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Den amerikanske centralbank (FED) hævede renterne i decem-
ber 2015 med ¼ procentpoint til 0,25–0,50 pct. Det var den 
første renteforhøjelse siden 2006, og den første renteændring 
fra FED siden 2008. Renteforhøjelsen var forventet og gav an-
ledning til udsving i de korte renter og i aktiemarkedet, men 
markederne stabiliserede sig hurtigt igen. 

Det var ventet, at FEDs renteforhøjelse var begyndelsen på 
en række renteforhøjelser i USA i løbet af 2016 og 2017. Den 
forventning blev hurtigt gjort til skamme, da udviklingen i den 
amerikanske økonomi var langsommere og svagere end forven-
tet af markedet.
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I dette nummer finder du indlæg om:

  Markedsnyt - den amerikanske centralbank venter 
med renteforhøjelse

  Tema om OPP-projektet Flintholm Svømmehal
 – Kommunens perspektiv
 – Leverandørens perspektiv

  KommuneKredits delårsregnskab for perioden 
1. januar til 30. juni 2016

  Funding

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK 
VENTER MED RENTEFORHØJELSE

Fortsættes næste side
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Udviklingen i amerikansk økonomi siden årsskiftet har været 
noget ujævn. Den økonomiske vækst har skuffet og lå i 2. kvar-
tal 2016 kun på 1,2 pct. på årsbasis uden forventning om en 
stærkere stigning i 2. halvår. Markedet venter, at 2017 og 2018 
vil vise en bedring, men væksten kommer næppe meget over 
2 pct. p. a. de næste år. Med en stagnerende udvikling i inve-
steringerne har det primært været privatforbruget, der holder 
væksten oppe. Den tendens forventes at fortsætte selv om, 
detailsalget i USA har udviklet sig skuffende de seneste må-
neder. 

De vigtige beskæftigelsestal har ligeledes været en tur i rut-
sjebanen i løbet af 2016. Det er særligt de månedlige tal for 
skabelsen af nye job, der har været meget volatile, og ledighe-
den har ligget tæt på 5 pct. siden november 2015. Markedet 
vurderer, at der ikke er tegn på, at ledigheden for alvor falder 
på trods af en fremgang i beskæftigelsen på i underkanten af 
200.000 pr. måned. En af årsagerne hertil er den store andel af 
amerikanere, der holder sig udenfor arbejdsmarkedet, og reelt 
set er en skjult arbejdsreserve.

Samtidig med jobtallene ser FED også på de afledte lønstig-
ninger. I takt med at ledigheden er faldet efter finanskrisen, er 
lønstigningstakten igen stigende, men fra et lavt niveau. Gen-
nem længere tid har stigningen ligget på 2,5 pct. på årsbasis, 
hvilket ikke har fået FED til at være urolig for et evt. lønpres. 
Inden finanskrisen satte ind for alvor i 2008 lå lønstigningerne 
på ca. 3,5 pct. Basis-inflationen er stadig et stykke under 2 pct., 
som er FEDs officielle mål for inflationen, og markedets inflati-
onsforventninger er stadig meget begrænsede selv på længere 
sigt. Der er derfor ikke grund til at tro, at FED er urolig for udvik-
lingen i inflationen på længere sigt.

Det amerikanske erhvervslivs vurdering af den økonomiske ud-
vikling gennem erhvervstilliden har udviklet sig svagt de sene-
ste måneder. Erhvervstilliden er lige nu ikke i nærheden af et 
niveau, hvor der kunne blive pres på amerikansk økonomi.

Hovedparten af medlemmerne af FED er neutrale til afventende 
med hensyn til renteforhøjelser. Medlemmernes forventninger  
til renteforhøjelser har gradvist været aftagende over de sene-
ste møder, og forventningerne til renteforhøjelser er ligeledes 
blevet skubbet længere ud i fremtiden. Markedet vurderer, at 
FED hellere vil hæve renten i et hurtigere tempo end at hæve 
renten for så igen at måtte sænke den, fordi forhøjelsen kom 
for tidligt.

Der var møde i FED den 21. september, og op til mødet var mar-
kedet gradvist gået fra en forventning om en renteforhøjelse på 
0,25 pct. til en forventning om en uændret rente set i lyset af 
den økonomiske udvikling.

