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I forsommeren var markedet af den opfattelse, at den finan-
sielle krise var på retur. I juni sænkede ECB renten for sidste 
gang i denne omgang – troede de. Efterfølgende er renten 
blevet nedsat yderligere, så ECBs udlånssats nu er 0,05 pct. 
og indlån -0,20 pct. Hvad er det, som har ændret sig over som-
meren, så ECB har følt sig nødsaget til at sænke renten yder-
ligere?

Det første, det er værd at nævne, er den manglende økonomi-
ske vækst i Eurozonen. Efter sommerferien har de økonomiske 
nøgletal vist dårligere tendens end ventet. Det skyldes delvis 
krisen i Ukraine, som har ramt Eurozonen i form af begræns-
ninger af eksport til Rusland. For det andet har der været en 
vækstpause i såvel USA som i Kina.
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Fortsættes næste side

I dette nummer finder du nyheder om:

■■ Vil Europa – som Japan – få et økonomisk tabt årti?
■■ Ny mulighed for betaling af låneydelser via Nets
■■ EU-tilskud til energibesparende foranstaltninger
■■ Energibesparelser via ESCO på vejbelysning
■■ Benyt originale reservedele i leasede biler
■■ KommuneKredits udlånsafdelingen
■■  Ændring af administrationsbidrag til støttede 

boliger

VIL EUROPA – SOM JAPAN – FÅ ET 
ØKONOMISK TABT ÅRTI?
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Markedet har hæftet sig ved, at den økonomiske situation i 
euroområdet er svag, ujævn og skrøbelig. For at sætte gang i 
væksten har ECB sænket renten til næsten 0 pct. og i flere om-
gange tildelt billig likviditet til bankerne i kortere og længere 
perioder. ECB har gjort meget for at løsne på kreditklemmen, 
men store dele af den fra ECB til bankerne tildelte likviditet er 
igen blevet placeret som indlån i ECB. Bankerne ville altså ikke 
løbe risici i en kriseramt Eurozone.

ECB annoncerede i sommeren 2012, at den ville gøre alt for at 
redde euroen, og mange af tiltagene har betydet, at stemnin-
gen om euroen i dag er bedre end for 2 år siden. Prisen som 
ECB har betalt for det, har blandt andet været faldende infla-
tion. ECB har et mål for inflationen på “ikke over, men i nærhe-
den af 2 pct.”. November måneds inflationstal på 0,3 pct. på 
årsbasis må siges, at være en markant afvigelse fra dette mål.

Et af ECBs andre tiltag var at give tilsagn om at fortsætte med 
den meget lave rente på udlån til bankerne i 2 år fra december 
2014. Det antyder, at ECB sandsynligvis ikke hæver renten igen 
før sent i 2016.

Samtidig med den seneste rentesænkning har ECB udarbejdet 
et program, der giver billige lån til pengeinstitutter (forven-
tet rente på 0,25 pct.), som låner ud til erhvervslivet. Der kan 
maksimalt gives en tildeling på EUR 400 mia., hvis programmet 
udnyttes fuldt ud. Første tranche i november blev ikke så stor 
en succes, som ECB havde håbet. Der er dog mulighed for, at 
den sidste tildeling den 11. december bliver mere efterspurgt.

ECB håber, at de ekstra tildelinger af billig likviditet vil give et 
forøget udlån i Eurozonen. Selv om pengene er rigelige og bil-
lige, er bankernes udlån til den private sektor i år faldet med 
2,1 pct. i år frem til oktober. Efter snart 8 års krise burde in-
vesteringerne vokse, og bankernes udlån stige. De kommende 
måneders tal for udlånsaktiviteten kan give et billede af, om 
tendensen er vendt.

Op til mødet i ECB den 4. december havde markedet bemær-
ket, at ECB forbereder sig på en udvidelse af det nuværende 
opkøbsprogram i realkreditlignende obligationer, erhvervsobli-
gationer og måske senere også statsobligationer. Sidstnævn-
te er årsagen til en vis splittelse i ECBs rentekomite, hvor flere 
lande, med Tyskland i spidsen, er imod. ECB ønsker at øge ba-
lancen med ca. 50 pct. primært gennem opkøb af obligationer, 
og det mål nås ikke uden væsentlig større opkøb end de, ECB 
hidtil har gjort. ECB ventes i 1. kvartal 2015 at evaluere, hvor-
dan det går med forøgelsen af balancen og inflationen. Nye 
tiltag fra ECB kan herefter blive yderligere tildeling af likviditet 
til en lavere rente og/eller opkøb af flere typer obligationer. 
Derfor vil tal for inflationen i Eurozonen blive fulgt nøje.

