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Der var møde i den amerikanske centralbanks rentekomité den 

15. juni 2016. Frem til offentliggørelsen af tal for beskæftigel-

sen for maj den 3. juni havde markedet en klar forventning om, 

at FED ville sætte renten op igen den 15. juni. 

Beskæftigelsen havde udviklet sig positivt gennem længere 

tid, men det skuffende tal for beskæftigelsen for maj satte en 

kæp i hjulet på den forventede renteforhøjelse. Efter offentlig-

gørelse af beskæftigelsestallet og op til mødet dæmpede flere 

medlemmer af FED markedets forventninger til en renteforhø-

jelse, så det var ikke nogen overraskelse, at det ikke blev i juni, 

at renten blev forhøjet.
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I dette nummer finder du indlæg om:

  Markedsnyt – den amerikanske centralbank 

 træder på bremsen

 Storbritannien stemmer om EU-medlemskab

 Kangaroo – nyt fundingmarked for KommuneKredit

 Låneadgang til vandselskaber

  Betaling af ydelser til KommuneKredit

 Autoriseret bilværksted – eller…?

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK 
TRÆDER PÅ BREMSEN

Fortsættes næste side
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På pressekonferencen efter mødet nævnte FED, at inflationen 

stadig var lav, og inflationsforventningerne fortsat pegede på 

lave prisstigninger i de kommende år på trods af stigende ener-

gipriser i de seneste måneder. Det var stadig udviklingen i de 

økonomiske nøgletal (særligt inflation, vækst og beskæftigel-

se), der var afgørende for, hvornår FED ville reagere igen. 

Den britiske afstemning om EU den 23. juni 2016 blev ikke di-

rekte nævnt, men der hersker ingen tvivl om, at FED er af den 

opfattelse, at en engelsk udmelding af EU kan skabe uro på de 

finansielle markeder, og det har været medvirkende til, at FED 

holdt renten i ro.

FED’s egne forventninger til den økonomiske udvikling blev til-

rettet, og set i lyset af de seneste tal for detailsalget er det ikke 

en overraskelse, at væksten fortsat ser pæn ud fremadrettet.

FED reducerede egne forventninger til renteforhøjelser  

til 1-2 i år. For 2017 og 2018 venter FED yderligere 6 rente- 

forhøjelser. Det er 3 forhøjelser mindre i forhold til tidligere. 

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK  

TRÆDER PÅ BREMSEN
Fortsat fra forsiden

Desuden sænkede FED deres langtidsligevægtsrente fra 3,25 

pct. til 3 pct. For et år siden ventede FED, at ligevægtsrenten 

var 3,75 pct. I forhold til markedets forventning om højst 2 ren-

teforhøjelser frem til ultimo 2017 er der stadig en markant afvi-

gelse mellem FED og markedet.

Markedet forventer, at der er under 10 procents sandsynlighed 

for en renteforhøjelse den 27. juli 2016, 25 procents sandsyn-

lighed for en forhøjelse i september og mindre end 50 procents 

sandsynlighed for en forhøjelse i december. Det for øjeblikket 

mest sandsynlige udfald er, at FED vil hæve renten 2 gange i år, 

såfremt Storbritannien forbliver i EU. Hvis briterne stemmer sig 

ud af EU, er markedsforventningerne, at FED kun hæver renten 

en gang – sandsynligvis i december.

FED har trådt på bremsen hen over sommeren, men det forven-

tes ikke, at FED’s bremse holder hele året. Markedet forventer 

stadig et rentestigningsforløb i et afdæmpet og kontrolleret 

tempo.
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STORBRITANNIEN STEMMER  

OM EU-MEDLEMSKAB

Torsdag den 23. juni 2016 går vælgerne i Storbritannien (UK) til 

stemmeurnerne. Den britiske regering har valgt at spørge væl-

gerne, om landet skal forblive medlem af EU, eller om landet 

skal forlade EU. Afstemningen kommer efter en tale i januar 

2013, hvor den britiske premierminister David Cameron lovede 

at arbejde for en bedre aftale for UK med EU. Såfremt Cameron 

blev genvalgt ved parlamentsvalget i 2015, skulle befolkningen 

have mulighed for at stemme om aftalen – reelt set en afstem-

ning om medlemskab af EU eller ej. Markedet har kaldt afstem-

ningen valget mellem Bremain (forblive) og Brexit (udtræde).

