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Efter adskillige år, hvor rentepilen hos centralbankerne glo-
balt set har peget nedad, er det nu tid til, at rentepilen vender 
opad igen – i hvert fald hos den amerikanske centralbank (FED). 
Andre centralbanker, som ECB, er stadig i færd med at lempe 
pengepolitikken, mens atter andre centralbanker holder ren-
ten uændret en tid endnu.

Der er møde i FED’s rentekomite den 16. december, og her for-
ventes det, at FED, for første gang siden 2006, vil hæve renten 
fra det rekordlave niveau på 0,0–0,25 pct., der har bestået si-
den 2008. Grundlaget for markedets forventning om en ren-
teforhøjelse består i udtalelser fra medlemmer af FED. Særligt 
udtalelser fra FED-chef Janet Yellen har vægt. Faktisk har Yellen 
tidligere udtalt, at hun ser frem til at hæve den amerikanske 
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rente, da en renteforhøjelse er et tegn på, at det går bedre for 
amerikansk økonomi. 

Onsdag den 2. og torsdag den 3. december holdt Yellen to ta-
ler om bl.a. amerikansk pengepolitik. Her fremhævede hun, at 
der ikke på forhånd er taget beslutning om en rentestigning på 
mødet den 16. december. I stedet gentog hun udtalelsen fra 
det seneste FED møde, hvor det blev drøftet, at det var sand-
synligt at begynde rentenormaliseringen til december. 

Med udviklingen i de vigtige nøgletal for ledigheden, som er 
faldet til 5 pct. i november, og inflationen, som er langsomt 
stigende, ser det ud til, at amerikansk økonomi kan håndtere 
en rentestigning fra FED. Yellens synspunkt er, at det ikke er 
tidspunktet for den første rentestigning, der nødvendigvis er 
afgørende, det er snarere det efterfølgende tempo i rentestig-
ningerne, der kan være medvirkende til at skabe usikkerhed i 
markedet. 

FED har lagt op til et langsomt tempo i de efterfølgende ren-
teforhøjelser, som bl.a. ventes at afhænge af udviklingen i de 
økonomiske nøgletal. Markedets forventning ligger i skrivende 
stund på to forhøjelser på 0,25 pct. i 2016, udover den første 
forhøjelse i december i år. Frem til den 16. december kommer 
der flere nøgletal, som kan påvirke FED’s beslutning. 

Det første var erhvervstilliden for november, der pegede på, at 
fremstillingssektoren i USA har det svært med den styrkede 
USD, den langsomme fremgang i den globale økonomi og en 
vis tilbageholdenhed i det amerikanske privatforbrug. 

Det går omvendt lidt bedre for udviklingen i erhvervstilliden 
i servicesektoren, der står for 85 pct. af amerikansk økono-
mi, og hvor beskæftigelsen i november blev som ventet. Er-
hvervstilliden alene ventes ikke at kunne ændre FED’s holdning 
til en renteforhøjelse.

Markedsrenterne har allerede placeret sig til en amerikansk 
rentestigning, så en manglende forhøjelse kan ventes at få en 
vis effekt på de finansielle markeder i form af rentefald og en 
svækkelse af USD i valutamarkedet.

For ECB er situationen en ganske anden. ECBs mål for infla-
tionen er, at den skal ligge i nærheden af, men under 2 pct. 
Seneste tal for inflationen for Eurozonen blev på 0,1 pct. på 
årsbasis, langt fra ECBs mål. ECB har gentagne gange gennem-
ført tiltag, som skal medvirke til at øge inflationen. Det er hidtil 
ikke lykkedes. Derfor har det siden ECBs møde i oktober været 
markedets forventning, at ECB ville foretage sig yderligere. 

På ECBs møde den 3. december blev indlånsrenten sænket 
fra -0,20 pct. til -0,30 pct. Samtidig blev refinansieringsrenten 
og udlånsrenten holdt uændret på henholdsvis +0,05 pct. og 
+0,30 pct. Det var i underkanten af markedets forventning. 

Samtidig annoncerede ECB en række tiltag i forventning om, at 
det kan løfte inflationen mod ECBs mål. Det er en forlængelse 
af opkøbsprogrammet for obligationer fra september 2016 til 
tidligst marts 2017. ECB vil begynde at geninvestere forfaldne 
obligationer, således at det samlede investeringsbeløb fast-
holdes. Opkøbsprogrammet udvides til at omfatte regionale 
udstedelser, mens ECB, mod forventning, ikke øgede det må-
nedlige beløb til investering fra EUR 60 mia. 

