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Det bliver vicedirektør Jens Lundager 
fra Danmarks Nationalbank, der efter-
følger Søren Høgenhaven som admini-
strerende direktør i KommuneKredit.

Jens Lundager er meget erfaren i den  
finansielle verden og har arbejdet det me-
ste af sin karriere i Danmarks Nationalbank, 
hvor han senest har været vicedirektør og 

leder af Kapitalmarkedsafdelingen. Jens Lundager har bestridt ad-
skillige stillinger i Nationalbanken siden sin ansættelse i 1991.

Inden ansættelsen i Nationalbanken var Jens Lundager ansat 
i Finansministeriet, og undervejs i sin karriere har han haft af-
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I dette nummer finder du nyheder om:

   Ny administrerende direktør i KommuneKredit

 Farvel til Søren Høgenhaven

 Grækenland går linen ud

 Plejecenter i Vojens

 To erfarne udlånsmedarbejdere stopper

 Udbud af kommunale biler -  

 manglende købmandsskab og konkurrence

NY ADMINISTRERENDE  
DIREKTØR I KOMMUNEKREDIT

Fortsættes næste side
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FARVEL TIL SØREN HØGENHAVEN

Der var gæster fra ind- og udland, da Søren Høgenhaven havde 
afskedsreception den 27. maj efter godt 23 år som administre-
rende direktør i KommuneKredit.

Søren Høgenhaven kom til KommuneKredit den 1. februar 
1992 fra stillingen som cheføkonom og medlem af direktionen 
i KL, og han fratrådte sin stilling i KommuneKredit med udgan-
gen af maj måned.

Søren Høgenhavens tid i KommuneKredit har været meget 
succesfuld for foreningen. I perioden er alle kommuner og re-
gioner således blevet medlem af foreningen. KommuneKredit 
har fået et bredere udvalg af låne- og leasingprodukter, som 

er meget konkurrencedygtige, og markedsandelen for udlån er 
vokset fra under 30 pct. til over 90 pct.

Årsagen hertil er bl. a., at KommuneKredit er blevet kreditvur-
deret til Aaa/AAA, det har betydet, at KommuneKredit kan 
fremskaffe ”billige” udlånsmidler fra mange kilder i stort set 
hele verden. 

Søren Høgenhaven var den 5. administrerende direktør i Kom-
muneKredit siden 1899, og med sin anciennitet på godt 23 år 
er Søren den administrerende direktør, der har siddet næst 
længst på posten. Den første administrerende direktør, Holger 
Waage, sad på posten i 37 år (1899-1936).

stikkere til Den danske Ambassade i Washington, hvor han var 
finansattaché, og til Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor han 
var Finansdirektør. 

Jens Lundager har også bestridt adskillige poster i danske og 
udenlandske bestyrelser og komiteer. Eksempelvis har han si-
den 2014 været medlem af Finanstilsynets bestyrelse.

Jens Lundager er cand. oecon. fra Aarhus Universitet, 53 år, 
gift og har 3 børn.

Jens Lundager tiltræder som administrerende direktør i Kom-
muneKredit pr. 1. september 2015.

Fortsat fra forsiden

NY ADMINISTRERENDE  
DIREKTØR I KOMMUNEKREDIT
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Den græske statsgæld er stadig på markedets og EU‘s dagsor-
den, som den har været det i de seneste 5 år. Det var tæt ved 
at ende i en statsbankerot i 2012, men med et sidste øjebliks 
indgriben fra kreditorerne, lykkedes det at undgå denne. Skif-
tende græske regeringer har været uvillige til for alvor at gøre 
noget ved problemerne. 

To hjælpepakker fra IMF, EU og ECB har forsøgt at være med til 
at få styr på økonomien og med håbet om, at Grækenland ville 
veksle økonomisk hjælp til reformer. Det er endnu ikke sket, og 
spørgsmålet er, om det sker, hvornår det sker, og i givet fald om 
reformerne bliver tilstrækkelige til at tilfredsstille kreditorerne 
og hjælpe Grækenland på fode igen. Den seneste hjælpepakke 
udløb i februar i år, men blev forlænget til den 30. juni 2015.

Kreditorerne efterlyser først og fremmest en forhøjelse af 
momsen samt reformer af arbejdsmarkedet og pensionssyste-
met, som den nuværende græske regering har sagt er hellige 
og ikke skal ændres. Momsen ville ellers give ekstra indtægter, 
og der kunne spares på pensioner. Ændringer på arbejdsmar-
kedet vil ligeledes give færre udgifter fra den hårdt prøvede 
græske statskasse. 

