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På det ordinære møde i den europæiske Centralbank, eCB, 
grundlovsdag tog banken til genmæle mod den lave inflation i 
eurozonen. inflationen har gennem længere tid været under 1 
pct. (seneste tal 0,5 pct. på årsbasis), og eCB havde på deres 
møde i maj indikeret, at banken ville se på muligheder for at 
presse inflationen i vejret.

Årsagerne til den lave inflation er flere, men markedet hæfter 
sig ved, at aktiviteten stadig er lav. Ser man på tal for udlån 
til de europæiske virksomheder, har dette været stagnerende 
gennem længere tid. det er ikke fordi, eCB ikke har gjort, hvad 
den kunne for at løsne på kreditklemmen, men store dele af 
den tildelte likviditet til bankerne fra eCB er blevet placeret 
som indlån i eCB igen. Bankerne ville altså ikke løbe risici i en 
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I dette nummer finder du nyheder om:

   ny fra de finansielle markeder 

den europæiske Centralbank tager livtag med 

deflationen

   ny bestyrelse i kommunekredit

   oPP med kommunekredit/kommuneLeasing som 

finansiel partner

   kommunekredit godkendt som eLena co-operatør 

eLena – tilskud til energiprojekter

    attraktive priser på leasing af elbiler
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den euroPæiSke CentraLBank tager Livtag med 
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kriseramt eurozone. eCB har tidligere (i sommeren 2012) an-
nonceret, at den vil gøre alt for at redde euroen, og mange 
af tiltagene har gjort, at stemningen om euroen i dag er langt 
bedre og mere sund end for 2 år siden. Prisen, som eCB har 
betalt for dette, har blandt andet været den faldende inflation. 
eCB har et mål for inflationen på ”ikke over men i nærheden af 
2 pct. ”. Så det nuværende niveau på 0,5 pct. må siges at være 
en markant afvigelse.

det var derfor ventet, at eCB sænkede renten på alle rente-
satser med 0,10 procentpoint, så eCBs udlånssats til bankerne 
kom ned på rekordlave 0,15 pct., og indlånsrenten faldt til ne-
gative -0,10 pct. eCB er den første af de store centralbanker, 
der indfører negative renter, men banken har sandsynligvis 
fulgt med i konsekvenserne af danmarks nationalbanks nega-
tive indlånsrente fra 2012 til foråret 2014.

markedsreaktionen har i første omgang været et fald i de lange 
renter i flere af de lande, der er ramt af gældskrisen. eksem-
pelvis er de spanske og italienske 10-års renter tæt på de lave-
ste niveauer nogensinde. Selv de tilsvarende renter i frankrig 
er på det laveste niveau lige nu.

eCB giver endvidere tilsagn om at fortsætte med den meget 
lave rente på udlån til bankerne frem til december 2016. det 
antyder, at eCB ikke hæver renten igen før sent i 2016. eCBs 
stop for opsugning af likviditet via opkøb af statsobligationer 
vil også være med til at forbedre likviditeten i markedet. et af 
eCBs nye tiltag er et program, der giver billige lån til banker 
(forventeligt rente på 0,25 pct.), der låner ud til erhvervslivet. 
det kan give en tildeling på op til eur 400 mia., hvis program-
met udnyttes fuldt ud.

eCB håber, at de ekstra tildelinger af billig likviditet vil give et 
forøget udlån i eurozonen, men som en markedsdeltager ud-
trykker det: ”man kan tvinge hestene til truget, men ikke tvinge 
dem til at drikke”. Selv om pengene er rigelige og billige, er det 
ikke sikkert, at bankerne vil låne pengene ud til de erhvervs-
virksomheder, der gerne vil sætte gang i hjulene efter 7-8 års 
krise. det har eCB ingen indflydelse på, så de kommende må-
neders tal for udlånsaktiviteten vil give et billede af, om politik-
ken lykkes.

kritikere peger på, at eCB siden 2008 har tilført ubegrænset 
likviditet, hvilket ikke har forhindret kraftigt faldende inflation. 
Skulle mere af det samme, der tilsyneladende ikke virker, være 
den rigtige løsning for at presse inflationen i vejret? af alle de 
tiltag eCB har sat i søen, vil det være afgørende, hvordan infla-
tionen udvikler sig de kommende måneder. eCB har selv sæn-
ket forventningen til inflationen i årene 2014–2016 til 1,4 pct. i 
slutningen af perioden. det er lavere end i den sidste prognose, 
men trods alt et bedre end de nuværende 0,5 pct.