EU-kommissionens nye vækstplan for op imod EUR 315 mia. 
(DKK 2.350 mia.) kan være medvirkende til at løfte Europa ud 
af lavvæksten, men langt den største del af midlerne skal hen-
tes i medlemslandene og i pensionsselskaber. Det vil her være 

afgørende for særligt pensionsselskaberne, hvilket afkast de 
bliver stillet i udsigt, og hvad deres alternative investerings-
muligheder er. Den stigende politiske usikkerhed i Europa samt 
den stagnerende vækst kan være en hæmsko for pensions-
selskabernes investeringer. Det er altså langt fra sikkert, at 
vækstplanen bliver den succes, EU-kommissionen forventer.

Flere analytikere peger på, at Europa har et mere grundlæg-
gende problem for at få fremgang i økonomien. Blandingen af 
den meget høje gæld i de enkelte lande og en faldende fød-
selsrate gør, at sammenligningen med det tabte årti i Japan 
er relevant. Når man dertil lægger en reel mangel på reformer 
i flere lande for at imødegå den faldende arbejdsstyrke, er ki-
men lagt til en lang periode med lav vækst.

Samtidig påpeges det, at de europæiske lande stadig tænker 
meget nationalt og ikke som en samlet enhed. Dermed bliver 
det svært at klare sig i den globale konkurrence. Derfor er det 
ønskeligt, at politikerne i Europa begynder at vise handlekraft, 
både på kort og på langt sigt, og her er den nye vækstplan et 
udgangspunkt, men der er flere lande, der har hårdt brug for 
reformer for at kunne komme ud af den nuværende gældsspi-
ral. På længere sigt er det væsentligt at bryde den negative 
befolkningsspiral for at løfte væksten. EU-kommissionen er 
selv opmærksom på, at EU skal vise, at de er løsningen på de 
nuværende og fremtidige problemer og ikke modsat.

For renteudviklingen i Eurozonen ser markedet en uændret til 
lavere rente fra ECB helt frem til slutningen af 2016. Det bety-
der så, at de korte markedsrenter også ventes lave i lang tid. 
Det kan skabe ro om renteudviklingen og dermed tiltro til at 
sætte gang i et opsving i Eurozonen. De lange renter forbliver 
lave, men ventes stadig gradvist at udvise en stigende ten-
dens i løbet af 2015 i takt med forbedringen af den globale 
økonomi først og fremmest anført af USA.

VIL EUROPA – SOM JAPAN – FÅ ET ØKONOMISK 
TABT ÅRTI?
Fortsat fra forsiden
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For at lette opkrævning og betaling af låneydelser overgår 
KommuneKredit i 2015 til en udvidet ordning hos Nets (tidli-
gere PBS), så der fremtidigt kan tilbydes automatisk betaling 
af ydelser for lån m. v.

Med den nye service vil man modtage en betalingsoversigt, 
som giver et samlet overblik over månedens ydelser. Beta-
lingsoversigten vil indeholde specificerede oplysninger for hver 
enkelt kontrakt om renter, afdrag og restgæld m.v. til brug for 
registrering.

Den eksisterende løsning med forudgående advisering samt 
manuel betaling via bank/netbank vil med fordel kunne erstat-
tes af den nye betalingsservice.

Den nye ordning medfører, at den gamle Nets-ordning ophører. 
Hvis man allerede nu har tilmeldt eksisterende obligationslån 
til Nets, bliver man desværre nødt til at tilmelde dem igen.

Tilmelding til Nets skal foretages for hvert enkelt lån ved at føl-
ge anvisningen på den næste advisering, som man modtager 
med posten. Tilmelding kan først ske for ydelser, der forfalder 
efter den 1. februar 2015.

Ordningen er mest relevant for kunder, der ikke adviseres via 
EAN, men er åben for alle kunder med betalinger i danske kro-
ner. KommuneKredits kunder, der har kommunegaranti/kom-
munal hæftelse, vil blive tilskrevet om den nye ordning primo 
2015.

