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Den 18. januar 2013 indviede børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini og borgmester Jan Ferdinandsen, Gribskov 
Kommune, Nordstjerneskolen i Helsinge. Børne- og under-
visnings ministeren ser bygningen som frem tidens skole, hvor 
pædagogik, leg og læring forenes, og hvor der tænkes kreativt 
med hensyn til udearealer og bevægelse. 

Gribskov kommunes vision med skolen er at skabe „et sted, 
hvor der skabes optimale rammer og muligheder for inter-
aktion og tæt samarbejde mellem skole, idræt og kultur, både 
i og uden for skoletiden.“

Indvielsen af den nye skole var præget af stolthed og glæde over 
de nye rammer hos såvel elever og lærere som hos politikerne. 
Indvielsen faldt på en dag, hvor der var ”normal” undervisning.  
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Fortsættes næste side

I dette nummer finder du nyheder om

  Nordstjerneskolen i Helsinge – KommuneKredits 

første OPP-projekt

 Europæisk gældskrise 2.0

 KommuneKredits årsrapport for 2012

 Udbetaling Danmark – ny kunde i KommuneKredit

 Ny lånebekendtgørelse 

  Omlægning af låneporteføljer ved anvendelse af 

swaps og andre finansielle instrumenter

  Afgørelse vedr. garantiprovision for lån til 

forsynings selskaber

  Leasing af multifunktionsmaskiner via SKI-aftale 50.11

 Kommunale betalingsfrister

NORDSTJERNESKOLEN I HELSINGE
– KOMMUNEKREDITS FØRSTE OPP-PROJEKT
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Det var derfor muligt at opleve en skole i brug på dagen og ikke 
kun de fysiske rammer.

Skolen, som har plads til 750 elever, har et bygningsareal på ca. 
9.300 m2 og rummer udover undervisningslokaler, grupperum, 
medarbejderfaciliteter og tumlesal, også et folke- og skole-
bibliotek og et café-område. I tilknytning til skolen er etableret 
en svømmehal på ca. 1.600 m2 med både konkurrencebassin, 
varmt vandsbassin, sauna og dampbad, træningsbassin, børne-
bassin og vandrutsjebane.

Nordstjerneskolen er bemærkelsesværdig på mindst to om-
råder. Skolen sætter nye standarder, dels for hvordan frem-
tidens skole kan fungere og se ud, og dels for hvordan en ny 
skole kan etableres som et OPP samarbejde. Således er sko-
len den første skole i Danmark, der er baseret på OPP med 
offentlig finansiering. Finan sieringen er tilvejebragt gennem 
Kommune Kredit til særdeles attraktive renter.

Udgangspunktet for den nye skole i Gribskov kommune var en 
skolestruktur, der blandt andet var kendetegnet ved en ned-

slidt og utidssvarende bygningsmasse, der lagde beslag på alt 
for store økonomiske ressourcer til nødløsninger. Kommunens 
politikere erkendte, at det alt for ofte var den nødvendige 
vedligeholdelse af skolerne, der stod for skud, når de årlige 
budgetter skulle forhandles. Derfor var man åben for at tænke 
etablering af skole på en ny måde, hvilket altså resulterede i 
OPP med offentlig finansiering gennem KommuneKredit.

Hurtigt i processen blev kommunen overbevist om, at skolen 
skulle ejes af kom munen. Begrebet ”vores skole” har politisk 
stor betydning for kommunen. Ved at indgå en 25-årig aftale 
med Kemp & Lauritzen og Pihl & Søn sikrede kommunen sig, at 
skolen blev bygget og vedligeholdt efter forud definerede priser 
og standarder i samfulde 25 år. 

Du kan finde materiale om OPP med offentlig finansiering på 
www.kommunekredit.dk eller ved at kontakte os på udlaan@
kommunekredit.dk.

NORDSTJERNESKOLEN I HELSINGE
– KOMMUNEKREDITS FØRSTE OPP-PROJEKT
Fortsat fra forsiden
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EUROPÆISK GÆLDSKRISE 2.0

Som nævnt i sidste udgave af KommuneKredit information har 
der i længere tid været relativt roligt i Eurozonen, efter en løs-
ning faldt på plads for Grækenland sidste år. På det seneste 
har der været tilløb til fornyet uro og dermed en svæk kelse af 
euroen i valutamarkedet og voksende afstand mellem basis-
renter i Tyskland og i f. eks. Italien og Spanien.

