende under-
skud på statens finanser i 2011 og i årene herefter. Det er her, 
at pengene fra stabilitetsfonden vil afhjælpe konkurser i den 
irske banksektor på kort sigt. 

Markedet vurderer, at den største risiko for en statsbanke-
rot stadig er i Grækenland. Den tilsvarende risiko for Irland 
er  mindre – men stadig betydelig. Markedet ser yderligere, at 
aftalen med Irland er en positiv, kortsigtet løsning for landet, 
hvor det på længere sigt er vigtigt at skabe balance mellem 
indtægter og udgifter, hvilket har noget længere udsigter. 

Der er spekulation i markedet om, at det næste land i rækken 
skulle være Portugal. Her fokuseres der på, at landet hidtil har 
haft svært ved at leve op til de annoncerede sparekrav, samt 
at regeringen selv har været ude med meldinger om, at det 
kunne ende med, at Portugal måtte forlade EUR-sam arbejdet, 
hvis der ikke kom bedre styr på økonomien. Markedet ser en 
 risiko for, at Portugal også må bede om hjælp fra EU og IMF 
inden jul. Det er der penge til i stabilitetsfonden. Men hvis mar-
kedet også går efter Spanien, så er det tvivlsomt, om der er 
penge nok til også at redde dem. Derfor har der været tale om 
en forhøjelse af stabilitetsfondens midler for at undgå at så 
tvivl om en mulig eventuel redning af Spanien. Tyskland skulle 

efter sigende have afvist en forhøjelse. Set i lyset af det, kan 
det konkluderes, at krisen for statsfinanserne i Eurozonen 
langtfra er overstået endnu.

Effekten af den nuværende uro i Eurozonen betyder en svæk-
kelse af EUR i valutamarkedet og en yderligere udvidelse af 
renteforskellen mellem tyske statsobligationer og det øvrige 
Europa. En sådan fortsat udvidelse af renteforskellen mellem 
landene i den fælles valuta kan få flere negative konsekvenser.

For det første vil de stigende renter i de enkelte lande van-
skeliggøre en normalisering af boligmarkedet i de gældsramte 
lande. For det andet er det sandsynligt, at det provenu, der 
fremkommer ved salg af statsobligationer i f.eks. Grækenland 
eller Portugal, vil blive trukket ud af disse lande og investeret i 
mere sikre lande som eksempelvis Tyskland. 

Samlet set kan det betyde en yderligere afkobling mellem EU-
lande med store handelsunderskud og EU-lande med store 
handelsoverskud, hvilket ikke vil mindske spændingerne i EU. 
En løsning heraf bør, ifølge markedet, indebære et stærkere 
samarbejde mellem Eurozone-landene indenfor områderne 
rentepolitik og  finanspolitik samtidig med, at der etableres et 
tættere politisk samarbejde. 

Desuden er markedet vidende om, at der stadig er mange 
banker, der har store beholdninger af statsobligationer fra de 
gældsramte lande samt lån til såvel virksomheder som privat-
personer i disse lande. Det kan betyde, at markedet flygter 
fra obligationer i de gældsramte lande og i stedet investerer 
i sikre, tyske statsobligationer. Det får den effekt, at de lange 
renter i Tyskland kan falde den kommende tid, mens renterne i 
det meste af det øvrige Europa kan ventes at stige.

RENTENYT...
Fortsat fra forsiden
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I forbindelse med en række kommunale udbud af operationel 
billeasing har KommuneLeasing i de seneste måneder kon-
stateret, at kommuner har haft en række betingelser, som 
Kommune Leasing desværre ikke har mulighed for at imøde-
komme uden at overtræde KommuneLeasings og Kommune-
Kredits vedtægter samt lov nr. 383 om kreditforeningen af 
kommuner og regioner i Danmark.

