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FREMVEKST AV NYE KOMM

Behov for stabil og rimelig tilgang til
finansiering gjør at stadig flere land etablerer
spesialiserte låneinstitusjoner for kommunal
sektor. Den nordiske kommunalbankmodellen er blitt en eksportartikkel.
AV: TOR OLE STEINSLAND OG JULIAN FARNER-CALVERT
- DET ER TO HOVEDGRUNNER til
at en rekke land nå vurderer å etablere
spesialiserte institusjoner som kan låne
ut penger til egen lokal sektor, forteller
Lars M. Andersson. Han er tidligere
administrerende direktør i den svenske
kommunalbanken, Kommuninvest, nå
rådgiver for flere land og institusjoner
som er i ferd med å etablere egne kommunalbanker.
- For det første skyldes det at en rekke banker mistet toppratingen etter finanskrisen. De får ikke lenger tilgang til
de rimeligste pengene i kapitalmarkedet.
I tillegg medfører nye krav til kapital og
likviditet for bankene at de har måttet reduserer utlånene. Dette har ført til at mulighetene for kommuner og fylker til å få
lån er blitt dårligere og det er blitt dyrere,
forteller Andersson.

«I EU er de lokale
og regionale
myndighetene
ansvarlig for mer
enn to tredjedeler
av alle offentlige
investeringer»
BEDRE VILKÅR SAMLET
Kommunesektoren står for mer enn
halvparten av velferdsproduksjonen i
Norge. Dette er på ingen måte unikt
i en europeisk sammenheng. Lokale
myndigheter har i Europa en sentral
rolle i samfunnet. Det er lokale myndigheter som produserer de grunnleggende
velferdstjenestene, og sammen med regionsnivået er de den viktigste investoren i velferdstjenester. I EU er de lokale
og regionale myndighetene ansvarlig for
mer enn to tredjedeler av alle offentlige
investeringer. Denne velferdsproduksjonen må finansieres i en kombinasjon av
dagens inntekter og lån.
Kommuner og fylker har svært høy
kredittrating, såkalt trippel A-rating. Det
innebærer at de i utgangspunktet kan låne
penger svært billig. Men det i seg selv er
ikke nok.
- En egen institusjon som kun låner ut
til kommuner og fylker vil kunne oppnå
bedre vilkår, enn det kommunene hver for
seg oppnår. For å få tilgang til de billigste
pengene må man bygge tillit og kjennskap

4

EKSPORT AV
KOMMUNALBANKER
Frankrike etablerte av Agence France
Locale i 2013. Det engelske kommuneforbudet ser på liknende løsninger. I Europa for øvrig ser også land
som England, Polen, Spania, Tyrkia,
Bulgaria og Tyskland på kommunalbank-modellen, i tillegg til land i
Latin-Amerika, Afrika og Asia.

hos investorene. Man må spre innlåningen til mange markeder og jevnlig låne
inn fra disse markedene. Det er akkurat
dette de nordiske kommunalbankene
gjør, og som nå svært mange store europeiske land vurderer, forteller Andersson.
FRANSK KOMMUNALBANK
Det eksisterer i dag «kommunalbanker»
i Norge, Sverige, Danmark, Finland og
i Nederland. Det er selvsagt forskjell
på disse finansinstitusjonene, men også
svært mange likheter. De er alle sammen
godt etablerte institusjoner i sine land og
med en betydelig markedsandel – mellom
45 og 90 prosent. Alle institusjonene låner inn penger i kapitalmarkedet og låner
ut midler til lokal velferdsinvesteringer.
Alle disse institusjonene har et offentlig eierskap, enten de er eid av lokale
myndigheter, nasjonale myndigheter eller
en kombinasjon.
- Det vi har sett er at etableringen av
disse institusjonene har stimulert konkurransen og gitt kommunal sektor rimeligere finansiering. Institusjonene får en høy
markedsandel, men man kan ikke laste
kommunene for å ha fått en veldig effektiv
finansieringsløsning, mener Andersson.