Det var i første omgang parlamentsvalget i Italien, der var 
årsagen til den umid delbare svækkelse af euroen. Valget var 
uden en klar og entydig vinder, og forhandlingerne om dan-
nelsen af en ny regering kan tage lang tid. Det behøver ikke 
nødvendigvis at være negativt. Belgien klarede over 500 dage 
uden en re ge ring for få år siden. For Italiens vedkommende har 
den afgående regering under ledelse af Monti implementeret 
flere reformer, der på længere sigt vil styrke den italienske 
økonomi. Markedet tror på, at den kommende regering ikke vil 
røre ved de gennem førte reformer, og den forventning har til 
en vis grad beroliget markedet. Forhandlingerne om en ny re-
gering ventes at fortsætte de kommende måneder. Det mest 
sandsynlige resultat er en samlingsregering uden deltagelse af 
Berlusconi. Andre regeringssammensætninger eller et nyvalg 
betragtes som en usik ker heds faktor for markedet.

Den seneste kilde til uro i Eurozonen er den fremlagte løsning 
på den økonomiske krise på Cypern. Landet har en gæld på 
80 pct. af BNP, og såfremt den nødvendige kapital på anslået 
EUR 16 mia. til en redning skulle lægges oven i den nuværende 
gæld, ville gældskvoten mere end fordobles. Det ville i praksis 
udelukke, at Cypern kunne betale gælden tilbage og – om mu-
ligt – stå i en værre situation end Grækenland. Derfor indebæ-
rer løsningen for Cypern en garantistillelse fra EU på EUR 10 
mia. sammen med et krav om, at den cypriotiske banksektor 
selv stiller med ca. EUR 6 mia. Løsningen ser ud til at blive en 
sammenlægning af de 2 store banker, hvor indskud over EUR 
100.000 indgår i rekapitaliseringen af banken. Samtidig låner 
EU, ECB og IMF EUR 10 mia. til Cypern.

Dette har ikke ændret ved, at EUR er svækket mod bl.a. USD, 
de danske og tyske renter er faldet, og renterne i periferi-
landene er steget. Det er primært usikker heden om, at andre 
lande kunne indføre en lignende ”statsafgift” på bankindskud, 
der har givet en vis nervøsitet i markedet. Blandt årsagerne 
til, at statsafgiften var et tema i redningen af Cypern, er, at 
der er mange udlændinge med store indskud i de cypriotiske 

banker. Der er mistanke om forsøg på hvidvaskning af penge, 
og derfor ville en afgift ramme de illegale penge. Udenland-
ske indskud er ikke et tema i andre af de gældsramte lande i 
Eurozonen og derfor ventes en afgift ikke at være aktuel. Mar-
kedet frygter dog, at diskussionen om afgift kan opstå i flere 
lande, såfremt der ikke sker økonomiske fremskridt inden for 
de kommende år.

Når det er sagt, har den nuværende uro om euroen langt fra 
nået de højder, der blev set i forhold til Grækenland sidste år. 
Det skyldes bl.a., at Cypern kun fylder 0,2 pct. af det samlede 
BNP i Eurozonen, og især ECBs initiativer med ubegrænset til-
deling af likviditet i op til 3 år til de europæiske banker, samt en 
større politisk vilje til at holde sammen på Eurozonen.  Havde 
det italienske valg og gælds løsningen for Cypern fundet sted 
for bare et år siden, havde markedets reaktion sandsynligvis 
været væsentligt kraftigere. Det viser, at Eurozonen er nået 
langt i en løsning på gældskrisen, der dog ikke er overstået 
endnu. Risikoen for markedet er, at de planlagte reformer og 
gældsnedskrivning i en række lande i Eurozonen ikke overhol-
der tidsplanen, og investorerne kan derfor blive nervøse for 
deres investeringer i disse lande. Det vil de kommende 12-18 
måneder formentlig afsløre.

Med til at berolige markedet er, at ECB med muligheden for 
opkøb af korte stat s obligationer på anmodning af de enkelte 
lande har gjort meget for at begrænse gældskrisen i Eurozo-
nen og sit til, at krisen kan løses. Markedet hæfter sig ved, at 
opkøbsprogrammet er ubegrænset i modsætning til tidligere 
opkøbsprogrammer. Det er svært at forestille sig spekulanter, 
der vil stille op mod en centralbank med mulighed for at op-
købe obligationer ubegrænset. Det har været medvirkende til 
at stabilisere markedet.