Da de kommunale krav ikke kun har betydning for, om 
Kommune Leasing kan afgive tilbud på opgaven, men 
også resul terer i at flere af de øvrige billeasingfirmaer 
 fravælger at afgive tilbud på grund af de stillede krav, kan 

 konsekvensen på sigt blive dyrere billeasing til den kom-
munale sektor, hvilket næppe er eller har været hensigten 
med udbuddene.    

I det følgende vil vi kommentere nogle af de kommunale 
udbuds krav og uddybe problemstillingerne.

Udbudsmateriale generelt
I mange tilfælde er der anvendt samme udbudsmateriale som 
kommunerne generelt bruger i forbindelse med almindelige 
vare udbud. Problemstillingen ved anvendelse af samme udbuds-
materiale er, at operationel billeasing ikke kan sammenlignes, 

KRAV I FORBINDELSE MED KOMMUNALE 
 UDBUD AF OPERATIONEL BILLEASING

Fortsættes næste side

Administrationsbidraget for lån til ældreboliger hæves pr. 1. 
januar  2011 til 0,08 pct. efter den ekstraordinære nedsæt-
telse fra medio 2009 til udgangen af 2010. 

Administrationsbidraget for lån til ældreboliger blev i 2009 
ekstraordinært nedsat således, at der maksimalt opkrævedes 
0,06 pct. p.a. i bidrag. Nedsættelsen blev videreført i 2010, 
 ligesom der for nye lån til ældreboliger ydet i 2010 maksimalt 
er opkrævet 0,06 pct. p.a. i administrationsbidrag.

Da lån til ældreboliger er dyre at administrere på grund af de 
mange forskellige ordninger og ændringer i disse, forhøjes 

FORHØJELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 
FOR LÅN TIL ÆLDREBOLIGER

 administrationsbidraget igen til 0,08 pct. p.a. for alle typer 
ældreboliglån. Forhøjelsen sker med virkning fra den 1. januar  
2011. Første gang det forhøjede bidrag opkræves vil altså 
være i marts termin henholdsvis juni termin 2011 afhængigt 
af, om lånet har 2 eller 4 årlige terminer. 

Nye amortisationsoversigter vil i løbet af januar 2011 kunne 
ses på KommuneKredits hjemmeside, www.kommunekredit.dk.

Der vil ikke for nærværende ske ændringer i administrations-
bidraget for andre typer lån i KommuneKredit, der indtil videre 
fortsat er 0,00 pct. p.a.



4KOMMUNEKREDIT INFORMATION

idet vilkårene for billeasing er vidt forskellige fra vilkårene for 
en almindelig vareleverance. 

En aftale om operationel billeasing indeholder og sammensæt-
tes således med baggrund i følgende komponenter: 

Biladministration herunder indkøb af biler, levering af service-
aftaler, restværdifastsættelse, benzinkort, vejhjælp, skades-
administration, forsikring, flåderapporteringer samt ikke 
mindst den løbende finansiering. Alle elementer prisfastsæt-
tes hvert især med baggrund i leasingfirmaets muligheder og 
priser fra mange forskellige underleverandører m.m., hvorfor 
leasingfirmaerne selvfølgelig i deres leasingbetingelser  tager 
højde for disse forhold sammenholdt med, at de selv var 
produ cent af varer.

Udbudsmaterialet indeholder også tit en egentlig leasing-
aftale, hvor alle de kommunale betingelser er beskrevet.  
I forhold til leasingselskabernes leasingaftaler er der stor 
forskel i betingelserne samtidig med, at de kommunale lea-
singaftaler kun indeholder en brøkdel af leasing branchens 
generelle vilkår.

Leasingselskabernes vilkår er for hovedparten udarbejdet med 
baggrund i brancheforeningen ”Finans og Leasing”s generelle vil-
kår ABL 95 – 2. udgave tillagt de specielle vilkår for operationel 
billeasing. Både branchens vilkår og de specielle vilkår for opera-
tionel billeasing er gennemgået af advokater og revisorer for at 
undgå eventuelle tvivlsspørgsmål bl.a. overfor SKAT i forbindelse 
med godkendelse og klassifikationen af leasingaftaler m.v.

