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Året 2016 rinder snart ud. Og samtidig med, at man kan se til-
bage på et økonomisk stabilt år, vil 2016 nok mere blive husket 
for den overraskende politiske udvikling, der har manifesteret 
sig gennem Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU 
(Brexit) og amerikanernes valg af Donald Trump som præsident. 
Ser man længere tilbage, stemte et flertal af danskerne nej til 
fjernelse af retsforbeholdet i december 2015. Disse folkeaf-
stemninger kan ses som et oprør fra folket mod den siddende 
elite, et tema der ofte har været berørt i diverse nyhedsudsen-
delser og i analyser fra ind- og udland. 
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I dette nummer finder du indlæg om:

 Hvad kan vi vente os af 2017?

  Herlev Kommune energirenoverer skoler,  
daginstitutioner, idrætshaller og trafiklys  
med udgangspunkt i et ESCO-samarbejde

  Guldborgsund energirenoverer 57 ejendomme 
med udgangspunkt i ESCO-modellen

  Betalingsservice i KommuneKredit

  Nem, sikker og effektiv flådestyring via  
benzinselskabet OK

HVAD KAN VI VENTE OS AF 2017?

Fortsættes næste side
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Spørgsmålet er, om disse begivenheder kun er begyndelsen på 
en ny tendens, eller om der sker en ændring i løbet af det næste 
år. Her kan vi i første omgang se på begivenheder i 2017-kalen-
deren, der måske kan vise det samme resultat som afstemnin-
gerne i 2016.

Den italienske folkeafstemning om en revision af forfatningen 
resulterede som bekendt i et nej den 4. december. Befolkningen 
stemte politikernes forslag ned. Det medførte, at regeringschef 
Renzi valgte at gå af. De umiddelbare muligheder er nu en over-
gangsregering frem til det ordinære valg i april 2018 eller et ny-
valg til afholdelse i 1. kvartal 2017. Ved et valg i 2017 er der en 
risiko for, at oppositionen i form af 5-Stjerne Bevægelsen kan 
blive det største parti og dermed få afgørende indflydelse på 
den nye regerings politik. Blandt det populistiske partis mær-
kesager er en folkeafstemning om Italiens deltagelse i Euroen. 

I Holland er der parlamentsvalg den 15. marts, hvor Gert Wil-
ders Frihedsparti spås en markant fremgang, og i Frankrig er der 
præsidentvalg den 23. april og 7. maj. Så der er risiko for, at EU 
kan rystes i sin grundvold. I Frankrig ventes højrefløjens kandi-
dat, Marine Le Pen, at skulle op mod de borgerliges kandidat, 
Francois Fillon, i 2. runde af valget, der finder sted den 7. maj. 
Meningsmålinger peger i skrivende stund på en sejr til Fillon. 

I 2002 var Frankrig i samme situation, hvor de borgerliges kan-
didat, Jacques Chirac, slog højrefløjens kandidat, Jean-Marie Le 
Pen, med god hjælp fra de socialistiske vælgere, der blev opfor-
dret til at stemme på Chirac. Ved valget til næste år er det ikke 
sikkert, at den samme borgfred mellem socialister og borgerlige 
vil kunne etableres for at få valgt Fillon. Risikoen for EU er, at 
Marine Le Pen har lovet vælgerne en folkeafstemning om med-
lemskabet af EU. Meningsmålinger har tidligere peget på, at 
franskmændene – i lighed med briterne – ønsker at forlade EU. 
Skulle det ske, er den bærende akse i EU-samarbejdet mellem 
Frankrig og Tyskland brudt, og det kan så være begyndelsen til 
enden på EU, som vi kender det i dag. 

Den 20. januar 2017 indsættes Donald Trump som USA’s 45. 
præsident. Her er markedet fokuseret på, hvilken politik Trump 
vil føre, når han er trådt ind i Det Hvide Hus, og hvilken regering 
han vil danne. Analytikere peger på, at en del af udnævnelser-
ne til centrale poster er medlemmer af den politiske højrefløj, 
og derfor kan den nye regerings politik give nogen nervøsitet 
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i markedet. Det er dels den forventede hårde linje overfor Kina 
både geopolitisk, men også handelsmæssigt med anklagerne 
om valutakursmanipulation og truslen om 45 pct. told på im-
porterede kinesiske varer. Herudover er der den sandsynlige 
aflysning af handelsaftaler med en række asiatiske lande, der 
skaber usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi frem-
adrettet. Desuden spøger truslen om en mur ved grænsen til 
Mexico samt afvisningen af den netop færdiggjorte men ikke 
vedtagne handelsaftale med EU stadig i markedet. 