Når vi kort vender blikket mod den økonomiske udvikling i Euro-
zonen, er der ikke ændret på, at de seneste økonomiske nøg-
letal peger på en svag økonomisk udvikling i resten af 2013. 
Markedet har tidligere set mulighed for en nedsættelse af 
ECBs toneangivne rente fra 0,75 til 0,50 pct., men vurderingen 
er nu, at ECB ønsker at holde krudtet tørt til en eventuel mere 
alvorlig økonomisk situation senere på året. Med inflationen 
under kontrol, er det ikke længere en hindring for ECB til at 
sænke renten til det laveste nogensinde, såfremt det skulle 
blive nødvendigt.
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2012 blev igen et godt år for KommuneKredit med let adgang 
til finansiering og fortsat vækst i udlånet.

Bruttoudlånet udgjorde 35,9 mia. kr. mod 25,8 mia. kr. i 2011. 
Nettoudlånet udgjorde 17,0 mia. kr. mod 15,6 mia. kr. i 2011.

Væksten i bruttoudlånet skyldes først og fremmest en kraftig 
vækst i konvertering af lån. En del låntagere har konverteret 
KommuneKredits obligationslån til lån med lavere rente, lige-
som lån i CHF i betydeligt omfang er omlagt til DKK. Endelig 
har en del låntagere valgt at udnytte det historisk lave rente-
niveau til at omlægge lån fra variabel til fast rente.

Der viste sig i 2012 øget interesse for offentlig-private partner-
selskaber (OPP) med offentlig finansiering, og KommuneKredit 
finansierede i 2012 to OPP-projekter, hvoraf projektet i Hel-
singe, Gribskov Kommune, netop er blevet indviet, jf. artikel i 
dette nummer.

KOMMUNEKREDITS ÅRSRAPPORT FOR 2012

KommuneKredits resultat blev på 516 mio. kr., hvilket er det 
samme som i 2011. I delårsrapporten blev der skønnet et re-
sultat på 350 mio. kr. ekskl. værdi re gu le ringer, hvor det fakti-
ske resultat blev på 378 mio. kr.

KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 181,9 mia. kr. 
 ultimo 2012, hvilket er en stigning på 4,8 mia. kr. i forhold til 
ultimo 2011. Udlånet er steget med 7,3 mia. kr., mens afledte 
finansielle instrumenter er faldet med 2,7 mia. kr. som følge 
af ændrede rente- og valutaforhold. Egenkapitalen udgjorde 
ultimo 2012 5,7 mia. kr. mod 5,2 mia. kr. ultimo 2011.

Forventninger til 2013
Som følge af den ekstraordinært høje konverteringsaktivitet 
i 2012 forventes et noget lavere bruttoudlån i 2013, mens 
nettoudlånet forventes at ligge på nogenlunde samme niveau 
som i 2013. Årets resultat ekskl. værdiregulering forventes at 
ligge i størrelsesordenen 350 mio. kr.

ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED

 Danmark 25 %

 Europa 53 %

 Nord- og Sydamerika  11 %

 Asien 10 %

 Mellemøsten og Afrika 1% 25+53+11+10+1+z
LEASINGUDLÅN I ALT

 Ejendomme 35 %

 Biler 23 %

 It  20 %

 Medico 10 %

 Kontorinventar 6 %

 Teknisk materiel 3 %

 Skibe 3 %
35+23+20+10+6+3+3+z

ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL

  Kommuner og regioner 67 %

  Affald, varme og energi 17 %

 Vand og spildevand 10%

  Kollektiv trafik og havne 3 %

  Andre formål 3 % 67+17+10+3+3+z
ÅRETS FUNDING I VALUTA

 USD 62 %

 DKK 20 %

 JPY 6 %

 EUR 3 %

 CHF 1 %

 Øvrige 8 % 62+20+6+3+1+8+z

ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER LÅNTAGERE

 Kommuner 57 %

 Regioner 10 %

 Lån med garanti 29 %

 Interessentskaber 4 % 57+10+29+4+z
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I april 2012 vedtog folketinget lov nr. 324 om Udbetaling Dan-
mark. Af loven frem går det af § 32, at Udbetaling Danmark 
kan lånefinansiere etableringsomkostninger og optage lån til 
dækning af udgifter til udarbejdelse af udbud og indgåelse af 
IT kontrakter samt til brug for tilkøb af eller udvikling af IT løs-
ninger til brug for administration af kontante ydelser og øko-
nomiske tilskud i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark har valgt at hjemtage disse lån i Kommune-
Kredit. Lånene er ydet med afvikling inden 2018.
 