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK 
VENTER MED RENTEFORHØJELSE
Fortsat fra forsiden

Forventningerne holdt stik, og FED holdt renten uændret på mø-
det den 21. september. Der er faktisk også møde i FED den 2. 
november, men det er så tæt på det amerikanske præsident-
valg den 8. november, at markedet ikke har forventning om en 
renteforhøjelse på det møde.

Markedet er stadig delt i forventningen til en renteforhøjelse i 
december i USA. Den fortsatte positive udvikling i beskæftigel-
se og stigningerne i lønningerne ventes at være de væsentlig-
ste årsager til, at FED vil kunne beslutte at hæve igen til decem-
ber. Spørgsmålet er, hvorvidt FED så efterfølgende vil fortsætte 
med at hæve renten gradvist gennem 2017 og 2018, eller der 
igen vil optræde en pause i forhøjelserne. I skrivende stund hæl-
der markedet til, at forhøjelsen til december er en blid start på 
en række forhøjelser gennem de næste 2 år, der vil bringe FEDs 
rente op på ca. 2 pct. ved udgangen af 2018.

Danmark
De lange danske renter ventes at følge udviklingen i markedet, 
d. v. s. gradvist stigende lange renter. De korte renter er mere 
styret af, hvad ECB gør med renten. Her er forventningen en 
uændret rente langt ind i 2018.
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TEMA OM OPP-PROJEKTET 
FLINTHOLM SVØMMEHAL

KOMMUNENS PERSPEKTIV

Ny svømmehal og idrætsgymnastikhal 
på Frederiksberg som OPP
Frederiksberg Kommune besluttede i efteråret 2014, at kom-
munen skulle indgå i et OPP om etablering og efterfølgende 
drift af en ny svømmehal og idrætsgymnastikhal på Frederiks-
berg. Navnet på den nye svømmehal blev besluttet i starten 
af 2016: Flintholm Svømmehal. Der var rejsegilde i august, og 
det forventes, at det nye byggeri vil stå færdigt i maj næste år. 

Ved rejsegildet var Frederiksberg Kommunes borgmester Jørgen 
Glenthøj (C) også begejstret: ”Det er et banebrydende samar-
bejde, og jeg ved, at mange kommuner kigger os over skulderen 
for den måde, som vi sammen har løftet dette samarbejde. Jeg 
vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Gribskov Grup-
pen og også KommuneKredit, som står for finansieringssiden, 
for det fine samarbejde.” 

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - ARKITEKTFIRMAET III x SKAK A/S - ANDERSEN & SIGURDSSON ARKITEKTER - MASU PLANNING. 
GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

Frederiksberg Kommune indgik i 2014 et offentlig-privat part-
nerskab (OPP-aftale) med Gribskov Gruppen A/S om etablering 
og efterfølgende drift af en ny svømmehal og idrætsgymnastik-
hal på Frederiksberg. KommuneKredit finansierer projektet.

Der blev holdt rejsegilde i august, hvilket giver anledning til at 
tage temperaturen på projektet. Derfor bringer vi i dette num-
mer af nyhedsbrevet to temaartikler om OPP-projektet Flint-
holm Svømmehal.

Første del beskriver projektet set fra kommunens perspektiv. 
Her fortælles om kommunens ønsker, erfaringer og forventnin-
ger til projektet. 

Anden del beskriver projektet set fra OPP-leverandørens per-
spektiv. Leverandørerne fortæller om det hidtidige samarbejde 
på leverandørsiden, erfaringerne og vigtige læringspunkter.
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Ifølge Frederiksberg Kommune er OPP-projektet et godt ek-
sempel på strategisk byudvikling og på, hvordan kommunen 
forsøger at integrere byens visioner i kommuneplanen og by-
planlægningen. Med OPP-projektet er der skabt mulighed for at 
gennemføre og skabe en spændende og flerfunktionel løsning 
til glæde for byens borgere, forskellige brugere og foreninger. 
Kvadratmeterne i huset bliver udnyttet på bedste vis.