Spørgsmålet er, hvad eCB gør, hvis inflationen fortsætter med 
at falde? foreløbig vil eCB afvente udviklingen de næste måne-
der og forvente, at den stigende renteforskel til uSa vil være 
med til at svække eur i valutamarkedet og dermed øge infla-
tionen gennem højere importpriser.

Skulle inflationen bide sig fast på det nuværende lave niveau 
frem til efteråret, har eCB stadig den mulighed, at renten kan 
sænkes lidt endnu. mere effekt vurderes det at give, hvis eCB 
begynder at opkøbe statsobligationer i markedet i lighed 
med den proces, som den amerikanske centralbank (fed) har 
været igennem de seneste år. markedet vurderer, at det kan 
være vanskeligt at få et enigt eCB styrelsesråd til at bakke 
op om den ide.

markedet forventer, at eCB vil holde renteudviklingen i euro-
zonen uændret eller lavere helt frem til slutningen af 2016. 
det betyder så, at de korte markedsrenter også ventes lave 
i lang tid. det kan skabe ro om renteudviklingen og dermed 
skabe tiltro til et opsving i eurozonen, der virker træg i skri-
vende stund. de lange renter forbliver lave, men ventes grad-
vist at udvise en stigende tendens i takt med forbedringen af 
den globale økonomi.

Ser man på de danske renter, ventes udviklingen at ligne 
den europæiske meget. korte renter holder sig på det lave 
niveau, og de lange renter ventes kun langsomt at udvise en 
stigende tendens. Skal der hjemtages lån indenfor de nær-
meste måneder, ser det ud til at være et godt tidspunkt med 
lange, faste renter.

Nyt fra de fiNaNsielle markeder
Fortsat fra forsiden
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i foråret 2014 har der været afholdt valg til kommunekredits 
bestyrelse for perioden fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Besty-
relsen er i forbindelse med valget blevet reduceret fra 10 til 9 
medlemmer. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

  erik nielsen, rødovre kommune, formand,
  Lars krarup, Herning kommune, næstformand,
  Hans toft, gentofte kommune,
  Henrik Zimino, tårnby kommune,
  erik Christensen, nyborg kommune,
  mikael klitgaard, Brønderslev kommune,
  Sophie Hæstorp andersen, region Hovedstaden,
  anne v. kristensen, region midtjylland, og
  kaj v. Holm, uafhængigt medlem.

den nye bestyrelse har kun 3 gengangere fra den tidligere be-
styrelse, idet der var genvalg til Lars krarup, Hans toft og Hen-
rik Zimino. tidligere bestyrelsesmedlemmer anker Boye, mari-
ann nørgaard og axelander aagaard blev ikke genvalgt, mens 
Henning g. Jensen, erik fabrin, kaj Petersen og vibeke Storm 
rasmussen ikke genopstillede til kommune- henholdsvis regi-
onsvalget og derfor ikke kunne vælges til bestyrelsen.

Ny bestyrelse i kommuNekredit

oPP med kommuNekredit/kommuNe
leasiNg som fiNaNsiel PartNer
mange kommuner og regioner har et politisk ønske om at løf-
te dele af den kommunale eller regionale opgavevaretagelse 
gennem offentlige og Private Partnerskaber (oPP).

ved traditionel oPP, er det den private part, der løser finan-
sieringsopgaven. det viser sig imidlertid ofte, at kommunen 
eller regionen er den part, der bedst og billigst kan varetage 
finansieringen af et oPP-projekt. derfor har en del kommuner 
i de senere år valgt at anvende oPP med offentlig finansie-
ring fra kommunekredit. ofte betegnes denne samarbejds-
form også oPS.

oPP som begreb dækker over mange forskellige samarbejds-
modeller. når der tages udgangspunkt i finansieringsopgaven, 
har konkurrence- og forbrugerstyrelsen defineret to overord-
nede oPP-standardmodeller:

  oPP med privat fremmed finansiering
  oPP med offentlig egen eller fremmed finansiering

kommunekredits finansiering – lån eller leasing – kan anvendes 
i de fleste oPP-projekter, og der er mulighed for at skræddersy 
den finansielle del af oPP-projektet, så vilkårene opfylder kom-
munens ønsker og behov bedst muligt.
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det er en forudsætning for kommunekredits deltagelse, at 
aktivet anvendes til et kommunalt formål. dette kan også om-
fatte accessorisk virksomhed i overensstemmelse med kom-
munalfuldmagts reglerne.