I samme paragraf stk. 5 fremgår det, at kommunerne hæfter 
solidarisk for Udbetaling Danmarks gæld, og derfor optræder 
de optagene lån på kommunernes årsopgørelser for 2012 un-
der garantiforpligtelser i KommuneKredit.

UDBETALING DANMARK 
– NY KUNDE I KOMMUNEKREDIT

Ændringerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendt-
gørelse nr. 68 af 25. januar 2013 er gennemgået i denne artikel.

Klimatilpasning
§ 2 stk. 1 i lånebekendtgørelsen oplister kommunernes auto-
matiske låneadgang. Til dette afsnit er der tilføjet et nyt nr. 19, 
der træder i kraft pr. 1. februar 2013:

“19) Udgiften til håndtering af tag- og overfladevand, som et 
vandselskab, jf. § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering 
og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med med-
finansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør 
af § 1, stk. 5, i lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-
selskaber m.v.”

Ændringen betyder, at kommunerne har automatisk låne-
adgang til anlægsudgifter til klimatilpasning i kommunalt regi, 
såfremt der er tale om an lægs udgifter som et vandselskab 
yder bidrag til, jf. § 1, stk. 5, i lov om betalingsregler for spilde-
vandsforsyningsselskaber m.v. 

Maksimal løbetid på lån optaget af vandselskaber på 
baggrund af kom mu nal garantistillelse
I § 12, der omhandler maksimale løbetider på kommunale 
garantistillelser, er der indføjet et nyt stk. 4, der vedrører 
vandselskabernes anlægsudgifter fra og med regnskabsår 
2013:

“Stk. 4. Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål 
omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og øko-
nomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbe-
tid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabs-
året 2013.”

Ændringen betyder, at kommunerne kan stille garanti for vand- 
og spilde vands sel skabers lån med en maksimal løbetid på 40 
år, for så vidt angår in ve sterings ud gifter, jf. vandsektorlovens 
§ 16, i det omfang selskabet er omfattet af vandsektor loven. 
Den maksimale løbetid på 40 år vedrører anlægsudgifter fra og 
med regn skabs år 2013. 

Garanti for vandforsyninger, der ikke er omfattet af vand-
sektorloven, har fortsat en maksimal garantiperiode på 25 år.

Ændringen betyder, at vandforsyninger, der ikke er omfattet af 
vandsektorloven, har mulighed for at indregne udgifter til an-
lægsudgifter i taksterne over en kortere årrække end vandsel-
skaberne, der er omfattet af vandsektorlovens afskrivnings-
regler.

Ved garantistillelse for forsyningsselskaber er det derfor vig-
tigt at have fokus på, om selskabet er omfattet af vandsek-
torloven eller ej.

Nye lånemuligheder
KommuneKredit tilbyder følgende nye lånetyper til brug for 
belåning over 40 år.

1.  Obligationsbaserede lån med fast kupon og parioption (som 
typiske real kredit lån).

2.  Fastforrentede aftalelån med 40-årig afdragsprofil som 
 annuitets eller serielån, og fast rente i op til 25 år. Efter ud-
løbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånene er 
inkonverterbare frem til udløbet af fastrenteperioden.

3.  Variabelt forrentede aftalelån med 40 års afdragsprofil som 
serie- eller annuitetslån.

4. KKMax, lån med referencerente og maksimum.

NY LÅNEBEKENDTGØRELSE 
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I den senere tid har der været mediebevågenhed om kommu-
nernes gælds porte føljer og herunder anvendelsen af swaps og 
andre finansielle instrumenter.

Den 11. februar 2013 offentliggjorde professor Bjarne Astrup 
Jensen og professor Jesper Rangvid et responsum, hvori de 
bl.a. udtaler sig om låneomlægninger og danske kommuners 
anvendelse af swapkontrakter og andre finansielle instrumen-
ter. Professorerne konkluderer:

”Det er vores opfattelse, at den i 2012 gennemførte lovgivning 
giver gode rammer og forskrifter for, hvorledes en kommune 
bør agere i henseende til lånoptagelse og anvendelse af finan-
sielle instrumenter i forbindelse hermed. I særdeleshed er det 
betryggende, at direkte valutaspekulation gennem optagelse 
af lån i såkaldte ”lavrente-valutaer”, nu ikke længere er muligt.

