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Ansøgning om omlægning af Furesø Kommunes statslån 
 
Furesø Kommune har i brev af 11. august 2016 søgt om Social- og Indenrigsministe-
riets dispensation til at omlægge sit statslån med udløb i september 2040 med en 
rente på 2,2 pct. til et nyt lån hos KommuneKredit med uændret løbetid med en fast 
rente. 
 
Baggrunden for Furesø Kommunes ansøgning er, at KommuneKredit kan tilbyde et 
fast forrentet lån til en lavere rente.  
 
Furesø Kommune søger om at optage et langfristet lån hos KommuneKredit 

 hvor provenuet fuldt ud vil blive anvendt til indfrielse af kommunens nuværen-
de statslån 

 hvor lånet har samme løbetid som det nuværende statslån, dvs. med udløb i 
september 2040 

 hvor renten er fast  
 
Furesø Kommune har oplyst, at det seneste lånetilbud fra KommuneKredit fra den 3. 
august 2016 giver mulighed for at optage et fast forrentet lån med en rente på 1,32 
pct. Det vil indebære en årlig besparelse for kommunen på ca. 12,3 mio. kr. 
 
Statslånet til Furesø Kommune er et led i aftalen af 8. marts 2011til afløsning af den 
oprindelige aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommu-
ner og indebar følgende: 

 Kommunens samlede gæld på ca. 3 mia. kr. blev omlagt til et 30 årigt statslån 
med en fast rente på 2,2 pct. p.a. 

 Kommunen fik perioden med særtilskud forlænget, således at der ydes et 
særtilskud i perioden 2022-2040 på i alt 250 mio. kr. (2011-pl).  

  
I forlængelse af den tidligere drøftelse af spørgsmålet mellem kommunen og ministe-
riet i foråret 2015 skal det hermed meddeles, at kommunen ydes dispensation til en 
låneomlægning under følgende forudsætninger: 
 

 Kommunen optager et fast forrentet lån hos KommuneKredit svarende til stør-
relsen af statslånet på indfrielsestidspunktet.  

 Løbetiden for det nye lån er uændret i forhold til det nuværende statslån. 
 Lånet optages med henblik på samtidig fuld indfrielse af statslånet. 
 Det nye lån kan ikke efterfølgende omlægges eller vilkårene i øvrigt ændres 

for lånet uden dispensation fra ministeriet. 
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 Kommunens særtilskud for perioden 2022-2040 reduceres svarende til ¼ af 
kommunens besparelse ved den lavere rente set over lånets restløbetid ved 
omlægningen. 
 

Den endelige beregning heraf kan først foretages, når den faktiske rente i forbindelse 
med omlægningen kendes.   
 
Det bemærkes i øvrigt, at det tidligere, jf. ministeriets brev af 22. september 2015, er 
tilkendegivet over for kommunen, at udbetalingsprofilen for særtilskuddet fra 2022 
først fastlægges, når man er tættere på perioden for udbetaling. 
 
Det bemærkes, at der ikke udover dispensationen på de oven for angivne forudsæt-
ninger foretages ændringer i aftalen af 8. marts 2011. De øvrige vilkår i aftalen af 8. 
marts 2011 berøres således ikke af nærværende dispensation. 
 
Det forudsættes, at omlægningen sker i indeværende år. Det forudsættes desuden, at  
kommunen forud for optagelse af nyt lån hos KommuneKredit kontakter kontorchef 
Paul Martin Olsen (pmo@statens-adm.dk) i Statens Administration med henblik på at 
fastlægge den nærmere proces for indfrielse af statslånet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Torben Buse 