Kreditorerne har arbejdet hårdt for at begrænse stigningen i 
gælden gennem besparelser for at få overskud på statsbud-
gettet (før renter) således, at gælden langsomt kunne begyn-
de at blive betalt tilbage. Det lykkedes delvist i 2014, men i år 
er der igen underskud på det græske statsbudget.

Flere analytikere har påpeget, at den langsigtede løsning for 
grækerne er at se på de indskrænkninger og begrænsnin-
ger for vækst, der er i det græske samfund. Her peges på en 
håbløs og ineffektiv offentlig administration, offentligt ejede 
aktiver og oligopoler, usammenhængende lovgivning samt et 
upålideligt retssystem. Disse opgaver bør løses i forlængelse 
af den ønskede række af reformer, før grækerne igen kan se en 
ende på en kvælende statsgæld og opnå et effektivt samfund.

Men før man når dertil, er der nu en meget presserende situation, 
der skal løses. Mødet mellem EU-landene og Grækenland torsdag 
den 18. juni førte ikke en løsning nærmere, og der blev indkaldt til 
et ekstra EU-topmøde mandag den 22. juni, hvor krisen er øverst 
på dagsordenen. Også det ordinære EU-topmøde den 26. juni har 
sandsynligvis krisen højt på dagsordenen. Seneste nyt er det græ-
ske forslag til besparelser og gældsomlægning, som kreditorerne 
har bedt om, bliver mere konkret.

Grækerne ønsker, at eventuelle reformer skal komme i forbin-
delse med delvis eftergivelse af landets store gæld på omtrent 
180 pct. af BNP. Det ønsker kreditorerne ikke, da den græske 
gæld til de private kreditorer blev reduceret i forbindelse med 
oprydningen i 2012. Endnu en gældseftergivelse kunne få an-
dre gældsramte lande til at søge samme løsning som græker-
ne, og det ønsker kreditorerne ikke.

Det er vigtigt at erindre sig, at både den græske befolkning og 
parlamentet ønsker at forblive i Euroen. Derfor har det været 

ventet, at den græske regering ville strække sig langt for at 
nå en løsning med kreditorerne. Der er vi altså ikke endnu, og 
tiden går, og det er snart den 30. juni. Op til denne deadline 
trækker den græske befolkning store beløb ud af bankerne for 
at undgå en situation med kapitalkontrol og i sidste ende en 
mulig genindførsel af drachmer. De græske banker har hidtil 
kunne opnå finansiering via nødlån fra ECB gennem den græ-
ske centralbank. En fastlåst situation efter 30. juni kan stoppe 
denne nødfinansiering med det resultat, at de græske banker 
løber tør for kontanter og dermed kan gå konkurs. Yderligere 
en udfordring for den græske regeringsleder Tsipras og hans 
regering er, at der forfalder afdrag på lån til IMF den 30. juni 
for EUR 1,5 mia. De penge har grækerne ikke med mindre, den 
sidste del (EUR 7,2 mia.) af hjælpepakke 2 bliver udbetalt in-
den 30. juni. Kreditorerne vil ikke udbetale beløbet, hvis der 
ikke kommer reformer på bordet. Grækerne ønsker som nævnt 
gældseftergivelse som betaling for reformer. Sådan har situa-

GRÆKENLAND GÅR 
LINEN UD
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tionen været siden det græske valg i midten af januar. Man er 
faktisk ikke kommet meget videre trods 6 måneders intense 
forhandlinger.

Hvad er alternativet til en løsning, hvor grækerne og kredi-
torerne bliver enige om reformer og betaling af den græske 
gæld?

Først og fremmest kunne grækerne forlade Euroen og gen-
indføre drachmer. Ifølge beregninger fra IMF vil alle fordringer i 
EUR blive omvekslet til drachmer, som kan forventes at deva-
lueres med op mod 50 pct. mod EUR. Det vil halvere værdien 
af grækernes indestående i bankerne. En devaluering vil gavne 
eksporten (som sammenlignet med andre lande er meget lille i 
forhold til BNP) og betyde, at importpriserne vil stige, så infla-
tionen forventes øget til 35 pct. IMF tilføjer, at BNP ville redu-
ceres med 8 pct. Samtidig vil tilliden til Grækenland blive rystet 
i længere tid, både til offentlige instanser og til private investo-
rer. Der kan forventes lang tid, før grækerne igen kan gå på de 
internationale lånemarkeder. Politisk uro og ustabilitet kunne 

ligeledes være en konsekvens. Spørgsmålet er, om effekterne 
kan begrænses til Grækenland, eller der kan ske afsmittende 
til andre gældsramte lande som Italien, Spanien, Frankrig og 
Portugal.