Som allerede beskrevet i flere sammenhænge ovenfor er der, 
forudsat at et givet kommunalt lånebehov er identificeret, to af-
gørende ting, som en kommunal bestyrelse skal tage stilling til.

Den ene er det fremadrettede hensyn til likviditeten under 
iagttagelse af de til enhver tid gældende udefra fastsatte reg-
ler. Såfremt likviditetshensynet forventes at ville udgøre snæ-
rede begrænsninger for den fremtidige handlefrihed, er en høj 
grad af fastforrentet låntagning med stabile og forudsigelige 
betalinger anbefalelsesværdig.

Det andet er de udsving i balanceværdierne, som lange fastfor-
rentede låneaftaler kan medføre samt det empiriske faktum, 
at fastforrentede lån det meste af tiden har været forbundet 
med højere ydelser end tilsvarende variabelt forrentede lån.

Det er ikke nogen universel anbefaling omkring afvejning af 
disse to hensyn. Det afhænger af den enkelte kommunes 
 situation og de udefra fastsatte regler. Det skal derimod siges, 
at der bør ses kritisk på hyppige ændringer i låneporteføljen 
og tilknyttede finansielle instrumenter. Det kan være omkost-
ningsfuldt at foretage mange ændringer – og omkostningerne 
kan tilmed være godt skjulte i de tilbudte kontraktvilkår.

I relation til den aktuelle problemstilling med swaps bør det si-
ges, at swaps er OK at anvende – de har ikke i sig selv ”farlige 
egenskaber”. De er tilmed helt almindeligt brugte i f.eks. frem-
skaffelse af den funding, som  ligger bag ved mange lån ydet il 
landets kommuner.”

I KommuneKredit er vi meget enige i professorernes betragt-
ninger.

Kilde: Professor Bjarne Astrup Jensen og professor Jesper Rangvid, 
Institut for Finansiering, Handelshøj skolen i København (11. februar 
2013) i ”Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap 
kontrakter og andre finansielle instrumenter”.

OMLÆGNING AF LÅNEPORTEFØLJER  
VED ANVENDELSE AF SWAPS OG ANDRE  
FINANSIELLE INSTRUMENTER

AFGØRELSE VEDR. GARANTIPROVISION FOR 
LÅN TIL FORSYNINGSSELSKABER
Ved kommunens garantistillelse for lån til forsyningsselskaber-
ne skal der, jf. reglerne om statsstøtte, opkræves en garanti-
provision, der sikrer, at der ikke opnås en konkurrencefordel i 
forhold til forsyningsselskaber, der optager lån uden kommu-
nal garantistillelse.

Statsforvaltningen Syddanmark har den 14. december 2012 
afgivet en udtalelse vedr. kommunal garantistillelse i Langeland 
Kommune. Udtalelsen kan findes på www.stats forvaltningen.dk 
ved at søge på ”garantiprovision”.
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52 kommuner har tilsluttet sig den forpligtende SKI-aftale 50.11, 
der omfatter multifunktionsmaskiner fra Ricoh Danmark A/S.  
 
Kommunerne har forpligtet sig til at købe printmaskiner og til-
hørende ydelser på aftalen, når kommunens indkøbsbehov kan 
opfyldes af rammeaftalens sortiment. Kommunerne er deri-
mod ikke forpligtet til at aftage for et bestemt beløb i aftalens 
treårige løbetid.

Aftalen vedrører alene køb af maskinerne og ikke eventuel 
leasing finansiering, hvor for flere kommuner enten vælger 
selvfinansiering eller får dem leasing finansieret via et leasing-
selskab henvist af Ricoh Danmark. Flere kommuner har dog 
valgt at gå til KommuneLeasing og herved opnået markedets 
laveste finansieringsrente via en finansiel leasingaftale. 

Fordelene ved finansiel leasing via KommuneLeasing er mange, 
herunder bl.a.:

  Danmarks laveste finansieringsrente til kopi og print. 
Eksempel: En Ricoh MPC305 maskine, der koster ca. 7.900,- 
kr. ekskl. moms, kan leases for ca. 2.000 kr. i årlig leasingy-
delse over 4 år. Finansierings om kost ningerne ved leasing er 
altså samlet kun 100 kr. fordelt over de 4 år.

  Der opkræves ingen gebyrer eller lignende ved aftalens 
etablering eller i leasing perioden.

  Kommunen undgår en belastende udgift i maskinernes an-
skaffelsesår.