finansiering fra kommunekredit kan anvendes i forbindelse 
med såvel store som små projekter, og kommunekredit prisdif-
ferentierer ikke på baggrund af projektets størrelse. dermed 
kan modellen anvendes i mange sammenhænge.

der kan også være projekter, hvor den private anvendelse er 
mere dominerende. dette vil kræve, at finasieringsstrukturen 
skræddersyes til projekterne, herunder at der eventuelt fore-
tages en opdeling af aktivet i udmatrikulerede ejerlejligheder.

et af de bærende principper i oPP-projekter er, at risici over-
føres til den part, der er bedst egnet til at bære de enkelte 
risici. dette gælder for såvel oPP med offentlig som privat fi-
nansiering. dermed kan risici enten placeres hos ordregiveren 
eller den private part, og den valgte oPP-løsning kan dermed 
optimeres med hensyn til såvel risici som økonomi.

i det tilfælde, hvor der vælges oPP med offentlig finansiering, 
vil den samlede risikoallokering til den private part generelt 
være mindre. til gengæld vil de samlede finansieringsydelser 
også være lavere, og der skabes dermed større økonomisk rå-
derum for kommunen eller regionen.

generelt er gældende, at jo flere risici, der overføres fra ord-
regiver til den private part, desto større vil den betaling være, 
som ordregiver skal betale til oPP-selskabet.

Offentlig og privat finansiering
forskellen i rente mellem offentlig og privat finansiering er bl.a. 
udtryk for den risiko, eller illikviditetspræmie, som den private 
investor vil kræve for at investere i et oPP-projekt. er denne 
præmie for stor, bør ordregiver vælge oPP med offentlig finan-
siering. er der ingen forskel eller blot en meget lille forskel, kan 
ordregiver vælge oPP med privat finansiering.

det er kommunekredits erfaring fra oPP-projekter med privat 
finansiering, at illikviditetspræmien minimum udgør 1 pct. om 
året. det taler for, at oPP med offentlig finansiering ofte er 
den økonomisk mest fordelagtige løsning. Beregninger viser, at 
der i oPP-projekter med offentlig låne- eller leasingfinansiering 
kan opnås besparelser på de finansielle ydelser i projekternes 
levetid svarende til op mod 20-30 pct. af anlægssummen.

kommunekredit har været finansieringspartner i flere 
oPPprojekter f. eks. skoleprojekter i gribskov, Jammer
bugt og frederikshavn kommuner, og forhandler om finan
siering af en svømmehal på frederiksberg. yderligere har 
kommunekredit deltaget i oPPprojekter vedrørende 
plejeboliger under almenboligloven.

oPP med kommuNekredit/kommuNe
leasiNg som fiNaNsiel PartNer
Fortsat fra side 3

Karakteristika ved forskellige OPP-modeller

OPP-model OPP med privat 
fremmed-finansiering

OPP med offentlig 
egen-finansiering

OPP med offentlig 
fremmed-finansiering

OPP med offentlig 
fremmed-finansiering

oPP selskab entreprenør
drifts- og serviceudbyder

entreprenør
drifts- og serviceudbyder

entreprenør
drifts- og serviceudbyder

entreprenør
drifts- og serviceudbyder

finansiering Banklån, realkreditlån, 
obligationsudstedelse mv.

kassebeholdning Lån finansiel leasing

Lån- eller leasingtager oPP selskabet ingen ordregiver ordregiver

Lån- eller leasinggiver Bank, realkredit institut, 
pensionskasse mv.

ordregiver kommunekredit kommunekredit

ejer i aftaleperioden oPP-selskabet ordregiver ordregiver kommunekredit

exit aftales ordregiver ordregiver ordregiver skal
anvise køber

deponering Ja nej Ja Ja

anlægsloft nej Ja Ja nej
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eu har som led i bekæmpelsen af klimaforandringer etableret 
et program kaldet eLena – european Local energy assistance. 
eLena-programmet er en del af et større eu energitiltag, intel-
ligent energy europe. målgruppen for eLena omfatter kommu-
nekredits medlemmer.