Et løft til byens idræts- og fritidsliv
Såvel Frederiksberg Kommune som Gribskov Gruppen glæder 
sig til, at de sammen kan åbne det nye byggeri. Og det samme 
gør kommunens borgere, skoler og foreningsliv samt nabokom-
munerne. Med den nye svømme- og gymnastikhal er der ifølge 
Frederiksberg Kommune skabt rammerne for, at Frederiksberg 
får et hus, som vil give et løft til borgernes fritidsliv, byens skoler 
og foreninger inden for svømning og idrætsgymnastik.

Et velfungerende partnerskab
For at udvikle og realisere et så visionært og stort OPP-projekt, 
som det er tilfældet med en kombineret svømmehal og idræts-
gymnastikhal, er det ifølge Frederiksberg Kommune af afgøren-
de betydning, at der er et godt fagligt, tillidsbaseret partner-
skab og samarbejde mellem kommune og privat bygherre. Og 
tilsvarende gælder i forhold til samarbejdet med KommuneKre-
dit gennem hele kontraktperioden.

Her i efteråret 2016 halvvejs inde i anlægsfasen, mens byggeri-
et tager form og struktur, konkluderer Frederiksberg Kommune, 
at man fortsat er tilfreds med partnerskabet og samarbejdet 
med såvel Gribskov Gruppen som KommuneKredit.

Som borgmester Jørgen Glenthøj også siger: ”Snart er det maj 
2017, og vi glæder os til et klippe den fælles snor over sammen 
med Gribskov Gruppen og sige tak for et godt forløb og en god 
anlægsfase”.

Fortsat fra side 3

TEMA OM OPP-PROJEKTET 
FLINTHOLM SVØMMEHAL

Flintholm Svømmehal som OPP
 
Ordregivende myndighed: Frederiksberg Kom-
mune

OPP-leverandør: Gribskov Gruppen A/S (opfø-
relse) og GMF-Danmark (drift og vedligehold)

Om projektet: Flintholm Svømmehal vil inde-
holde blandt andet et 25 m bassin med 8 baner, 
undervisnings- og morskabsbassin, rutsjebaner, 
soppebassin, varmtvandsbassin, kurbad og well-
ness, gymnastikhal med moderne redskaber, 
samt fælles faciliteter såsom omklædning, 
klubfaciliteter og caféområde.

Byggeår: 2015-2017

Kontraktperiode: 20 år

Projektsum: ca. 160 mio. kr.

Finansiering: KommuneKredit.

Ibrugtagning: 1. maj 2017

GRIBSKOV GRUPPEN A/S - FREDERIKSBERG KOMMUNE

LEVERANDØRENS PERSPEKTIV

Frederiksberg Kommune slutter anlægsfasens midtvejsevalu-
ering af med, at man - baseret på de hidtidige og positive erfa-
ringer fra OPP-partnerskabet - er fuld af fortrøstning i forhold 
til den resterende anlægsfase og efterfølgende driftsfase. Jo, 
Frederiksberg glæder sig – både til åbningen i maj 2017 og til 
årene herefter.

Flintholm Svømmehal: Leverandørperspektivet
Et offentligt-privat partnerskab indebærer et langsigtet drifts- 
og vedligeholdelsessamarbejde. Ofte er der tale om aftalepe-
rioder på 20-25 år. Det giver mulighed for at optimere projek-
ternes langsigtede totaløkonomi. 

Tidlig inddragelse et nøgleord
Gribskov Gruppen A/S, som står for projektering og opførelse 
af Flintholm Svømmehal, hyrede GMF-Danmark som driftsope-
ratør tidligt i processen. Ifølge GMF-Danmarks direktør, Jeppe 
Ulrich, har det givet driftsvirksomheden en unik mulighed for at 
præge byggeriet. ”Dette har givet os mulighed for at være med 
til at udforme og tilpasse projektet, således at vi står med en 
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Fortsat fra side 4

TEMA OM OPP-PROJEKTET 
FLINTHOLM SVØMMEHAL

færdig bygning, der både lever op til udbudskravene, men som 
det også er muligt at drive som en sund og fremtidssikret for-
retning.” 

Små ændringer - store besparelser
Mange væsentlige rammer låses fast allerede i udbuds- og for-
handlingsfasen, hvor driftsoperatøren traditionelt endnu ikke er 
valgt. Dermed kan der forekomme uhensigtsmæssigheder, som 
kan være dyre at rette op på efterfølgende. 