  Leasingydelserne, som fastsættes med baggrund i maski-
nernes anskaffelsespris (SKI aftaleprisen) opkræves løben-
de i takt med brug af maskinerne i leasingaftalens løbetid.

  Leasingaftalens løbetid fastsættes efter aftale og efter 
kommunens ønske.

  Leasingydelserne opkræves enten centralt i kommunen eller 
decentralt hos den enkelte institution/afdeling.

  Kommunen får – via KommuneLeasings hjemmeside – adgang 
til at se alle relevante informationer om leasingaftalen, 
herunder, aftalegrundlag, opkrævningsforløb, leverandør-
fakturaer og meget mere.

Kontakt KommuneLeasing på telefon 33 15 44 64/33 11 15 
12 eller på e-mail kleas@kommuneleasing.dk for konkret tilbud 
og rådgivning.

LEASING AF MULTIFUNKTIONSMASKINER 
VIA SKI-AFTALE 50.11
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I forbindelse med de løbende opkrævninger af leasingydelser 
får KommuneLeasing ofte henvendelser om, at kommunen/
regionen har besluttet en generel betalings frist på 30 dage el-
ler sågar løbende måned + 30 dage. Samme betalings frister 
fremgår ofte af kommunale/regionale udbud i forbindelse med 
udbud af leasingaftaler.

Baggrunden for fastsættelsen af betalingsfristen tager ud-
gangspunkt i Øk onomi  styrelsens rapport fra 2010 om ”Vejen til 
rettidige betalinger”. I rapporten an be faler Økonomistyrelsen, 
at kommuner og regioner – som udgangspunkt – anvender en 
30 dages frist fra den dag, hvor fakturaen er tilgængelig for 
indlæsning i myn dig hedens fakturahåndterings- og/eller øko-
nomisystem, med mindre andet er aftalt eller bestemt ved lov. 

Problemet er, at Økonomistyrelsens rapport tager udgangs-
punkt i almindelige varekøb og betalingen af disse. Såvel finan-
siel som operationel leasing er ikke et varekøb, men derimod 
en finansiel tjenesteydelse, som opkræves løbende måneds-
vis, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt i den aftalte leasing-
periode. 

Leasingydelser fastsættes med baggrund i en nærmere aftalt 
finansieringssum, finansieringsrente og restværdi. Herudover 
kan leasingydelsen indeholde en række yderligere omkost-
ninger fra tredjemand som f.eks. serviceydelser, brænd stof-
forbrug, ejerafgifter m.v.
 
KommuneLeasing tilbyder kunderne en meget lav finansie-
ringsrente. For at kunne opret holde denne lave finansierings-
rente er det vigtigt, at kom munen/ regionen overholder lea-
singaftalens fastsatte betalingsfrist, som er:  

”Opkrævning af leasingydelsen sker elektronisk til et af leasing-
tager anvist EAN-lo ka tionsnummer. Leasingydelsen erlægges 
til en af KommuneLeasing anvist bank konto. Leasingydelsen 
og eventuelt andre skyldige beløb skal være Kommune Leasing 
i hænde senest med valør på forfaldsdagen.

Det bemærkes, at det elektroniske faktureringssystem p.t. 
alene indeholder mulig hed for oplysning om forfaldsdato og 
ikke valørdato.  Opkrævning af leasingydelser og andre skyl-
dige beløb, vil derfor ske ved angivelse af en forfaldsdag, der 
ligger 1 bankdag forud for valørdagen.”

Opkrævning af leasingydelser fremsendes normalt til kunden 
cirka 15 dage før forfald. Faktureringstidspunktet skal ses med 

baggrund i, at rentefastsættelse og renteregulering skal fore-
tages så tæt på forfaldsdagen som muligt.      

For at undgår rykkerskrivelser og rykkergebyrer skal vi opfordre 
til, at såvel KommuneKredit som KommuneLeasing ikke opret-
tes i myndighedens faktura hånd terings- og/eller økonomisy-
stem med standard betalingsfrist.

Ligeledes skal vi opfordre til, at kommunen/regionen ikke 
fastsætter krav om betalingsfrist på 30 dage eller mere i for-
bindelse med udbud af finansiel eller operationel leasing, idet 
kravet kan betyde, at KommuneLeasing evt. ikke kan deltage i 
tilbudsafgivelse eller alternativt en forhøjelse af finansierings-
renten og dermed dyrere leasing for kunden. 
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Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.
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