Markedet håber, at der kan laves en aftale mellem kreditorerne 
og Grækenland inden den 30. juni, så en græsk udtræden af 
eurosamarbejdet (Grexit) kan undgås. Risikoen for grækerne 
er, at kreditorerne mister tålmodigheden og smækker kassen i. 

I skrivende stund er vurderingen, at omkostningerne ved en 
Grexit er større, end hvis grækerne bliver i eurosamarbejdet. 
Spørgsmålet er, om fornuften til sidst vil sejre, og parterne på 
trods af store meningsforskelle alligevel kan række hånden ud 
til hinanden og skaffe en løsning. Denne kunne i første omgang 
blive en forlængelse af den nuværende hjælpepakke i 6-9 må-
neder for at forhandle en endelig aftale på plads, der også på 
langt sigt kan sikre, at grækerne kan betale deres gæld tilba-
ge. Det vil kræve, at der sluges mange kameler på begge sider 
af forhandlingsbordet. Uret tikker og det haster.

GRÆKENLAND GÅR 
LINEN UD
Fortsat fra side 3
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VONSILD HAVE KVARTERET  
DANMARKS FØRSTE OPP-PLEJECENTER

Danmarks første OPP-plejecenter blev indviet i Kolding i maj 2015. Kolding har fået et nyt, flot plejecenter af høj kvalitet, hvor der 
er plads til både fællesskab og privatliv.

Kolding Kommune har som den første danske kommune opført 
et nyt plejecenter som et offentlig-privat partnerskab (OPP). 
Det indebærer, at en privat leverandør har fået det samlede an-
svar for at designe, opføre og drive 60 plejeboliger, inkl. center-
funktion med sport og spa, levering af pleje- og omsorgsydelser 
samt deltagelse i et udviklingspartnerskab i en 20-årig periode.

Vonsild Have Kvarteret – projektfakta

Projektet: Opførelse, drift og vedligehold af 60 plejebo-
liger (6.000 etagemeter), inkl. centerfunktion med sport 
og spa samt levering af pleje- og omsorgsydelserne. 
Kontrakten indbefatter deltagelse i et udviklingspart-
nerskab.

Ordregivende myndighed: Kolding Kommune

OPP-leverandør: Attendo A/S (omsorgsvirksomhed), 
Dansk Boligbyg A/S (totalentreprenør), DEAS (boligadmini-
stration), Kemp & Lauritzen (facility management), Luplau 
& Poulsen ApS (arkitekt), NIRAS A/S (ingeniør) samt Hune 
og Elkjær Arkitektfirma A/S (konsulent for plejehjem).

Finansiering: KommuneKredit (offentlig fremmedfinan-
siering i henhold til Lov om Almene Boliger).

Samlet kontraktsum: Mere end DKK 500 mio. 

Aftaleperiode: 20 år

Øget kvalitet og flere omsorgsudbud
Hovedtanken ved OPP-modellen er, at man kan opnå en række 
fordele på baggrund af den organisering og risikodeling, som 
modellen indebærer. Optimeret totaløkonomi, innovation, bud-
getsikkerhed og værn mod vedligeholdelsesefterslæb er nogle 
af de fordele, som ofte fremhæves ved OPP-modellen.

OPP-definition:

OPP er en organisationsmodel i offentlig bygge- og anlægs-
virksomhed og kan defineres på følgende måde: 
“Et offentlig/privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-
privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, 
projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet 
i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leve-
randør. Ofte indgår finansieringen af projektet også” 
 
Kilde: Forbruger- og Konkurrencestyrelsen; Standardmodel for of-
fentligprivate samarbejder (OPP); 22. september 2014

Med Vonsild Have Kvarteret forventer kommunen at opnå 
en række kvalitets- og serviceforbedringer, eksempelvis dif-
ferentierede plejekoncepter og mulighed for tilkøbsydelser, 
som ikke er muligt på kommunalt drevne plejecentre: ”Vi har 
med Vonsild have fået et helt nyt plejekoncept med wellness 
faciliteter – det såkaldte sport og spa koncept, som Attendo 
udbyder. Der er også et udvidet madkoncept og mulighed for 
tilkøbsydelser for beboerne. Dermed bidrager Vonsild Have 
Kvarteret til at differentiere kommunens plejetilbud. Borgerne 
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er ikke ens. Og det behøver vores plejetilbud heller ikke være,” 
siger kommunens Senior- og Socialdirektør, Lars Rasmussen. 