I starten af 2016 havde EU og UK forhandlet en aftale på plads, 

som nu ligger til grund for afstemningen. Blandt aftalens ho-

vedpunkter er en bremse for immigration, såfremt presset på 

UKs grænser bliver for stort. Dette tænkes som briternes ”nød-

bremse” for immigrantens mulighed for at få sociale ydelser i 

UK. Af andre punkter kan nævnes, at UK ikke er forpligtet til 

at gå med i ”en endnu tættere union”, at EU skal respektere 

subsidiaritetsprincippet (EU lovgivning, hvor det er nødvendigt; 

national lovgivning, hvor det er muligt), og at UK er undtaget fra 

at deltage i fremtidig assistance ved eventuelt nye finansielle 

kriser.

Der er et klart flertal i det britiske underhus for aftalen, da ho-

vedparten af parlamentarikerne i det regerende parti (Konser-

vative) og oppositionen (Labour) er positivt stemt for at blive i 

EU. Der er dog enkelte ministre i Camerons regering, der går ind 

for en udmeldelse af EU, så internt i regeringen er der ikke helt 

enighed. Partiet UKIP ledet af Nigel Farage er klart modstander 

af at forblive i EU.

I befolkningen er der større uenighed end i parlamentet. Me-

ningsmålinger har gennem det meste af 2016 peget på et lille 

flertal for at forblive i EU, mens ca. 20 pct. endnu ikke har be-

sluttet sig. Nu, når vi nærmer os afstemningen, er der sket et 

mindre stemningsskift. Der er flere målinger, der peger på et 

flertal for udtræden af EU og et faldende antal vælgere, der 

endnu ikke har besluttet sig. De britiske bookmakere er også 

blevet mindre sikre på et Bremain. I skrivende stund sætter 

markedet sandsynligheden for et Brexit til 30-40 pct.

Ser man på argumenterne for henholdsvis Bremain og Brexit, 

er uenigheden naturligvis stor. Usikkerheden om, hvad der vil 

ske i tilfælde af Brexit, er stor, da der ikke tidligere har været 

lande, der har stemt sig ud af EU. For modstanderne af EU er 

det i høj grad vigtigt at tage kontrollen over UK tilbage fra EU. 

Genindførsel af grænsekontrol vægter højt. UK’s årlige bidrag 

til EU på 18 mia. pund kan, ifølge modstanderne, anvendes 

bedre internt i UK end i EU. Man er desuden træt af, at 

den ikke-folkevalgte EU-kommission udsteder en lang 

række love og regler, der også gælder i UK. Hvad an-

går EU‘s indre marked anerkender modstanderne, 

at UK’s udtræden kan blive et problem. De er dog 

af den opfattelse, at UK, som verdens 5. største  

økonomi, kan opnå bedre handelsaftaler uden EU-medlemska-

bet end med EU-medlemskabet. Det gælder handelsaftaler 

med EU-landene som en helhed eller enkeltvis eller med USA, 

Commonwealth og andre.

Vender man blikket mod tilhængerne af forbliven i EU, er det 

den store usikkerhed for UK ved at forlade EU, der er et af ho-

vedargumenterne – ”et skridt ud i mørket”. Der er bedre mu-

ligheder for UK i EU med hensyn til handel og arbejde, den 

finansielle sektor er stor i UK og ved en udtræden af EU, kan 

sektoren flytte til andre lande. Tilhængerne ser ikke gode mu-

ligheder for at forhandle en aftale på plads om frihandel, der 

er lige så gunstig for UK som at være i det indre marked. De 

påpeger, at EU aftager op mod halvdelen af UK’s eksport, og en 

udtræden indebærer en stor risiko for UK’s økonomi.