Ud fra de meldinger, der er kommet fra Trump siden valget 
den 8. november, planlægges en skattenedsættelse både for 
private og for erhvervslivet. Desuden er der lagt op til betyde-
lige investeringer i amerikansk infrastruktur, inkl. veje, havne, 
dæmninger, skoler m.v. Markedet venter, at disse tiltag vil øge 
væksten og beskæftigelsen i amerikansk økonomi, hvilket kan 
medføre stigende lønninger. Det vil i så fald få den amerikanske 
centralbank FED til at hæve renten mindst to gange i 2017 med 
hver 0,25 pct. (ud over den forventede renteforhøjelse den 14. 
december i år på 0,25 pct.). 

Udfaldet forventes at blive en fortsættelse af den stigning, der 
er set for de lange renter den seneste måned, samtidig med at 
de korte renter ligeledes er stigende. 

Den afsmittende effekt på Europa er primært for de lange ren-
ter, hvor renterne ligeledes ventes at stige det kommende år. 
Derimod ventes de korte europæiske renter nærmest uæn-
drede, da ECB ikke ventes at hæve renten før medio 2018 eller 
senere.

Brexit er også et emne, der kan fylde godt i starten af 2017, da 
den britiske regering fastholder, at den vil aktivere EU-trakta-
tens artikel 50 (om udmeldelse af EU) inden udgangen af marts 
næste år. Herefter har briterne 2 år til at forhandle en udtræ-
delsesaftale på plads med de øvrige 27 EU-lande. 

Der er valg til Europaparlamentet i maj 2019, så briterne skulle 
gerne være endeligt udmeldt forinden, og deres mandater i Par-
lamentet fordelt på de øvrige medlemslande.

Ser man afslutningsvis på Danmark, er der formodentlig én ri-
siko mindre, efter at det lykkedes at få dannet en trekløver-
regering i slutningen af november. Det ser dermed ikke ud til, at 
der kommer folketingsvalg i 2017. Med en forventning om, at 
DKK holdes i stram snor af Nationalbanken, ligger det ikke i kor-
tene, at Nationalbankens rente på -0,65 pct. vil ændres i løbet 
af 2017. De korte markedsrenter ventes at følge de europæi-
ske og være nærmest uændrede hen over året. De lange renter 
ventes at følge den internationale tendens til højere renter med 
stigning hen over året.



3KOMMUNEKREDIT INFORMATION

HERLEV KOMMUNE ENERGIRENOVERER 
SKOLER, DAGINSTITUTIONER, IDRÆTSHALLER 
OG TRAFIKLYS MED UDGANGSPUNKT I ET  
ESCO-SAMARBEJDE

På grundlag af en analyse udført af energivirksomheden Schnei-
der Electric besluttede Herlev Kommune i november 2014 at 
energirenovere skoler, daginstitutioner, svømmehal, idrætshal-
ler og trafiklys med udgangspunkt i et ESCO-samarbejde.

Kommunen har i forlængelse heraf indgået en samarbejdsaf-
tale med Schneider Electric, som skal gennemføre de energibe-
sparende tiltag. KommuneKredit finansierer projektet.

Om projektet
ESCO-projektet er, ifølge Schneider Electric, Danmarks næst-
største kommunale ESCO-projekt på 125 mio. kr. Projektet om-

fatter en systematisk renovering af 40 kommunale ejendomme 
indenfor 5 år. De årlige garanterede besparelser er i størrelses-
ordenen 4,5 mio. kr. 

Når renoveringerne er gennemført og tilbagebetalt, tilfalder be-
sparelsen ubeskåret Herlev Kommune. De garanterede bespa-
relser finansierer projektets udgifter.

Fakta

Anlægsinvestering i alt (mio. kr.) 98

Trafiksignaler (mio. kr.) 5

Årlige garanterede besparelser (mio. kr.) 4,5

Simpel tilbagebetalingstid (år) 21

Antal ejendomme 40

Antal m² 100.000

Installation delt ind i 5 puljer 2015-2019

Herlev Kommune oplyser, at projektet er godt og vel halvvejs i renoveringsforløbet, og at ca. 60 pct. af de garanterede energibespa-
relser er indfriet.

Foto: Herlev Kommune

Kildegårdskolen og Herlev Byskole er blandt de første af 40 kommunale ejendomme, som renoveres i Herlevs partnerskab med Schneider Electric 
og KommuneKredit. Renoveringen omfatter isolering, belysning, vinduer, ventilations- og varmeanlæg samt bygningsstyring (CTS).
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Højere bygningsstandarder og lavere energiforbrug
ESCO-projektet er med til at løfte standarden i skoler, institu-
tioner, kontorer og idrætshaller mv., så de lever op til de sti-
gende krav til indeklima og komfort. Ved hjælp af ny styring 
og løbende kompetenceoverførsel til driftspersonalet kan de 
kommunale bygninger drives mere effektivt, så energiforbru-
get bliver nedbragt varigt.