En af fordelene ved OPP-modellen er, at en række forskellige 
faglige kompetencer bliver inddraget allerede ved tegnebor-
det, herunder byggeri, bygningsdrift samt pleje- og omsorgs-
kompetencer. Dermed kan man alt andet lige forvente, at byg-
ningerne i højere grad bliver optimeret i forhold til den funktion, 
som de skal udfylde i driftsfasen. ”Kolding Kommune har valgt 
en model, hvor vi samarbejder med et konsortium ledet af At-
tendo. Konsortiet består af parter, som er specialister inden 
for hvert deres område, f. eks. bygningsvedligeholdelse og bo-
ligadministration. Det kan give høj kvalitet i løsningen af op-
gaverne, netop fordi det er specialister, som varetager dem”, 
fortæller Lars Rasmussen.

Samarbejde og forventningsafstemning
Med OPP samles en række forskellige elementer i byggepro-
jektet og den efterfølgende drift, som normalt udbydes i flere 
forskellige kontrakter, i én kontrakt. Det, sammen med den 
generelt begrænsede erfaring med anvendelse af modellen, 
indebærer, at offentlige myndigheder kan opleve implemen-
teringen som ressourcekrævende. Forskellige parter med for-
skellige forretningsområder skal lære hinanden at kende. ”Det 
kommer ikke af sig selv, men kræver en aktiv indsats af alle 
parter. Det er afgørende, at alle parter i et OPP har den samme 
forståelse af selve OPP-modellen og er enige om formålet med 
OPP’et. Det er vigtigt at få gennemført en nøje forventningsaf-
stemning før projektet påbegyndes. Her spiller kommunen en 
vigtig rolle. Vi skal være villige til at påtage os den koordine-
rende rolle og sikre fremdrift i OPP’et”, siger Lars Rasmussen.

Finansiering
Vonsild Have Kvarteret er finansieret i henhold til Lov om Al-
mene Boliger, med finansiering fra KommuneKredit. Kommu-
nen har optaget et 30-årigt fastforrentet kontantlån baseret 
på konvertible obligationer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udtalt, at det ikke 
er muligt at opføre plejeboliger i henhold til Lov om Almene 
Boliger med privat finansiering.

Flere OPP-projekter undervejs
KommuneKredit oplever en stigende interesse for OPP med 
offentlig fremmedfinansiering via KommuneKredit. Kommu-
neKredit er finansieringspartner i OPP-projekter, fordi Kom-
muneKredits finansiering kan bidrage med lavere finansie-
ringsomkostninger end privat finansiering. KommuneKredit 
har bl.a. været finansiel partner i OPP-projekter, der vedrø-
rer skoler, svømme- og sportsfaciliteter og nu plejeboliger.  
 
Kontakt os på OPP@kommunekredit.dk, hvis du vil høre mere 
om mulighederne og vilkårene for at gennemføre OPP-projek-
ter med KommuneKredit som finansiel partner.

VONSILD HAVE KVARTERET  
DANMARKS FØRSTE OPP-PLEJECENTER
Fortsat fra side 5

Konkurrencedygtig finansiering via KommuneKredit

KommuneKredits finansiering er økonomisk rentabel og kan 
medvirke til at forbedre OPP-projekters totaløkonomi fordi:

 KommuneKredit kan udstede obligationer med en  
 sikkerhed som tilnærmelsesvis svarer til sikkerheden  
 for danske statsobligationer. Dermed sikres et ud- 
 gangspunkt for lave kapitalomkostninger.

 KommuneKredit har ikke afkastkrav til aktionærer.

 KommuneKredit har ingen etableringsomkostninger for  
 lån og leasing samt lave administrationsomkostninger.

 KommuneKredit beregner ikke en højere rente som  
 følge af illikviditeten i OPP-projekterne.

 KommuneKredit prisdifferentierer ikke mellem små  
 og store OPP-projekter.

Vores beregninger viser, at der i OPP-projekter med 
offentlig finansiering kan opnås besparelser på de finan-
sielle ydelser i omegnen af 20 % af anlægssummen målt 
på projektets nutidsværdi.
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To af de mest erfarne udlånsmedarbejdere stopper efter som-
merferien. May-Britt Dinesen og Lisbeth Tiedjen har begge valgt at 
indstille karrieren efter henholdsvis 22 og 23 år i KommuneKredit. 

 
May-Britt Dinesen kom til KommuneKredit i 
1992 fra PBS (Nets), May-Britt er sparekas-
seuddannet og har tidligere været ansat i 
Sparekassen SDS og Nordea.

 
 
Lisbeth Tiedjen kom til KommuneKredit fra 
BRF i 1993, Lisbeth har således særlig kom-
petence fra realkreditmarkedet, og har bl.a. 
speciale indenfor finansiering af ældreboliger. 