Som i tilfældet med flere af de danske afstemninger om EU, 

hvor danske politikere og dansk erhvervsliv har været positivt 

stemt over for EU, er også erhvervslivet i UK en stærk forta-

ler for at forblive i EU. Ligeledes hælder EU‘s regeringschefer, 

valutafonden IMF og præsident Obama til at støtte Camerons 

kampagne for at forblive i EU. 

I forbindelse med afstemningen er det væsentligt at se på hvil-

ke konsekvenser, resultatet kan have for britisk økonomi. 

I dag svarer den britiske økonomi til omtrent 1/8 af det samlede 

EU‘s BNP. Briterne har et voksende betalingsbalanceunderskud 

over for resten af EU samt et budgetunderskud på 4,4 pct. af 

BNP i 2015. I perioden fra 1995 til 2015 havde briterne i gen-

nemsnit et underskud på ca. 4 pct. EU står for over halvdelen af 

UK’s import, mens EU‘s andel af briternes eksport er ca. 45 pct.
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I tilfælde af Bremain ventes der ikke de store ændringer af den 

britiske økonomi. Der har op til afstemningen været et fald i 

investeringerne i UK på grund af usikkerheden om resultatet. 

Ved Bremain kan det ventes, at der efterfølgende vil komme 

en fremgang i investeringerne, som kan give et skub til den 

økonomiske vækst. Det forventes, at den britiske centralbank 

vil fremskynde en renteforhøjelse til starten af 2017 i forvent-

ning om, at der kommer mere skub i økonomien og en stigende 

inflation.

Såfremt briterne vælger Brexit, er det markedets forventning, 

at der vil ske større ændringer i den britiske økonomi. I den nu-

værende EU-traktat (Lissabonaftalen) skal UK formelt indgive 

sit ønske om udtræden. Der er herefter en 2-årig periode, hvor 

UK stadig er medlem. I den periode skal der forhandles en aftale 

mellem EU og UK, som kan afløse UK’s EU-medlemskab. Det er 

naturligvis vanskeligt at vurdere omfanget af ændringerne for 

UK, og meget vil afhænge af, hvilken aftale briterne kan for-

handle sig frem til med resten af EU. På den helt korte bane 

ventes en udtræden af EU at betyde udsættelse af investerin-

ger i UK og en tilbageholdenhed fra de britiske forbru-

gere. Markedet venter, at den britiske centralbank 

vil skubbe renteforhøjelsen helt ud mod 2018 for at 

understøtte økonomien. Markedet venter 

et fald i GBP i valutamarkedet og 

faldende britiske aktier 

og obligatio-

STORBRITANNIEN STEMMER  

OM EU-MEDLEMSKAB
Fortsat fra side 3

ner, da investorerne vil mindske risikoen i deres porteføljer. Rent 

økonomisk venter markedet en negativ indflydelse på den sam-

lede britiske økonomi gennem en faldende økonomisk vækst, 

en forværret handelsbalance og et større underskud på beta-

lingsbalancen. På den anden side kan det ventede fald i GBP i 

valutamarkedet være medvirkende til at understøtte eksporten 

i første omgang til andre lande i verden end medlemmer af EU.

For EU vil et Brexit også have økonomiske konsekvenser. Her 

er det især lande med en stor eksport til UK, der vil blive ramt 

– eksempelvis Irland og Belgien med store andele af deres sam-

lede eksport til UK. For Danmarks vedkommende er det ca. 10 

pct. af vores eksport, der går til UK i dag mod ca. 20 pct. i star-

ten af 1970’erne, da begge lande blev medlemmer af EF. Det 

manglende bidrag på 18 mia. GBP til EU‘s budget vil ligeledes 

kunne mærkes.

Politisk vil EU miste et af sine stærkeste kort på den globale 

scene, og ofte har UK været modvægten i EU til Tyskland og 

Frankrig.