Erfaringen fra projektet viser da også, at selv små ændrings-
forslag fra driftsoperatøren i byggefasen kan få store konse-
kvenser for den efterfølgende drift. Ændringsforslag, som 
”blot” har krævet ændring af nogle streger på en tegning, ville, 
ifølge GMF-Danmarks direktør, enten være umulige eller koste 
driftsstop med dertilhørende omsætningstab, når byggeriet 
først stod færdigt. Rettidig omhu ses derfor som et nøgleord 
i processen.

Velsmurt samarbejde på leverandørsiden
Samarbejdet mellem parterne på leverandørsiden, herunder 
Gribskov Gruppen, arkitekterne fra 3 x SKAK og driftsopera-
tøren GMF-Danmark, har været velsmurt. GMF-Danmark værd-
sætter samarbejdet og den tidlige inddragelse og kan se for-
dele ved tilgangen: ”Vi har blandet os meget, nok mere end de 
er vant til, og siddet med til møder om alt fra stikkontakter til 
facadebeklædning. Men det betyder, at vi kender hver en cen-
timeter af bygningen og er sikre på, at vi kan skabe et sundt 
OPP-samarbejde, ikke bare på kort sigt, men i hele kontraktens 
løbetid,” siger Jeppe Ulrich.

Adm. direktør i Gribskov Gruppen, Anders Skak, bekræfter 
det gode og tætte samarbejde i processen omkring Flintholm 
Svømmehal. ”De (red: GMF-Danmark) er kommet med flere vig-
tige og visionære driftsbetragtninger undervejs. For mig at se er 
inddragelsen af driftsoperatøren så tidligt i processen den bed-
ste måde at sikre, at brugerperspektivet også bliver tilgodeset i 
projekterings- og byggefasen.”

Perspektiver ved langsigtet offentligt-privat samarbejde
GMF-Danmark ser flere fordele ved at lade en privat leverandør 
varetage offentlige opgaver i et langsigtet samarbejde. Mulig-
heden for at kunne udnytte ledig kapacitet ses som en af de 
vigtigste fordele. Men også den centrale forankring af viden 
ses som en klar styrke. ”Den største fordel er helt klart viden-
deling og den smidighed en privat organisation kommer med. Vi 
skal kun tænke på at drive svømmehal og ikke på, om pengene 
kunne være brugt bedre et andet sted i systemet,” siger Jeppe 
Ulrich.

Fokus på brugerne
Den nye svømme- og idrætsgymnastikhal på Frederiksberg 
forventes ibrugtaget 1. maj 2017. Hos GMF-Danmark ser man 
frem til at drive faciliteterne, men man er også ydmyg overfor 
opgaven. Jeg har meget fokus på, at vi som privat operatør ikke 
blot har ansvaret for det, der står i kontrakten, men også for at 
brugerne føler sig hjemme og føler sig hørt og taget alvorligt. I 
bund og grund bliver et OPP-samarbejde aldrig optimalt, hvis 
man kun fokuserer på tal og glemmer, at det er mennesker, vi 
ønsker at skabe nye forbedrede muligheder for.”
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KOMMUNEKREDITS DELÅRSREGNSKAB 
1. JANUAR TIL 30. JUNI 2016

Udseendet af delårsrapporten er nyt, bl. a. er rapporten lagt 
ned for at øge læsevenligheden på digitale medier. Men Kom-
muneKredit er den samme – sikker og stabil. 

”Sikker og stabil” er en omskrivning af ”kedelig”, som skal for-
stås som noget positivt. En virksomhed med AAA-rating som 
KommuneKredit skal helst være sikker og stabil.

KommuneKredits resultat før værdireguleringer ligger i før-
ste halvår 2016 på niveau med samme periode sidste år, 
men højere end forventningen i årsrapporten 2015. Værdi-
reguleringerne er samtidig relativt begrænsede, hvilket er 
tilfredsstillende i lyset af et turbulent halvår på de finan-
sielle markeder.

Figur: Totalindkomst, jf. side 10 i delårsregskabet

TOTALINDKOMST

54 mio.

361 mio.

87 mio.

308 mio.

