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Indlæg i Børsen den 16. maj 2013 af 
Søren Høgenhaven, adm. direktør, KommuneKredit 

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).
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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.

Endnu en kommune, Frederikshavn kommune, har valgt at 
finansiere et OPP-projekt med offentlig finansiering gennem 
KommuneKredit. Skolen blev officielt indviet den 11. marts 
2013 med deltagelse af undervisningsminister Christine 
 Antorini.

Ved valget af OPP-modellen har kommunen i følge kommunal-
direktør Mikael Jentsch, nemlig dels sikret sig ”at tænke den 
fremtidige drift ind helt fra starten” og dels at få et konsortie 
til at stå for driften, ”så skolelederen og lærerne kan koncen-
trere sig om det, de er sat i verden for – nemlig at stimulere 
elevernes lyst til at lære og sikre undervisning og pædagogik 
af høj kvalitet”.

Nordstjerneskolen er opført som en stjerne, hvor hver arm 
har plads til to årgange, og som er indrettet under hensyn til 
elevernes aldersgruppe. Stjernen har sit centrum på et fælles 
torv, ”hjerterummet”, hvor alle skolens zoner mødes. Skoletor-
vet er det store centrale fællesrum, som alle afdelinger ligger 
ind imod.

ALT FOR DYRT OPP

NORDSTJERNESKOLEN I FREDERIKSHAVN
ENDNU ET OPP-PROJEKT FINANSIERET GENNEM KOMMUNEKREDIT
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Skolen er opført i vedligeholdelsesvenlige, bæredygtige og 
energioptimerende materialer, hvor kravene til energiforbrug 
opfylder kravene i Bygningsreglementet 2020. Man har derfor 
både installeret solceller og bygget en vindmølle, som leverer 
el til skolen. De fysiske rammer og de tekniske løsninger kan 
således indgå direkte i undervisning om energi forbrug.

Et flertal i byrådet valgte i begyndelsen af indeværende by-
rådsperiode at nedlægge tre skoler og i stedet bygge én ny 
skole, som bedre kunne danne de fysiske rammer for kvalitet 
og faglighed i undervisningen. Resultatet blev en 4-sporet 
skole med plads til 1.150 elever og 160 medarbejdere. Det 
samlede areal udgør 14.185 m2. Den samlede anlægssum 
blev 194 mio. kr., og der var ingen overskridelser af budgettet.  

Den årlige driftsbetaling udgør 5,1 mio. kr., og den årlige be-
taling til vedligeholdelse er fastsat til 3 mio. kr. Hertil kommer 
selvsagt renter på finansieringen gennem KommuneKredit.

Kommunens OPP-partnere er et konsortium bestående af MT 
Højgaard og DEAS, som gennem et fælles selskab står for op-
førsel, samt drift og vedligeholdelse. I OPP-aftalen har kom-
munen sikret sig drift og vedligeholdelse til en forud kendt pris 
i 25 år. Herefter er det op til kommunen, om den vil overtage 
skolen eller forlænge aftalen.

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

ESCO-PROJEKTER
FINANSIERING FRA KOMMUNEKREDIT GØR EN FORSKEL

Kommuner og regioner har fokus på klimaindsatsen, og derfor 
etableres der i disse år mange energibesparende foranstaltninger 
landet over. Investeringerne skal bidrage til at mindske CO2-udslip-
pet, og samtidig bliver det muligt at optimere energi forbruget lo-
kalt i bygninger og institutioner.

På landsplan er der etableret en del ESCO-projekter, som bidrager 
med besparelser på en lang række områder så som vand, varme, 
belysning, ventilation mv. Besparelserne opnås ved at optimere og 
opgradere eksisterende kommunale og regionale bygninger. Sam-
tidig kan der opnås forbedringer af komfort og indeklima.

ESCO er kort for ”Energy Service Company”. I et ESCO-projekt ind-
går den offentlige part et samarbejde med et energi selskab, som 
er specialist i energioptimering og -styring. 