”De forventede effekter er bedre arbejdsmiljø, færre sygedage, 
bedre indeklima, bedre lys, reduceret vedligehold og bedre 
styring af komfort”, oplyser Ole Bjørn Petersen, projektleder i 
Herlev Kommune.

Lokale arbejdspladser
Der er politisk fokus på, at investeringen kommer de lokale virk-
somheder til gode. Dette har vist sig at være tilfældet, og an-
tallet af lokale aktører, der deltager i projekterne, er stigende.

De mange energitiltag, som skal udføres, udbydes i fagentre-
priser (VVS, ventilation, tømrer mv.), og i mange tilfælde deles 
entrepriserne op i mindre bider, så selv den mindre håndværks-
mester kan byde ind på opgaverne. 

”I et projekt som dette, hvor samarbejdet med kommunen 
strækker sig over en lang årrække, er det ekstra vigtigt for os, 
at projektet er lokalt forankret. Den lokale håndværksmester 
har som regel allerede et kendskab til kommunens ejendomme 
og driftspersonale, hvilket erfaringsmæssigt smidiggør instal-
lationsarbejdet. Vi ved desuden, at der undervejs i et projekt 
af denne størrelse bliver behov for at foretage korrigerende 
handlinger, og i den sammenhæng er en lokal håndværksme-
ster som regel hurtig til at træde til”, siger Casper Højgaard, 
salgschef hos Schneider Electric.

ESCO-modellen og vedligeholdelsesefterslæb
Ifølge Casper Højgaard muliggør ESCO-modellen finansiering 
af efterslæb i vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Vel 
at mærke i en skala, som ellers ikke ville være mulig på så kort 
tid. 

Fortsat fra side 3

HERLEV KOMMUNE ENERGIRENOVERER  
SKOLER, DAGINSTITUTIONER, IDRÆTSHALLER  
OG TRAFIKLYS MED UDGANGSPUNKT I ET 
ESCO-SAMARBEJDE

Kendetegnet for mange af de seneste ESCO-projekter, herunder 
også Herlev Kommunes, er, at man er begyndt at sammentænke 
projekterne med det vedligeholdelsesefterslæb, som findes 
i større eller mindre grad i danske kommuner. For at opnå en 
større helhed i ejendomsmassen har Herlev Kommune valgt 
at arbejde med en lang tilbagebetalingstid. På den måde 
muliggøres investeringer i klimaskærmstiltag som f.eks. døre 
og vinduer.

”Facaderne er efter årtiers brug nedslidte. Sikkerhed og kom-
fort løftes ved valg af træ/aluminium med tre lag lavenergiglas. 
Tilgængeligheden ved hovedadgangsdøre forbedres markant 
med udskiftning til skydedøre”, fortæller Ole Bjørn Petersen.

Finansieringen er ikke en kerneopgave for 
ESCO-leverandøren
Casper Højgaard påpeger, ”at der findes en række fordomme 
omkring ESCO-modellen, som har vist sig at være svære at 
mane i jorden. Én af fordommene er, at finansieringen skal 
komme fra ESCO-leverandøren”.

”Finansieringen er imidlertid ikke interessant for ESCO-leve-
randøren. ESCO-virksomheden driver ikke bankvirksomhed og 
kan ikke konkurrere med KommuneKredits renteniveau. Det er 
derfor uheldigt, hvis kommunen træffer en principbeslutning 
på baggrund af et forkert grundlag”, mener Casper Højgaard. 
”I udlandet ser man ESCO-projekter, som finansieres af ESCO-
virksomheden. Men i de pågældende lande har man ikke den 
samme unikke adgang til finansiering, som det er tilfældet for 
kommuner og regioner i Danmark”, slutter Casper Højgaard.

”For Herlev Kommune har finansieringen i KommuneKredit, og 
de muligheder det giver, været altafgørende for projektets 
gennemførelse”, siger Ole Bjørn Petersen.
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GULDBORGSUND ENERGIRENOVERER 57 
EJENDOMME MED UDGANGSPUNKT I  
ESCO-MODELLEN

Guldborgsund Kommune besluttede i 2012 at indgå i en ESCO-aftale med energivirksomheden Siemens om energirenovering af 57 
af kommunens ejendomme med et samlet areal på i alt 217.000 m². KommuneKredit finansierer projektet.