Administrations-
omkostninger

Nettorente-
indtægter

Skat af 
periodens resultat

Overført til 
egenkapitalen

88 mio. Værdiregulering af 
finansielle instrumenter

> Delårsrapport 20161. HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB

SI KKE R  & STABIL 

> Delårsrapport 2016
1. HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SI KKE R  

& STABIL 
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KOMMUNEKREDITS DELÅRSREGNSKAB 
1. JANUAR TIL 30. JUNI 2016
Fortsat fra side 6

Den finansielle stilling viser en tilfredsstillende udvikling. For 
første gang er værdien af udstedte værdipapirer (obligationer 
m.v.) over 200 mia. kr.

Finansiel stilling
 

Mio. kr. 30. jun 2016 31. dec 2015

Aktiver

Tilgodehavende hos kreditinstitutter 40 818

Udlån 161.040 152.881

Leasingudlån 5.217 4.812

Beholdning af værdipapirer 35.690 33.983

Andre aktiver, herunder skatteaktiver 224 248

Aktiver i alt 223.599 213.199

Mio. kr. 30. jun 2016 31. dec 2015

Forpligtelser og egenkapital

Gæld til kreditinstitutter 0 0

Udstedte værdipapirer 204.369 194.784

Afledte finansielle instrumenter 11.805 10.967

Andre forpligtelser, herunder pensioner 500 831

Udskudte skatteforpligtelser 270 270

Forpligtelser i alt 216.944 206.852

Egenkapital 6.655 6.347

Forpligtelser og egenkapital i alt 223.599 213.199

Det samlede udlån voksede nominelt med 4,7 mia. kr. i første 
halvår. Det samlede udlån til dagsværdi er ultimo juni fordelt på 

81 mia. kr. til kommuner, 18 mia. kr. til regioner, 54 mia. kr. til 
forsyningsvirksomheder og 8 mia. kr. til andre låntagere.

 Kommuner og regioner  62 %

 Affald, varme og energi  24 %

 Vand og spildevand  9 %

 Kollektiv trafik og havne 3 %

 Andre formål  2 % 62+24+9+3+2
Udlån fordelt efter formål

50+12+33+5
 Kommuner 50 %

 Regioner 12 %

 Forsyningsselskaber 33 %

 Andre låntagere 5%

Udlån fordelt på låntagere
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FUNDING

De finansielle markeder er sædvanligvis rolige i sommermåne-
derne. KommuneKredit har oplevet en positiv aktivitet i denne 
sommer.

I juni-nummeret af KommuneKredit Information nævntes, at 
KommuneKredit i april måned havde oprettet et fundingpro-
gram i Australien – et såkaldt ”kangaroo-program”. Med det nye 
fundingprogram opnår KommuneKredit en bredere spredning 
af fundingmulighederne og mulighed for at tiltrække nye in-
vestorer.

Siden programmets oprettelse er der hen over sommeren ud-
stedt for 315 mio. AUD på programmet med en løbetid på 10 
år. Beløbet svarer til 1,6 mia. DKK – en god start på det nye pro-
gram.

Det svenske marked har også vist mulighed for udstedelser i 
sommervarmen. I august og den forløbne del af september er 
der udstedt for 4,2 mia. SEK med en løbetid på 12 år. Beløbet 
svarer til 3,4 mia. DKK. Det svenske marked har ikke tidligere 
været så attraktiv for KommuneKredit, så det er også en god 
nyhed.

Det har været mere almindeligt, at KommuneKredit har udste-
det i USD-markedet i august/september. Således også i år, hvor 
KommuneKredit pr. 24. august annoncerede en treårig bench-
markudstedelse på 1 mia. USD. Udstedelsen forløb meget til-
fredsstillende med en betydelig overefterspørgsel. Den solgte 
udstedelse svarer til 6,6 mia. DKK. Fordelingen på investorer og 
geografi fremgår af omstående figurer.

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 22. september 2016.

 Banker  27 %

 Centralbanker  41%

 Supras o.l.  17 %

 Pension 4 %

 Andre  12 % 27+41+17+4+11
FORDELING PÅ INVESTORER

48+22+23+6
 Europa 48 %

 Asien 22 %

 Amerikas 23 %

 Andre 6%

FORDELING EFTER INVESTORERNES HJEMSTED