Sidst, men ikke mindst, har store dele af EU oplevet en sti-

gende tilslutning til partier på den ydre højrefløj, der ønsker 

at begrænse EU-samarbejdet. Det ses dels som et resultat af 

flygtningekrisen og som en reaktion på EU‘s ønske om mere 

integration. Et Brexit kan bringe dette punkt længere frem på 

EU‘s dagsorden.
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KANGAROO – NYT FUNDINGMARKED  

FOR KOMMUNEKREDIT

KommuneKredit har i april 2016 underskrevet et nyt funding-

program i Australien – et såkaldt kangaroo-program. Program-

met gør det muligt for KommuneKredit at udstede obligationer 

direkte i det australske marked, idet programmet er tilpasset 

lokale forhold og markedsstandarder. Det gør det nemt og 

attraktivt for flere investorer at investere i KommuneKredit- 

obligationer.

Med det nye fundingprogram opnår KommuneKredit en bredere 

spredning af fundingmulighederne, og samtidig er programmet 

med til at tiltrække nye investorer til KommuneKredits obligati-

oner. Spredning af fundingmulighederne og en bred opbakning 

fra investorer er vigtigt for KommuneKredit, for det betyder 

bedre muligheder for at kunne udstede obligationer til attrakti-

ve priser, så KommuneKredit kan yde lån til kommuner, regioner 

og andre på konkurrencedygtige vilkår.

Investorerne i det australske marked er både lokalt baserede 

banker, forsikringsselskaber og porteføljeforvaltere, men også in-

ternationale investorer, særligt japanske livsforsikringsselskaber.

Det nye fundingprogram har en samlet ramme på 5 mia. austral-

ske dollars (AUD), og det er muligt at udstede forskellige former 

for obligationer og løbetider – alt efter KommuneKredits og in-

vestorernes ønsker og behov.

KommuneKredit har indtil videre udstedt en enkelt obligations-

serie under programmet – 130 mio. AUD med en løbetid på lidt 

over 10 år.

Der er udpeget fire dealere på programmet: Australia and New 

Zealand Banking Group (ANZ), Deutsche Bank, Royal Bank of 

Canada og The Toronto-Dominion Bank. Dealernes rolle er at 

formidle investorernes investeringsbehov til KommuneKredit og 

forestå det praktiske arbejde med at udstede obligationerne 

under programmet.

LÅNEADGANG TIL VANDSELSKABER

Vandselskaber og større vandværker er omfattet af Vandsek-

torloven1, hvis de leverer vand til mindst 10 husstande eller af-

tager mere end 200.000 kubikmeter om året. 

Kommuner kan meddele garanti til disse selskaber, jf. Lånebe-

kendtgørelsens § 16, i op til 40 år. Disse garantier belaster ikke 

kommunernes låneramme. Der er imidlertid mange vandsel-

skaber, herunder private vandværker, som leverer eller aftager 

mindre end Vandsektorlovens grænser. 

I henhold til Vandforsyningslovens2 § 53a kan kommuner med-

dele garanti til de mindre vandværkers anlægsudgifter til etab-

lering, udbygning, hovedistandsættelse og sammenlægning af 

almene vandforsyningsanlæg.

Løbetiden for lån, der hjemtages i henhold til Vandforsynings-

loven, er imidlertid bestemt af de generelle løbetidsregler for 

kommuners lån og garantistillelse. Løbetiden for disse lån er 

således maksimalt 25 år. 

1) lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 

2) bekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v. 

KommuneKredit kan låne ud til kommuner og regioner eller til 

selskaber, for hvilke der er kommunal garantistillelse eller hæf-

telse. Det er en fordel for vandselskaber at rette henvendelse 

så tidligt som muligt i låneprocessen til den relevante kommune 

med henblik på at ansøge om garantistillelse.
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BETALING AF YDELSER TIL KOMMUNEKREDIT

Det er let at få information om, hvornår der skal betales ydel-

ser til KommuneKredit. Ved at tilmelde lån til Betalingsservice 

(Nets) eller ved at anvende anden elektronisk advisering, bliver 

det lettere at administrere lånet, og betalingerne kan gennem-

føres automatisk.

 

Betalingsservice via Nets

Ydelser på lån kan tilmeldes Betalingsservice (Nets). Alle lån 

kan tilmeldes – undtaget er dog byggekreditter og lån optaget 

i fremmed valuta.