Om projektet
Projektet omfatter investeringer på tekniske anlæg og klimaskærmen, herunder ventilation, lys, solceller, vinduer udskiftet på 
rådhuset, frikøl på serverrum etc.

Fakta

Anlægsinvestering i alt (mio. kr.) 65 (inkl. 5,4 mio. kr. til en adfærdskampagne)

Garantiperiode (år) 12 (med start pr. 1. januar 2016) 

Reduktion i elforbrug 26 % (1.641 MWh)

Reduktion i varmeforbrug 18 % (3.638 MWh)

Reduktion i vandforbrug 4 % (2.455 m³ vand)

Samlet CO²-besparelse 1.020 tons

Samlet energibesparelse (i kr.) 18 %

Tilbagebetalingstid (år) 12

Antal ejendomme 57

Antal m² 217.000

Projektperiode 2013-2015

Innovativt adfærdsprojekt
Guldborgsund Kommunes ESCO-projekt er udvidet med et inno-
vativt adfærdsprojekt for børn, unge og ansatte i kommunen. 
Adfærdsprojektet omfatter udarbejdelse af læringsmateriale 
for elever på alle kommunens skoler og en hjemmeside med 
konkurrencer og videoindslag. Projektet er aktivt på sociale 
medier som Facebook og Twitter. Børnehavebørn undervises 
af deres pædagoger via plancher og historier, og alle ansatte 
i kommunen gennemgår en webbaseret træning om energibe-
sparelser. Herudover gennemføres der jævnligt konkurrencer 
for de ansatte for at holde fokus på klimadagsordenen.

”Vi investerede også i en adfærdskampagne, der har været 
rigtig givende, da man kan få besparelser på driften ved at på-
virke skoleelever og ansatte til at være mere energibevidste og 
få dem til at lukke for vandet og slukke for lyset”, siger Jonas 
Knudsen, projektleder i Guldborgsund Kommune.

Økonomi
Finansieringen til de energibesparende foranstaltninger blev 
hjemtaget i KommuneKredit i takt med, at projektet skred frem, 
og uden at det belastede kommunens låneramme. Kommunen 
havde i udgangspunktet ikke ressourcer i den almindelige drift 
til et projekt af det omfang. Ved at anvende ESCO-modellen 
kunne kommunen imidlertid fremskynde et større omfang af 
energibesparelser i stedet for at justere ad hoc over en læn-
gere periode. ”ESCO-modellen var en mulighed for hurtigere at 
realisere de kæmpe energibesparelser, der kan hentes”, siger 
Jonas Knudsen. 

”Det er energibesparelsen, der betaler et eventuelt lån tilba-
ge i et ESCO-projekt, og ESCO er derfor cashflow-neutralt for 
kommunen”, siger ESCO-direktør Lars Nielsen, Siemens. 
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GULDBORGSUND ENERGIRENOVERER 57 
EJENDOMME MED UDGANGSPUNKT I  
ESCO-MODELLEN
Fortsat fra side 5

Lokal arbejdskraft
Over 60 pct. af projektet er givet i underentreprise til primært 
lokale leverandører. I den forbindelse fremhæver Siemens, at 
man med fordel kan inddrage lokale håndværkere tidligt i for-
løbet.

Samarbejde er i centrum
Både kommune og leverandør fremhæver, at det er vigtig med 
et godt samarbejde mellem parterne. ”Vi har fået et godt sam-
arbejde med Siemens, og det handler ESCO også om, da man 
skal kunne holde hinanden ud, i vores tilfælde i 12 år. Så det 
er vigtigt, at man vælger rigtigt første gang. Det skal ikke bare 
være billigst til prisen, men de løsninger og det samarbejde, 
man føler, kan give kommunen mest”, fortæller kommunens 
projektleder, Jonas Knudsen.

Hos Siemens er man også tilfreds med samarbejdet. ”Siemens 
har haft et rigtigt godt samarbejde med Guldborgsund Kom-
mune i forbindelse med projektet. Et af de afgørende punkter 
er, at både Guldborgsund og Siemens fra starten var fokuseret 
på at etablere et godt og tillidsbaseret samarbejde. For at sikre 
en god start af projektet gennemførte vi fælles teambuilding 
dage, hvor man med en ekstern coach fik rystet projektgrup-
pen sammen. Denne teambuilding har dannet grundlag for det 
gode samarbejde i hele forløbet”, fortæller Lars Nielsen fra Sie-
mens.