For spørgsmål eller hjælp til tilmelding kontakt venligst
Janne Egeberg på telefon 3369 7668 eller
e-mail: regnskab@kommunekredit.dk

EU har som led i bekæmpelsen af klimaforandringer etableret 
et tilskuds- og låne-program kaldet ELENA (European Local 
ENergy Assistance).

Europa-Kommissionen yder via programmet tilskud til kom-
muners og regioners energibesparende projekter omfattende 
bl.a. energirenovering af bygninger, by-trafik og/eller infra-
struktur. Tilskuddet kan udgøre op til 90 pct. af udgifterne til 
f.eks. markedsundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateria-
ler og personaleomkostninger i forbindelse med investerings-
forberedelserne. De samlede tilskud kan højest andrage 5 pct. 
af anlægsinvesteringerne i det enkelte projekt.

KommuneKredit er godkendt som ELENA co-operatør for Dan-
mark og kan formidle følgende ydelser til 20-20-20 projekter, 
som er godkendt af Europa-Kommissionen:

■■ tilskud til juridisk og teknisk assistance
■■ finansiering af anlægsudgifter.

 
Hvem kan ansøge?
Kommuner, regioner og kommunalt og/eller regionalt ejede 
selskaber, som kan optage lån i KommuneKredit, kan søge til-
skud. Projektet skal være politisk behandlet og besluttet i et 
byrådsmøde, bestyrelsesmøde eller tilsvarende, og Kommu-
neKredit skal have dokumentation herfor. Der kan ikke søges 

NY MULIGHED FOR BETALING AF LÅNE
YDELSER VIA NETS

EUTILSKUD TIL ENERGIBESPARENDE 
FORANSTALTNINGER
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til projekter, som har ansøgt eller modtaget ELENA-støtte via 
udviklingsbanker eller andre co-operatører.

Hvad er kravene?
Projekter med et godkendt formål kan komme i betragtning. 
Større projekter skal dog ansøges via European Investment 
Bank. Projekterne skal være planlagt således, at den tekniske 
assistance og finansieringen er udbetalt inden udgangen af 
2018. Der kan ikke ansøges til projekter, som allerede er støt-
tet af eller har ansøgt om støtte fra Europa-Kommissionen.

Hvordan kan et energibesparende projekt komme i 
betragtning?
KommuneKredit modtager i perioden 15. december 2014 til 1. 
februar 2015 foreløbige ansøgninger fra kommuner og regio-
ner, som har identificeret et investeringsprojekt, der har som 
formål at bidrage til 20-20-20 målene.

Den foreløbige ansøgning skal udarbejdes på engelsk og skal 
indeholde følgende:

1.  en beskrivelse af den planlagte investering og dets bidrag til 
20-20-20 målene,

2.  de forventede anlægsudgifter,
3.  en oversigt over den tidsmæssige plan for gennemførelsen 

af projektet og
4.  et budget for de planlagte udbudte støtteberettigede om-

kostninger til teknisk assistance.
 
Blanket til foreløbig ansøgning kan downloades fra Kommune-
Kredits hjemmeside.

Hvad kræver ansøgningsprocessen?
Når KommuneKredit har forhåndsgodkendt et projekt, skal der 
ansøges formelt ved Europa-Kommissionen. Ansøger modta-

ger et ansøgningsskema, i hvilket der skal gives en lang række 
detaljerede oplysninger om projektet. Ansøgnings- og godken-
delseskravene forventes beskrevet på engelsk og indleveret 
af ansøger. Hvis projektet godkendes, indgår ansøger og Kom-
muneKredit en aftale om samarbejde, tilskudstildeling, krav til 
rapportering m.v. Det er ansøger, der vil være ansvarlig for den 
rapportering, der skal udarbejdes i henhold til Europa-Kommis-
sionens krav. Der er i aftalen en række krav til dokumentation 
for udbudsprocedure samt valg af eksterne leverandører. Yder-
ligere skal alle tilskudsberettigede udgifter dokumenteres og 
forelægges KommuneKredit og Europa-Kommissionens sam-
arbejdsbank, KfW i Berlin. Finansieringen af projektet følger 
de almindelige bestemmelser i Lånebekendtgørelsen, og lånet 
ydes i takt med, at anlægsinvesteringerne bliver afholdt.