Energiselskabet planlægger, leverer og servicerer renoveringerne 
og garanterer samtidig en årlig besparelse. Kommunen vælger i 
de fleste tilfælde at finansiere investeringen selv eller med lån fra 
KommuneKredit. Dermed er KommuneKredits lave rente med til 
at sikre, at kommunen kan optimere sit projekt, både hvad angår 
energibesparelse og finansiering. 

NORDSTJERNESKOLEN I FREDERIKSHAVN

Fortsættes næste side
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Siden den schweiziske centralbank i september 2011 fastlagde 
et kursmaksimum for CHF mod EUR på kurs 1,20 (svarende til en 
kurs på 621 mod DKK) har kursen ligget i et meget snævert han-
delsinterval. En yderligere styrkelse af CHF ville have truet den 
økonomiske vækst i Schweiz og centralbankens inflationsmål-
sætning, og derfor blev styrkelsen af CHF standset af banken. 
Meget af den spekulation, der tidligere havde været til fordel 
for CHF, har i perioden siden september 2011 været aftagende. 

Det er bl.a. sket i takt med, at Eurozonens politikere er kommet 
med tiltag til at finde løsninger på den europæiske finanskrise. 
I takt med at tiltagene har beroliget investorerne, er flugten 
til CHF langsomt, men sikkert, aftaget. Det er nok for tidligt 
ligefrem at afblæse den europæiske finanskrise, men den 
 generelle holdning i markedet er, at vi nok har set det vær-
ste, og finanskrisen er aftagende. Det har til en vis grad fjernet 
markedets fokus på Schweiz for en tid.

Som det fremgår af nedenstående figur, har der været en 
større bevægelse i CHF i januar måned i år. En af årsagerne 
hertil var en stigende renteforskel mellem CHF og EUR, da de 
schweiziske banker introducerede negative indlånsrenter på 
kundernes konti. Kombineret med bedre finansielle og økono-
miske udsigter for Eurozonen faldt CHF til kurs 600 mod DKK. 
Det fremgår ligeledes, at der siden januar i år har været en 

betydelig større bevægelighed i CHF mod DKK. Den ensidige 
fokus på afdækning i CHF som værn mod Eurozonens krise er 
afløst af et større fokus på de økonomiske nøgletal og de fak-
tiske renteforskelle mellem EUR og CHF.

CHF mod DKK

Op til den schweiziske centralbanks faste kvartalsmøde tors-
dag den 20. juni, er der traditionelt spekulation om, hvorvidt 
der vil blive ændret på centralbankens toneangivne rente 
og på bankens fastlagte kursmaksimum for CHF mod EUR.  

NYE TIDER FOR CHF

Schneider Electric er en af de operatører som leverer energi-
løsninger til de danske kommuner og regioner. Schneider Elec-
tric oplyser, man samarbejder med 8 kommuner, og også arbej-
der på en del projekter inden for hospitalssektoren.

Schneider Electric og de 8 kommuner har alene energirenoveret 
et samlet bygningsareal svarende til ca. 1,2 millioner m2 og med 
en investeringssum svarende til mere end en halv milliard kr.  
Det anslås at udgiften til energiforbrug i de 8 kommuner kan 
nedbringes med i alt 40 millioner kr. om året.

Fortsat fra side 3
ESCO-PROJEKTER

Fortsættes næste side

Høje-Taastrup Kommune er ”Klimakommune” og har for-
pligtet sig til at reducere energiforbruget og CO2-udled-
ningen med 2% om året. 

I et ESCO projekt, som blev startet allerede i 2008, er der 
foretaget forbedringer på op mod 160 ejendomme om-
fattende et areal på ca. 260.000 m2. 

Projekterne omfatter renovering af klimaskærm, udskift-
ning af varmeforsyning, ventilation, belysning, samt sty-
ring og regulering af forsynings anlæg. 