Behov for ESCO-viden
Ønsket om at reducere bygningers energiforbrug og vedlige-
holdelsesefterslæb på kommunale bygninger ser ikke ud til at 
forsvinde i nærmeste fremtid. Ligeledes bliver presset på de 
kommunale budgetter ikke mindre med stigende udgifter til 
f.eks overførselsindkomst, sundhed, pleje etc.: ”Derfor bliver 
ESCO ikke mindre relevant”, vurderer Lars Nielsen. ”Men der er 
behov for mere viden om ESCO i kommunerne og regionerne”, 
fortsætter han, ”herunder bl.a. om ESCO-modellens potentiale 
i forhold til håndtering af vedligeholdelsesefterslæb, kompe-
tenceløft, indeklimaudfordringer og finansiering. Der er sket 
meget med både teknologi, samarbejdsmodeller og brugerad-
færd siden de første ESCO-projekter herhjemme blev søsat”, 
slutter han.

Foto: Siemens
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BETALINGSSERVICE I KOMMUNEKREDIT

KommuneKredit vil gerne gøre det lettere og hermed billigere 
for både kunder og os selv i admistrationen af lån. Kommune-
Kredit arbejder for, at flest mulige processer i låneadministra-
tionen gøres automatiske.

KommuneKredit tilbyder betaling af ydelser gennem Nets’ Be-
talingsservice, der er en helhedsløsning, hvor både advisering 
og betaling af ydelsen er omfattet. Relevante oplysninger for 
bogføring af låneydelsen vil fremgå af den månedlige beta-
lingsoversigt fra Nets. Oversigten vil indeholde den kommende 
måneds ydelser.

 Kundens fordele er:

  Automatisk betaling af ydelser

  Automatisk udbetaling af kreditnotaer

  Oplysninger til bogføring via betalingsoversigt fra  
Nets måneden før

  Mulighed for at afvise en betaling

Tilmelding sker pr lån.

KommuneKredit vil i den kommende tid gøre en ekstra indsats 
for at vejlede vores kunder om brugen af Betalingsservice og 
fordelene herved.

Samtidig vil ydelser, der i dag adviseres via fysisk post, med 
valør efter 1. juli 2017 blive tillagt gebyr DKK 100,-, såfremt de 
ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Oplysningerne til brug for tilmelding vil fremgå af den tilsendte 
advisering af ydelsen på lånet. 

Skriv til regnskab@kommunekredit.dk for yderligere hjælp og 
spørgsmål.

Bemærk, at lån i fremmed valuta og byggekreditter ikke kan 
tilmeldes og således ikke vil blive pålagt gebyr.
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NEM, SIKKER OG EFFEKTIV FLÅDESTYRING 
VIA ENERGISELSKABET OK

OK er officiel SKI-leverandør
OK er som SKI-leverandør blevet eneleverandør i Danmark på 
levering af brændstof og fyringsolie til kommuners og regioners 
egne tankanlæg. Selskabet er desuden den ene af 3 SKI-leve-
randører af brændstofkort til tankstationer. OK er Danmarks 
største benzinkæde med flere end 700 tankstationer og Truck 
Diesel-stationer. 

Flere fordele ved OK’s tankkort – samlet i app’en ”Min OK”
OK har udviklet en app, der kan anvendes til både IOS og AN-
DROID smartphones. Den nye app giver mulighed for kilometer-
indtastning, så f.eks. hjemmeplejen og Vej og Park kan indtaste 
bilens kilometerstand ved hver tankning. Derefter kan man døg-
net rundt få overblik over bilens kilometerregnskabet på ”Min 
OK”. 

På ”Min OK” kan man altid finde brændstofregnskabet for en 
bestemt periode. Her kan også ses alle tankninger pr. kortnum-
mer og vognnummer.   Ved behov for at viderebearbejde regn-
skaberne kan alle data eksporteres direkte til Excel.
 
Har du leasede biler?
Har kommunen leaset en bil til f. eks. at køre 20.000 km om 
året, er muligheden for kilometerindtastning en god idé. Bliver 
én bil brugt meget, kan man med fordel bytte biler mellem de 
forskellige hjemmeplejedistrikter, så bilen i en periode bliver 
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Glædelig jul 
   og godt nytår

brugt af personer, der ikke har så lange ruter. På den måde kan 
man styre og optimere kilometerregnskabet.
 
OK tilbyder desuden at fremsende alle tankningsdata til kom-
munes leasingselskab. Herved sikres, at relevante data auto-
matisk tilgår de fleet-management værktøjer, leasingselskabet 
stiller til rådighed.

KOMMUNEKREDIT OG 

KOMMUNELEASING ØNSKER

Yderligere information
Kontakt leasings bilteam på bil@kommuneleasing.dk eller tele-
fon 3315 4464 for yderligere information.