KommuneKredit har i perioden 2015 til 2018 mulighed for at 
formidle tilskud til projekter, som er svarende til anlægsinve-
steringer på ca. 200 mio. kr., og KommuneKredit har ansøgt 
om en yderligere ramme. Grundet transaktionsomkostnin-
gerne skal ansøgning nøje afvejes mod projekternes størrelse. 
Indleverede ansøgninger vil blive behandlet og godkendt efter 
først-til-mølle princippet. Information om allokering af projek-
ter, som kan ansøge tilskudsmidlerne vil være tilgængelig på 
KommuneKredits hjemmeside i ansøgningsperioden.

Mere information
På KommuneKredits hjemmeside www.kommunekredit.dk kan 
du finde mere information om, hvordan man udarbejder den 
foreløbige ansøgning og om den endelige ansøgningsproce-
dure, rapporteringskrav og ansvar mv.

Henvendelse vedr. ELENA kan ske til kk@kommunekredit.dk.

EUTILSKUD TIL ENERGIBESPARENDE 
FORANSTALTNINGER

ELENA programmet har til formål at hjælpe Danmark til at nå “20-20-20” målsætningerne inden 2020

 
 

         

■■ Reducere udledning af drivhus
gasser med 20 pct.

■■ Forøge andelen af vedvarende 
energi med 20 pct.

■■ Forbedre energieffektiviteten 
med mindst 20 pct.

Fortsat fra side 3
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Kommuner og regioner har stort fokus på energiforbruget. 
Dette fokus er understøttet fra centralt hold af lånepuljer til 
investering i projekter med dokumenteret effektiviseringspo-
tentiale. Landet over etableres der derfor projekter, som kan 
bane vejen for energibesparelser på forskellige områder, f. eks 
i rådhuse, skoler, sportshaller, el-anlæg, vejbelysning mv. Pro-
jekterne realiseres ofte i ESCO-projekter.

ESCO står for Energy Saving Company og anvendes som be-
tegnelse for den organisationsmodel, som ofte finder anven-
delse i større energibesparende projekter. I et ESCO-projekt 
arbejder det offentlige og det private sammen for at sikre, at 
der investeres optimalt med det formål at minimere energifor-
bruget og for at opnå den fulde økonomiske gevinst ved ener-
giprojektet. Dermed kan der skabes besparelser, som gavner 
ikke kun miljøet, men også økonomien i kommuner og regioner.

ESCO-leverandøren er som regel et privat selskab, som skal le-
vere energibesparelsen, og som er ansvarlig for installation og 
drift af projektet. Ofte garanterer leverandøren en energimæs-
sige besparelse over en årrække.

Projekterne kræver, at der afholdes udgifter og foretages in-
vesteringer i forbindelse med de energibesparende foranstalt-
ninger på de bygninger eller anlæg, som skal energirenoveres. 

Investeringsudgifterne er låneberettigede. Nogle ESCO-sel-
skaber tilbyder at finansiere disse investeringer. Det vurde-
res, at langt de fleste projekter finansieres af den offentlige 
part i samarbejdet. Offentligt finansierede ESCO-projekter er 
de mest rentable projekter, fordi kommuner og regioner kan 
hjemtage finansiering til energibesparende formål meget bil-
ligt i KommuneKredit.

KommuneKredit er til dato finansieringspartner i et stort antal 
ESCO projekter i Danmark og kan tilbyde den finansieringsform, 
som passer bedst i det enkelte projekt i form af både lån og 
leasing. Dermed bidrages der til maksimal optimering af pro-
jekterne gennem de lavest mulige finansieringsomkostninger.

Vær altid opmærksom på at vurdere finansieringsmuligheder-
ne i et kommende ESCO-projekt og husk at undersøge den al-
ternative offentlige finansieringsrente i de tilfælde, hvor ESCO-
projektet også kan finansieres af ESCO-leverandøren. Kontakt 
os på kunde@kommunekredit.dk, hvis du har spørgsmål om 
finansiering af ESCO-projekter.