May-Britt og Lisbeth har gennem alle årene været første kon-
taktpunkt for en stor del af KommuneKredits kunder, når det 
har handlet om rådgivning, eller når der skulle hjemtages lån. 
Som ambassadører for KommuneKredit har de begge rejst me-
get og er derfor velkendte ansigter hos mange af Kommune-
Kredits kunder. 

Hen over sommeren vil de kunder, der har haft May-Britt og 
Lisbeth som kontaktpersoner, blive orienteret om, hvem der er 
deres nye kontaktperson.

TO ERFARNE  
UDLÅNSMEDARBEJDERE STOPPER

UDBUD AF KOMMUNALE BILER - 
MANGLENDE KØBMANDSSKAB OG  
KONKURRENCE

Flere kommuner og kommunale indkøbssamarbejder er i for-
bindelse med anskaffelse af biler begyndt at udbyde dynami-
ske indkøbsrammer. I hovedtræk er det fælles for de forskellige 
indkøbsrammer, at de prækvalificerede tilbudsgivere via mini-
udbud, skal byde på de udbudte biler. Miniudbuddene under 
rammerne sker enten som kontantkøb eller som operationel 
billeasing.

KommuneLeasing er generelt blevet prækvalificeret på de 
igangværende dynamiske indkøbsrammer og har derfor en god 
indsigt i effekten af rammerne. Det både som byder på miniud-
buddene vedr. operationel billeasing eller gennem efterfølgen-
de finansiel leasing af miniudbuddene baseret på kontantkøb. 

Miniudbuddene på nogle af de dynamiske indkøbsrammer 
foretages som e-auktion. Tanken med e-auktionen er, at til-
budsgiverne indenfor et nærmere fastsat tidsrum, skal under-
byde hinanden online. Under e-auktionen vil den laveste pris 
være synlig for alle tilbudsgivere.

I teorien burde e-auktionen altid give den laveste pris, og or-
dregiver vil opnå formålet med auktionen. Erfaringen viser dog, 
at de kommuner som har benyttet metoden, ikke altid opnår 
lavest mulige pris. Det skyldes bl. a., at budene i praksis stop-
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per, når næstlaveste tilbudsgiver falder fra. Der er herefter in-
tet incitament for den vindende tilbudsgiver til at gå yderligere 
ned i pris, selvom der er mulighed herfor. Resultatet har der-
for været, at de udbydende kommuner er endt med en højere 
auktionspris på bilerne, end den pris der har kunnet opnås via 
f.eks. KommuneLeasings flådeprisaftaler.

En anden uhensigtsmæssighed, som KommuneLeasing har 
konstateret i forbindelse med miniudbuddene er, at kommu-
nerne opstiller så mange minimumskrav og specifikke udstyr-
skrav, at der reelt kun er én bilmodel på markedet, der kan op-
fylde kravene.

Det har billeverandørerne naturligvis gennemskuet, og i flere 
tilfælde er der ikke givet den flåderabat, som normalt gives 
til kommuner. Senest har KommuneLeasing set 2 helt friske 
eksempler herpå.

Eksempel 1: Et udbud på 12 benzindrevne biler havde en så 
specifik kravsspecifikation, at kun én bilkoncern havde bilmo-
deller, som opfyldte kravene. Bilkoncernen, der var leverandør 
af flere mærker, bød ind med 3 bilmærker som i praksis var 

tæt på 100 pct. identiske. Alle 3 mærker blev budt ind med 
udgangspunkt i de vejledende forbrugerpriser og ikke som 
normalt flådepriserne til kommuner. Konkurrenceudsættelsen 
blev således begrænset, og kommunen endte med en samlet 
merpris for de 12 biler på omkring de 120.000 kr.

Eksempel 2: Et andet udbud, under en dynamisk bilramme, dre-
jede sig om 12 elbiler. Igen blev leverancen udbudt med en så 
specifik kravsspecifikation, at der reelt kun var én elbilmodel, 
som kunne opfylde de stillede krav. Konsekvensen var, at den 
eneste mulige tilbudsgiver ikke fandt anledning til at yde rabat. 
Den samlede merpris beløb sig til ca. 280.000 kr.

For at undgå lignede situationer skal KommuneLeasing opfor-
dre kommuner og regioner til at bruge sit købmandsskab og 
tilrettelægge fremtidige udbud på en sådan måde, at det i vi-
dest muligt omfang sikres, at udbuddet resulterer i den lavest 
mulige pris, dog minimum de aftalte flådepriser.

Kontakt venligst KommuneLeasing for yderligere information 
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 er afsluttet den 22. juni 2015.
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