Markedet vurderer, at disse tiltag i udgangspunktet er de 
sidste fra ECBs side, og derfor har markedet i første omgang 
reageret med svagt stigende korte renter, mens de længere 
renter er steget mere. Desuden er EUR styrket efter at være 
blevet svækket mod bl.a. USD gennem længere tid. Med en 
amerikansk renteforhøjelse, der lurer lige om hjørnet, venter 
markedet en fornyet svækkelse af EUR på længere sigt. 

Afslutningsvis er det interessant at følge ECBs reaktion, så-
fremt inflationen i Eurozonen, mod forventning, ikke begynder 
at stige mod 2 pct. i løbet af det kommende år. Det er værd at 
bemærke, at der ikke var fuld enighed i ECBs råd om de ved-
tagne stimulanser, og derfor kan eventuelle nye stimulanser 
være vanskelige at opnå flertal for i ECB.

DET ER BLEVET TID  
TIL RENTEÆNDRINGER 
Fortsat fra forsiden
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Nordstjerneskolen i Frederikshavn er opført i et offentlig-privat 
partnerskab (OPP) med offentlig fremmedfinansiering gennem 
KommuneKredit. Skolen blev officielt indviet i marts 2013. De 
foreløbige erfaringer fra driftsfasen viser, at OPP-modellen kan 
gennemføres med den billigere offentlige fremmedfinansiering, 
samtidig med at OPP-modellens fordele i form af optimeret ri-
sikoallokering og øget fokus på totaløkonomi bibeholdes. Kom-
munen oplever, at samarbejdet er positivt og løsningsoriente-
ret, og ligeledes at OPP-leverandøren har et stærkt incitament 
til at levere de aftalte ydelser. ”OPP-modellen har iboende inci-
tamenter til at skabe et bedre byggeri, fordi OPP-leverandøren 
står på mål for den efterfølgende drift. Det har vores case vist”, 
fortæller kommunens strategi- og udviklingschef, Peter Munk.

Om Nordstjerneskolen
Nordstjerneskolen er en 4-sporet skole med plads til ca. 1.150 
elever og 160 medarbejdere. Skolen blev opført som OPP, hvor 
design, opførsel, drift og vedligehold er samlet i en aftale. Med 
OPP-aftalen har kommunen sikret sig en energioptimeret og bæ-
redygtig drift og vedligeholdelse til en forud kendt pris i 25 år.

OPP-ERFARINGER FRA NORDSTJERNESKOLEN 
I FREDERIKSHAVN 

Byggeri til tiden og indenfor budgettet
Frederikshavn Kommune overtog ejerskabet af aktivet på det 
planlagte ibrugtagningstidspunkt, og efter at OPP-leverandø-
ren havde varetaget at planlægge, designe og opføre skolen. 
OPP-leverandøren tilvejebragte også finansieringen til projektet 
i anlægsfasen. Nordstjerneskolen blev afleveret uden mangler 
og indenfor budgettet. Samarbejdet med OPP-leverandøren i 
anlægsfasen var ifølge kommunen positivt og uden konflikter. 

Positivt samarbejde mellem kontraktparterne i driftsfasen
Kommunen oplever samarbejdet med den private OPP-leveran-
dør meget positivt. I følge Peter Munk er der flere elementer, 
som understøtter det positive samarbejde. For det første til-
skynder aftalens langvarige karakter som udgangspunkt til et 
konstruktivt samarbejde. Løbende voldgiftssager er ikke hen-
sigtsmæssige i et 25-årigt samarbejde. For det andet er sam-
arbejdet formaliseret i henholdsvis en drifts- og styregruppe 
med deltagelse fra hele værdikæden, hvilket yderligere under-
støtter det gode samarbejde. For det tredje kan kommunen 
regulere i driftsbetalingen ved funktionsmangler. Dermed har 
OPP-leverandøren et betydeligt incitament til at levere ydel-
serne til aftalt tid og kvalitet.

OPP-modellen virker i praksis 
Et stykke tid efter ibrugtagningstidspunktet blev der konsta-
teret skimmelsvamp i skolens ventilationskanaler. OPP-leve-
randøren valgte i den forbindelse at rengøre alle ventilations-
kanalerne. Peter Munk vurderer, at netop OPP-modellen bidrog 
til dette: ”Kommunen skulle formentlig have brugt flere res-
sourcer, hvis udfordringen skulle løses i en normal totalentre-
prise. I det tilfælde ville der være en begrænset garanti fra en 
totalentreprenør, og sagen ville formentlig ende som en vold-
giftssag. I OPP-modellen kan den løbende OPP-enhedsbetaling 
reguleres. Derfor har OPP-leverandøren et kraftigt incitament 
til at få det løst. Incitamentet ville være det samme om fem år 
efter ansvarsperiodens udløb. Det er min vurdering. Det sam-
me ville ikke være tilfældet i en traditionel totalentreprise.” 