ENERGIBESPARELSE VIA ESCO PÅ  
VEJBELYSNING
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Når en bil leases operationelt via samarbejdet mellem Kom-
muneLeasing og Lease-Plan, er leaser sikret både med service-
aftale i leasingperioden og restværdi på bilen ved aftalens ud-
løb. Da det er LeasePlan, som indestår for omkostningerne til 
service samt bilens gensalgsværdi, indeholder leasingaftalen 
bl.a. krav om benyttelse af autoriserede reservedele og værk-
steder.

Kravet om autoriserede reservedele og værksteder har til tider 
givet kommuner problemer med deres forsikringsselskab. Se-
nest i en konkret sag hvor en hjemmeplejebil blev trafikskadet. 
Kommunens forsikringsselskab anerkendte skaden, men ville 
alene erstatte med prisen for uoriginale reservedele. Prisdif-
ferencen mellem originale og uoriginale reservedele udgjorde 
ca. 1.200 kr.

Kommunen stod nu med valget mellem at acceptere forsik-
ringsselskabets krav om benyttelse af uoriginale reservedele – 
og herved miste serviceaftalens garantier i den resterende del 
af leasingperioden samt bortfald af restværdigarantien – eller 
at betale meromkostningen og dermed opretholde leasingaf-
talens vilkår.

I den konkrete sag, valgte det autoriserede Citroën værksted 
at bistå med en løsning, så der blev benyttet originale reser-
vedele.

Sagen har medført, at Autobranchen Danmark har taget pro-
blematikken op med dels Gjensidige Forsikring dels med KL. 
Med henvendelsen vil man fra branchens side forsøge at sikre 
sig, at kommunerne bliver opmærksomme på forsikringssel-
skabernes krav om benyttelse af ikke originale reservedele til 
skadesreparationer.

Vigtigheden af at søge om kulanceerstatning m.v. hos bilim-
portøren er meget stor. Benyttelse af uoriginale reservedele 
kan svække muligheden for erstatning betragtelig.

Det er KommuneLeasings opfattelse, at forsikringsselskaber-
nes krav ikke er rimelige og stiller forsikringstagerne i en urime-
lig situation. Et forsikringsselskab bør selvfølgelig erstatte det 
reelle tab, forsikringstagerne har lidt, og ikke forringe forsik-
ringstagerens sikkerhed for fremtidige garantier og produktets 
værdi m.v.

Vi skal henstille til, at kommuner og regioner er opmærksom-
me på krav og vilkår, når forsikringerne næste gang sendes i 
udbud, så man reelt opnår den forsikringsdækning, man for-
venter, og som er forenelig med de betingelser m.v., som der 
bl.a. stilles i forbindelse med leasing af biler.

BENYT ORIGINALE RESERVEDELE I LEASEDE 
BILER
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KommuneKredit har i alt 64 medarbejdere fordelt på 5 afdelin-
ger og stabsfunktioner. Udlånsafdelingen beskæftiger i alt 8 
personer, som har den daglige kontakt til kommuner, regioner 
og andre kunder i forbindelse med låntagning, ESCO-, OPP- 
projekter og andre låneformål.

KommuneKredits 
organisation

May-Britt Dinesen
Kunderådgivning

Lisbeth Tiedjen
Kunderådgivning

Bettina Hedegaard Petersen
Kunderådgivning

Thomas Strøe
Kunderådgivning

Jens Chr. Schmidt
Kunderådgivning og OPP

Ole Dyhr
Kunderådgivning

Vibeke Hesselberg
Sektariatsbistand

Jette Moldrup
Ledelse og OPP

KOMMUNEKREDITS UDLÅNSAFDELINGEN

Direktion

Stabs-
funktioner

Kommune-
Leasing

Finans-
afdeling

Økonomi-
afdeling

Middle 
office

Udlåns-
afdeling
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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:
Direktør Johnny Munk

I redaktionen:
Leasingchef Frank Hammer
Udlånschef Jette Moldrup

Redaktionen er afsluttet den 3. december 2014

KommuneKredit ændrer fra 1. januar 2015 beregningsgrund-
lag for administrationsbidrag for lån til nye og omlagte støt-
tede boliger. Bidraget beregnes fra 1. januar 2015 af lånets 
hovedstol, for kontantlån af kontantlånshovedstolen.

KOMMUNEKREDIT OG 

KOMMUNELEASING ØNSKER

Glædelig jul 
og et godt nytår!

ÆNDRING AF ADMINISTRATIONS
BIDRAG TIL STØTTEDE BOLIGER