Ved at anvende de kommunalt udarbejdede leasingaftaler 
uden tillæg af leasingselskabernes egne leasingbetingelser 
kan leasingselskaberne få problemer med både godkendelse 
og klassifikation af leasingaftalen. For så vidt angår godken-
delse af leasingaftaler skal endvidere bemærkes, at alle større 
leasingselskaber har en såkaldt storkundeaftale med SKAT om 
benyttelse af reglerne om betaling af forholdsmæssig regi-
streringsafgift i forbindelse med billeasing. 

P.t. er det kun leasingselskaber, som kan benytte fordelene 
ved betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. For at ind-
gå en storkundeaftale med SKAT kræves, at de enkelte lea-
singselskaber har fået godkendt deres standardleasingaftaler 
af SKAT. Ved anvendelse af kommunernes egne leasingafta-
ler fraskrives således eventuelt muligheden for at udnytte de 
gunstige økonomiske vilkår og betingelser i forbindelse med 
billeasing foretaget med baggrund i reglerne om forholds-
mæssig registreringsafgift.       

Krav om solidarisk hæftelse     
Standard udbudsmateriale indeholder ofte krav om – såfremt 
flere tilbudsgivere byder i fællesskab – at disse skal hæfte i 
forhold til ordregiver.

KommuneLeasing må i henhold til sine vedtægter/lovgivning 
alene tilbyde finansiel leasing. KommuneLeasing har derfor 
siden efteråret 2004 tilbudt operationel billeasing og fleet 
management sammen med Europas største billeasingfirmas 
danske selskab LeasePlan Danmark A/S. 

I forbindelse med samarbejdsaftalen har KommuneLeasing 
fuldmagt fra LeasePlan til at indgå leasingaftaler med Kommu-
neLeasings kunder på begge selskabers vegne, idet LeasePlan 
– som bl.a. står for serviceaftale m.v. – garanterer for bilens 
restværdi, mens KommuneLeasing fastsætter aftalerenten. 

Ifølge KommuneKredits lovgrundlag og vedtægter hæfter 
KommuneKredits medlemmer (kommuner og regioner) solida-
risk for KommuneKredits forpligtelser. En solidarisk hæftelse 
med LeasePlan ville indebære, at KommuneKredits medlem-
mer indirekte ville hæfte for LeasePlans forpligtelser, hvilket 
vil stride såvel mod KommuneKredits lovgrundlag som mod 
kommunalfuldmagten.

Priser
Krav om faste priser i forbindelse med første og efterfølgende 
billeveringer fremtræder også tit som et krav, uagtet aftalerne 
har løbetider på 3-5 år. Samtidig stilles der krav om, at såfremt 

Fortsat fra forrige side

Fortsættes næste side



5KOMMUNEKREDIT INFORMATION

bilmodellen udgår af produktion, skal en tilsvarende bil, som 
opfylder udbudskravene, tilbydes på samme vilkår og til sam-
me pris, dog skal eventuelle tilbuds- og kampagnepriser, som 
er billigere, komme udbyder til gode!

Når prisen på en operationel billeasingaftale i Kommune-
Leasing fastsættes, sker det ud fra bl.a. følgende parametre:

1. Bilens indkøbspris fastsat som den på bestillingstidspunktet 
laveste dagspris blandt følgende muligheder:

 KommuneLeasings indkøbspris via importør/lokal forhandler.
 LeasePlans indkøbspris via egne primærforhandlere.
  KommuneLeasings indkøbspris via SKI Rammeaftale 07.01 

 – delaftale 1.
 Kommunens indkøbspris, hvis billigere end ovennævnte.

2. Bilens forventede restværdi ved leasingperiodens udløb, 
 beregnet med baggrund i aftalens løbetid, antal kørte kilome-
tre samt bilens forventede efterspørgselspris som brugt bil.