Relevante oplysninger for bogføring af lånets ydelser vil fremgå 

af den månedlige betalingsoversigt fra Nets. Oversigten vil in-

deholde information om den næste måneds ydelser.

Tilmeldingen foretages via netbank. KommuneKredit har al-

lerede fremsendt oplysningerne til brug for oprettelse af lån i 

netbank. Oplysningerne findes på den seneste advisering vedr. 

lånets ydelser, som er sendt via brevpost.

Hvis der ønskes hjælp i forbindelse med tilmelding af lån til 

Nets, kontakt venligst regnskab@kommunekredit.dk, att. Jan-

ne Egeberg.

Elektronisk advisering via EAN

Ydelser kan også adviseres via et tildelt EAN-nummer. EAN-

nummeret rekvireres fra den kommune eller region, som virk-

somheden tilhører. Betalingerne adviseres ca. 14 dage før beta-

lingsdatoen, og ydelserne skal betales via Netbank.

Advisering om betaling af ydelser via almindelig brevpost

For de låntagere, som endnu ikke anvender Betalingsservice eller 

anden elektronisk advisering, fremsender KommuneKredit advi-

sering via post. Der adviseres ca. 14 dage før betalingsdatoen. 



AUTORISERET BILVÆRKSTED – ELLER…?

 Hvem skal eller bør servicere og skadesudbedre kommunens el-

ler regionens bilpark? 

Et af de ”dyre” autoriserede værksteder? eller et af de frie 

værksteder – ”de giver jo også garanti og er meget billigere!” 

Eller er de?

At vælge det rette værksted kan være en drilagtig opgave – 

men ét peger på det autoriserede værksted; for så kan man få 

mest for sin brugte bil.

Ovenstående er en af konklusionerne i en artikel bragt i Jyllands-

Posten den 1. maj 2016. I artiklen peges på, at der ikke entydigt 

kan peges på hvem, der reelt er bedst håndværksmæssigt, men 

avisens undersøgelser viser, at køretøjets gensalgsværdi typisk 

ligger 6–7 pct. lavere, hvis servicehæftet ikke er fuldt udfyldt af 

det autoriserede værksted.

Da bilens gensalgsværdi og dermed værditab udgør den største 

omkostning i brugsperioden, er det således ikke uvæsentligt, 

hvem man vælger til at udføre bilens service- og vedligeholdelse.

Biler leaset via KommuneLeasing

Er kommunens eller regionens bil leaset gennem KommuneLea-

sing, skal man iagttage følgende forhold:

Finansielt leaset bil

KommuneLeasing stiller ingen krav til, hvem der udfører service 

på den leasede bil. Men undersøg om kommunen/regionen si-

deløbende har indgået en aftale direkte med en forhandler om, 

at denne indestår for bilens restværdi efter endt leasingperio-

de. Hvis det er tilfældet, vil forhandleren helt sikkert forlange, 

at alt service udføres på forhandlerens værksted.

Operationelt leaset bil

KommuneLeasing tilbyder også operationel billeasing i samar-

bejde med LeasePlan. Da LeasePlan indestår for bl.a. service- og 

vedligeholdelse i leasingperioden og tager bilen tilbage ved endt 

leasingperiode, stiller LeasePlan krav om, at køretøjet service-

res på et autoriseret værksted for det pågældende bilmærke.

Særligt om forsikring af leasede biler

I forbindelse med tegning af bilforsikring bør det sikres, at for-

sikringsselskabet ikke stiller krav om at kunne anvise en be-

stemt skadesreparatør, da denne ikke nødvendigvis er autorise-

ret til det pågældende mærke. Eventuelle skadesreparationer 

hos en ikke autoriseret reparatør vil kunne medføre bortfald af 

fabriksgaranti, kulance-muligheder m.v. og dermed stille kom-

munen/regionen væsentligt dårligere end før skaden, da de 

bortfaldne garantier m.v. ikke overtages af forsikringsselskabet 

i bilens restlevetid.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Kommune-

Leasings bilteam på telefon 33 15 44 64 eller mailadressen:  

bil@kommuneleasing.dk
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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 17. juni 2016.