Programmet er et tilskuds- og låneprogram og skal støtte eu-
landene i at opnå 20-20-20 målsætningen inden 2020. det vil 
sige et eller flere af følgende mål.

  at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct.,
  at forøge andelen af vedvarende energi af energiforbruget 

med 20 pct. og/eller
  at forbedre energieffektiviteten med mindst 20 pct.

eLena-støtten kan dække op til 90 pct. af de omkostninger, 
der er forbundet med at forberede større energibesparende 
foranstaltninger på offentlige ”enheder”. Støtteberettigede 
omkostninger dækker bl.a. markedsstudier, forretningsplan, 
energiregnskaber, udbudsprocedurer og andre nødvendige 
omkostninger for at fremme investeringen. Yderligere kan støt-
ten maksimal udgøre 5 pct. af den samlede energiinvestering.

kommunekredit har nu status som eu’s co-operatør for dan-
mark i samarbejde med den tyske udviklingsbank kfW. dermed 
kan kommunekredit tilbyde såvel finansiering som eu-tilskud 
til danske kommuners og regioners energibesparende foran-
staltninger.

kommunekredits forhandlinger har stået på i mere end 2 år og 
faldt endelig på plads den 27. maj 2014.

i det omfang ansøgningen om eLena-støtte kræver finansielle 
oplysninger, er kommunekredit gerne behjælpelig. det er kom-
munekredits anbefaling, at kommunen/regionen iøvrigt søger 
konsulentbistand i forbindelse med udfyldelse af en eLena-
ansøgning.

Kontakt
kontaktpersoner 
i kommunekredit:

Jette moldrup,  tlf. 33 69 76 17
Johnny munk  tlf. 33 11 15 12

kommuNekredit godkeNdt 
som eleNa cooPeratør
eLena – tiLSkud tiL energiProJekter
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attraktive Priser På leasiNg af elbiler

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 10. juni 2014.

efter første bølge af rigtige elbiler – som bl.a. Citroen C-Zero, 
Peugeot ion og mitsubishi imiew – rullede ud i kommuner og 
regioner, gik afsætningen af elbiler lidt i stå, bl.a. på grund af 
konkursen hos Better Place og i konsekvens heraf, renaults 
udmelding om at trække renault fluence ud af markedet.

kommuneLeasing fornemmer nu, at der igen er kommet inte-
resse for elbiler i kommuner og regioner, ikke mindst hjulpet 
godt på vej af diverse tilskudsordninger fra bl. a. energistyrel-
sen med tilskud på op til 20.000 kr. pr. bil.

Herudover er der kommet flere aktører på markedet med elbi-
ler, som via deres pris, udstyr og reelle rækkevidde nu kan an-
vendes i flere funktioner. Som eksempel kan nævnes volkswa-
gens vW e-uP og den kommende e-golf og nissans model Leaf.

nissan Leaf kan i øjeblikket tilbydes i samarbejde med avis Bil-
udlejning, hvor bilen lejes i 24 måneder inkl. bl.a. fri kilometer, 
fuld serviceaftale samt fuld forsikring til en ganske attraktiv 
månedlig pris på 2.995 kr., hvorefter bilen afleveres retur igen.

renault har også 2 attraktive elbilmodeller, nemlig personbilen 
Zoe og varebilen kangoo Ze. renault har indtil nu solgt bilerne 
uden en batteripakke, da batteriet sideløbende har skullet le-
jes via renault finance. en løsning kommuneLeasing dog har 
frarådet med det resultat, at renaults afsætning til det kom-
munale marked har været meget begrænset.

efter et langt forhandlingsforløb har kommuneLeasing, som 
eneste aktør i europa, indgået en eksklusiv aftale med renault 
om, at kommuneLeasing nu kan købe bilerne inklusive batteri. 
kommuner og regioner kan derfor nu lease renaults elbiler 
både som almindelig finansiel billeasing eller som operationel 
billeasing gennem samarbejdet med LeasePlan.

Ønskes der yderligere information om mulighederne for leasing 
af elbiler, så kontakt bilteamet via bil@kommuneleasing.dk el-
ler på telefon 3315 4464.