Tilsvarende blev der konstateret skimmelsvamp bag en række 
lydabsorberende plader på skolens paneler. I det tilfælde valg-
te OPP-leverandøren ligeledes hurtigt at afmontere og rengø-
re flere hundrede plader. Det kan ifølge Peter Munk også ses 
som et eksempel på, at OPP-modellens incitamentsstruktur 
har virket: ”Begge dele, rensningen af alle akustikplader samt 
rensningen af alle ventilationsanlæg, var OPP-leverandørens 

Projektet i hovedtræk

Om skolen: 4-sporet skole fra 0.-9. klasse, inkl. SFO og special-
område, med plads til 1.150 elever og 160 medarbejdere.

Samlet areal: 14.185 m2 i to plan, ca. 35.000 m2 grund med 
aldersopdelte udendørsfaciliteter.

OPP-leverandør: Team OPS, bestående af DEAS og MT Højga-
ard. Arkitekt: Arkitema og ArkiNord. Kunstnerisk udsmykning: 
ArtSpot. Ingeniør: Brix & Kamp A/S samt MT Højgaard A/S 
Design og Engineering.

Anlægssum: 194 mio. kr.

Byggeperiode: 2011-2012.

Ibrugtagning: Skolen blev officielt indviet 11. marts 2013.

Drift- og vedligeholdelsesperiode: 25 år.

Finansiering: KommuneKredit (offentlig fremmedfinansiering).

Fortsættes næste side
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KommuneKredit er kommuners og regioners eget finansie-
ringsinstitut. 

KommuneKredits mission er at opfylde den kommunale sek-
tors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser til 
konkurrencedygtige priser. Dermed bidrager KommuneKredit 
til at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund.

Lån og finansiel leasing ydes inden for rammerne af de reg-
ler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter vedrørende 
kommunernes og regionernes låntagning og tilknyttede finan-
sielle ydelser. Lov om KommuneKredit og KommuneKredits 
vedtægter afgrænser også, hvem der kan optage lån hos Kom-
muneKredit og til hvilke formål.

Låntagere
Der kan ydes lån til kommuner, regioner, kommunale fællesska-
ber samt låntagere overfor hvem, en eller flere kommuner eller 
regioner yder fuld garanti eller hæfter solidarisk for lånebeløbet.

Låneformål
Der kan kun ydes lån og leasing til formål, hvortil der er låne-
adgang. Generelt fremgår denne af ”lånebekendtgørelsen”; for 
tiden bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kom-
munernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. med se-
nere ændringer. Tilsvarende gælder bekendtgørelse nr. 1581 
af 17. december 2013 om regionernes låntagning og medde-
lelse om garantier m.v. med senere ændringer. Desuden findes 
der konkret låneadgang eller mulighed for garantistillelse i for-
skellige love, f. eks. ”vandsektorloven”.

Samtidig gælder det, at KommuneKredit af hensyn til reglerne 
om statsstøtte alene kan yde lån til offentlige formål og der-
med ikke kan yde lån til kommercielle og konkurrenceudsatte 
områder. Det kan f.eks. dreje sig om el-producerende anlæg, 
hvor der løbende og i væsentlig grad afsættes til el-nettet til 
markedspris. Til anlæg, som har blandede formål, f.eks. var-
meproduktion og el-produktion, kan der ydes lån i det forhold, 
som varmeproduktionen andrager.

HVILKE INVESTERINGSFORMÅL  
KAN FINANSIERES I KOMMUNEKREDIT?

beslutning. Det tror jeg ikke ville ske i en traditionel totalentre-
prise. Der er incitamentet ikke det samme”, siger Peter Munk. 

Offentlig eller privat finansiering?
Valg af finansieringsform er en af de væsentligste overve-
jelser ved anvendelse af OPP. Risikoallokeringen er alt andet 
lige stærkere med privat finansiering, men som erfaringerne 
fra Nordstjerneskolen også viser, så er det muligt at skabe en 
hensigtsmæssig risikoallokering og incitamentsstruktur i of-
fentligt finansierede OPP-projekter. Privat finansiering er ikke 
den eneste mekanisme til risikoallokering. Risikooverførsel 
og -håndtering sker således også gennem udbudsproces og 

aftalegrundlag, f.eks. ved anvendelse af konkurrencepræget 
dialog, funktionskrav, betalingsmekanisme, krav til sikkerheds-
stillelse, økonomisk hæveopgør m.v.