De energibesparende investeringer i projektet forventes 
afsluttet i år. Projektet drives i partnerskab med Schnei-
der Electric indtil 2023. 

Projektet finansieres af KommuneKredit.
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Det har der også været denne gang – ikke på renten som ven-
tes uændret på ca. 0 pct. længe endnu – men derimod på va-
lutakursen. CHF faldt markant mod EUR og dermed også DKK 
i starten af maj, idet der blev spekuleret i, om kursmaksimum 
skulle ændres til 1,25 i stedet for 1,20 mod EUR (svarende til 
ca. 5,96 mod DKK). Det gik hurtigt i sig selv igen, og CHF er 
stort set kun steget siden. 

Flere analyser har peget på, at renteforskellen mellem korte 
schweiziske renter og tilsvarende renter fra Eurozonen blev 
mindsket, hvilket hurtigt øgede interessen for CHF igen. Ten-
densen til en styrket CHF er påvirket af stærke schweiziske 
nøgletal for både vækst og erhvervstillid. Vurderingen i mar-
kedet er stadig, at kursen indenfor de nærmeste 6-9 måneder 

handles mellem kurs 6,20 og 5,95 mod DKK. Det er det niveau, 
der er handlet siden september 2011. På længere sigt (12-24 
måneder) ser markedet en begrænset markedsdrevet svæk-
kelse af CHF mod et niveau i omegnen af 590 overfor DKK.

Der er, efter den schweiziske centralbanks kvartalsmøde, ikke 
noget der tyder på, at banken vil forsøge at gøre CHF svagere 
for at hjælpe økonomien. Der er heller ikke meget, der tyder på, 
at schweizerne vil gentage det japanske eksperiment fra i år 
med en kraftig svækkelse af JPY i valutamarkedet for at hæve 
inflationen og hjælpe eksportsektoren. Markedet ser heller 
ikke en svækkelse af CHF gennem fornyet spekulation i opta-
gelse af lån i CHF, da renteforskellen til EUR og DKK ganske 
enkelt er for lille til at påtage sig en kursrisiko på CHF.

UDBUDSSKABELON TIL BRUG FOR UDBUD PÅ 
BILLEASING
Som bekendt opgav Statens og Kommunernes Indkøbs Service 
A/S (SKI) at etablere en rammeaftale for operationel billea-
sing, og kommuner og regioner var så overladt til at etablere 
egne udbud.

Udbud af bilanskaffelser er en opgave, som ofte er meget tids-
krævende med stort ressourceforbrug. Da udbuddene er me-
get ensartede – dog med lokale nuancer – er der nu udarbejdet 
en række skabeloner, som vil kunne minimere arbejdet med 
udbud af billeasing betydeligt.

Udbudsskabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under 
IKA, foreningen af offentlige indkøbere. 

Udbudsskabeloner er udarbejdet for følgende områder:

  Finansiel billeasing udbud med option på lokal service og til-
bagekøbsaftale

 1. Enkelaftale  En biltype
 2. Delaftaler  Flere biltyper

  Operationel billeasing

Følgende kommuner og personer har medvirket i arbejdsgruppen:

  Varde Kommune  Jane Svanborg Pedersen
  Svendborg Kommune Peter Nansen
  Sønderborg Kommune Louise Søndergaard Sørensen
  Næstved Kommune Svetlana Sokolska
  KommuneLeasing Lars Brogaard

Skabelonerne kan frit hentes via IKA’s hjemmeside via linket
www.ika.dk/udbudsomraader/biler-leasing/

Kontakt KommuneLeasing på telefon 33 15 44 64 / 33 11 15 
12 eller på e-mail bil@kommuneleasing.dk for yderligere infor-
mation og rådgivning.

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:
Direktør Johnny Munk

I redaktionen:
Leasingchef Frank Hammer
Udlånschef Jette Moldrup

Redaktionen afsluttet den 24. juni 2013.
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