3. Bilens forventede udgifter til service.

Et krav om faste priser i hele aftaleperioden samt krav om 
 levering af tilsvarende biler til samme pris, hvis bilmodellen ud-
går, kan KommuneLeasing ikke opfylde uden at pålægge sel-
skabet en betydelig økonomisk risiko og dermed indirekte de 
leasingtagende kommuner og regioner. 

KommuneLeasing er af den opfattelse, at kommunen påtvin-
ger sig selv en unødig fremtidig merpris og udelukker sig selv 
fra at kunne erhverve de til enhver tid nyest udviklede biler 
 typisk med større sikkerhed og bedre miljøfaktorer.     

Den økonomiske risiko skal ses i sammenhæng med, at biler nes 
priser ikke fastsættes af leasingselskaberne, men af produ-
center (bilfabrikker) og importører. Risikoen for, at en bilmodel 
udgår og en ny kommer til, er uundgåelig. 

Skulle KommuneLeasing påtage sig risikoen for fremtidige pris-
stigninger, skulle der indregnes en betydelig merpris i tilbudde-
ne for at tage højde for dette. Denne prissætning ville ikke være 
forenelig med KommuneLeasings forretningskoncept og vil ef-
ter vores opfattelse betyde forøgede priser for kommunerne.

Som alternativ til de faste priser vil vi anbefale, at kommu-
nerne prækvalificerer en række leasingselskaber, som løbende 
kan byde på kommunernes udbud i takt med behovet. 
  
Prisregulering
Krav om bestemte prisreguleringer eller mangel på samme 
fremgår også tit af udbudskravene. 

Prisreguleringer med baggrund i nettoprisindekset eller KL’s 
pris- og lønskøn er meget sjældent mulige på grund af sammen-
sætningen af de mange forskellige ydelser i en operationel bil-
leasingaftale, se endvidere bemærkninger under punktet priser.

Fortsat fra forrige side
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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. 7. december 2010

I den seneste udgave af KommuneKredit Information orien-
terede vi om, at retten til garanti- og kulancereparationer på 
person- og varebiler bortfaldt, hvis service ikke bliver overholdt 
efter den enkelte bils forskrifter.

Da vi har konstateret, at mange kunder p.t. har problemer med 
overholdelse af serviceforskrifterne, skal vi igen redegøre for 
problemstillingen. 

Bortfald af garanti
Tilsidesættelse af serviceintervallerne medfører, at bilens  
garan tier bortfalder. Det gælder både fabriksgarantier, 
kulance erstatninger og LeasePlans garantier (restværdi, ved-
ligehold og dæk).

Bortfald af retten til garanti- og kulancereparationer vil være 
en ekstraordinær meromkostning, som ikke er inkluderet i 
 leasingaftalen. Derfor er det vigtigt, at alle leasingtagere nøje 
sætter sig ind i og overholder serviceforskrifterne for den 
 pågældende bil, så man ikke risikerer en merudgift for rest-
værdi, vedligehold og dæk på bilen.

33 kommuner har umiddelbart ikke overholdt 
serviceforskrifterne
LeasePlan har gennemgået alle operationelt leasede biler via 
KommuneLeasing og har desværre konstateret, at ca. 20 pct. 
af bilerne ikke umiddelbart ses at have overholdt den enkelte 
bils serviceforskrifter. De berørte biler er fordelt på 33 kommu-
ner, og KommuneLeasing/LeasePlan vil derfor i de kommende 
måneder kontakte kommunerne og aftale et møde, hvor løs-
ningsmulighederne drøftes.

For yderligere information kontakt KommuneLeasing A/S på  
33 15 44 64        

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SERVICE
EFTERSYN AF BILEN KOSTER DYRT

KommuneKredit og KommuneLeasing 
ønsker en glædelig jul 

og et godt nytår!