Finansieringsomkostninger kontra risikobillede
Ifølge KommuneKredits beregninger er der en besparelse på 
mere end 25 pct. af anlægssummen, når der anvendes offent-
lig fremmedfinansiering, og når nutidsværdierne af ydelserne 
til henholdsvis offentlig og privat finansiering sammenlignes. 
Besparelsen kan f.eks. anvendes til øget kvalitet i opgaveløs-
ningen, flere services, tilkøb af yderligere risikoafdækning eller 
andre formål.

Fortsat fra side 3

OPP-ERFARINGER FRA NORDSTJERNESKOLEN 
I FREDERIKSHAVN 



5

Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget en ny 
udbudslov. 

Den nye udbudslov implementerer og supplerer det nye EU-
udbudsdirektiv (2014/24/EU af 26. februar 2014, som ophæ-
ver direktiv 2004/18/EF) og er udarbejdet med det fokus at 
skabe et samlet og overskueligt sæt af regler for udbud. 

Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for udbud, 
der er iværksat efter denne dato, det vil sige tidspunktet 
for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen eller en an-
noncering. Dog finder lovens bestemmelser om ændringer af 
kontrakter tillige anvendelse på kontrakter, der er indgået i 
henhold til de tidligere regler.

Lån behøver fra 1. januar 2016 ikke at sendes i udbud, da 
blandt andet lån helt udgår fra lovens anvendelsesområde. 
Dette gælder, uanset om lånet er baseret på udstedelse af 
obligationer eller ej. 

For leasing samt øvrige varer og tjenesteydelser er udgangs-
punktet fortsat begrænset eller offentligt udbud, men ad-
gangen til at anvende de fleksible udbudsprocedurer ”udbud 
med forhandling” og ”konkurrencepræget dialog” er udvidet. 
Procedurerne giver mulighed for dialog mellem ordregivere og 
tilbudsgiverne og for at forhandle.

Reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjeneste-
ydelser er afskaffet og erstattet af et mere enkelt regelsæt, 
der nu fremgår af udbudsloven.

Minimumsfristerne for at modtage ansøgninger og tilbud er 
forkortet, så ordregiver kan gennemføre et udbud hurtigere. 
Samtidig er reglerne om udelukkelse ændret på en række 
områder.

Ordregiver får lettere adgang til at ændre kontrakten i dens 
løbetid. 

Herudover er rammerne for små og mellemstore virksomhe-
ders adgang til at deltage i offentlige udbud forbedret. Ordre-
giver må ikke stille større krav til tilbudsgivers årsomsætning 
end det dobbelte af kontraktværdien, og et opdel- eller 
forklar-princip er indført. Det indebærer, at ordregiver skal 
opdele kontrakter i mindre bidder eller forklare, hvorfor en 
kontrakt ikke opdeles.

NY UDBUDSLOV
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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 7. december 2015

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifika-
tionskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 

Hvem er omfattet?
Kravene betyder, at førere af ikke-erhvervsmæssige busser (§ 
54), der modtager betaling (løn) for at føre bussen, f.eks. en 
lærer eller pædagog, er omfattet af krav om grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.

De nye regler
Chaufføren skal således fremadrettet enten være i besiddelse 
af et chauffør-uddannelsesbevis for opnåede grundlæggende 
kvalifikationer eller have gennemført en efteruddannelse som 
foreskrevet i reglerne (§5). De grundlæggende kvalifikationer 
er beskrevet i bekendtgørelsens § 14 (grundlæggende kvalifi-
kationsuddannelse og § 15 (intensiv grundlæggende kvalifika-
tionsuddannelse). 

Undtagelser
Fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kva-
lifikationsuddannelse er chauffører, der er i besiddelse af kø-
rekortkategorierne D1, D1+E, D eller D+E udstedt første gang 
før den 10. september 2008 (§ 11). Disse kan nøjes med en 
efteruddannelse. 

Ikrafttræden
Ændringen vedrørende førere af ikke-erhvervsmæssige busser 
træder i kraft den 1. marts 2016 (§ 58 – senere ændring).

Yderligere info
Nedenfor er link til bekendtgørelsen og ændringen (ikrafttræ-
delsesbestemmelsen): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173306

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174235

NYE KRAV TIL FØRERE AF MINIBUSSER 
BUSSER GODKENDT TIL 10 PERSONER ELLER MERE

KOMMUNEKREDIT OG 

KOMMUNELEASING ØNSKER

Glædelig jul 
og et godt nytår!