«Etablering av
disse institusjonene
har stimulert
konkurransen og
gitt kommunal
sektor rimeligere
finansiering»
I november 2012 ga Frankrikes presi-

Idag eksisterer det «kommunalbanker» i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Frankrike har nettopp etablert en fransk kommunalbank, og har nylig gjort sitt
første innlån. Foto: Pixtal / NTB scanpix.

dent grønt lys for etableringen av Agence
France Locale, Frankrikes første kommunalbank etter den nordiske modellen
med byer som Lyon, Bordeaux og Lille
som medlemmer. I år, gjorde banken sitt
første innlån. Fremover tror Andersson
den største utfordringen ikke blir å få nok
kunder men å kunne ta imot alle som ønsker tilgang på finansiering. Det engelske
kommuneforbundet utreder nå et liknende prosjekt og det samme gjør land som
Polen, Spania, Tyrkia og Bulgaria.
UTFORDRINGER
Selv om kommunalbankinstitusjone-

ne har vist seg som effektive redskap for
finansiering av lokal offentlig sektor, har
institusjonene utfordringer. Selv om de
kun låner ut til kommunal sektor, en sektor med svært lav risiko, er de omfattet av
de samme reguleringene som kommersielle banker.
- Størrelsen og omfanget av reguleringer en stor trussel mot kommunalbankene. Mitt inntrykk er at det er liten forståelse for disse institusjonene hos de som
lager reguleringene, og her må det fremover gjøres et betydelig arbeid for å øke
forståelsen, sier Lars M. Andersson.

DIALOG

KOMMUNALBANKER

KOMMUNALBANKER I EUROPA
DANMARK
I Danmark ble et lokal statlig finansieringsbyrå opprettet så tidlig som i
1898. Kommunekredit er et andelslag der alle danske kommuner og regioner frivillig er tilsluttet, og dominerer markedet for kommunale lån i
Danmark. Kommunekredit utsteder
obligasjoner i danske og utenlandske
kapitalmarkeder og låner deretter ut
til kommuner, regioner og selskaper
med kommunal garanti.
SVERIGE
Kommuninvest i Sverige ble opprettet i 1986. På den tiden var de svenske kommunene sterkt avhengig av
banklån for sine investeringer. Konkurransen mellom bankene var ikke
optimal og de viste tegn til oligopol.
Lokale myndigheter ble belastet med
renter som på ingen måte reflekterte
deres kredittverdighet. Dette gjorde en gruppe lokale myndigheter i
Midt-Sverige til å ta initiativ til å opprette Kommuninvest. I løpet av årene
har flere og flere kommuner sluttet
seg til samvirkeforetak av Kommuninvest, og nå er over 90 prosentav
alle fylker og kommuner i Sverige
medlemmer. Det svenske byrået har
radikalt endret markedet for lån til
kommuner. Kommuninvest opererer
i finansmarkedene, med en solidarisk
garanti fra sine medlemmer.
FINLAND
Den finske byrået MuniFin ble opprettet i 1990. MuniFin er et aksjeselskap eid av finske kommuner, Keva
(kommunenes pensjonsforsikring)
og den finske stat. MuniFin er garantert av Kommunenes garantisentral.
303 finske kommuner, som representerer 99,95 prosent av befolkningen i
Finland, er medlem av Keva (per 1.
januar 2013).

KOMMUNALBANKMISJONÆREN
Han sprer budskapet om den nordiske
finansieringsmodellen for lokal velferd

LARS M. ANDERSSON var initiativtaker
til opprettelsen av Kommuninvest, Sveriges «government funding agency» i 1986
og ble Kommuninvests første administrerende direktør. Han var med å utvikle
driften frem til 2001.
De siste 20 årene har han arbeidet som
rådgiver for lokale myndigheter flere steder i verden. Nylig har han jobbet som
rådgiver for å opprette «kommunalban-

ker» i Frankrike og i Storbritannia.
Lars M. Andersson er medlem av «Supervisory Board of Agence France Locale»
og styreleder i «the Strategy Committee»
i foretakets styre. Han er også styreleder i Kommuninvests «Research Fund
Committee» og i «Fonds mondial pour le
développement des villes» (globalt fond
for byutvikling).

NEDERLAND
I Nederland ble Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) etablert i 1914 som en
spesialisert finansinstitusjon for offentlig
sektor. BNG er et lovfestet to-lags selskap under nederlandsk lov (structuurvennootschap) og er eid av den nederlandske stat (50 prosent), 11 provinser
(3,6 prosent) og 406 kommuner (46,4
prosent). BNG har en markedsandel på
rundt 60 prosent av den nederlandske
kommunesektoren.
Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
ble etablert i 1954 som en spesialisert
låneinstitusjon for å gi nederlandske
lokale myndigheter og water boards finansiering til kostnadseffektive nivåer.
Alle bankens innlån ble statsgarantert
til juli 1989. Den eksplisitte støtte ble
senere trukket tilbake som en del av en
bredere regjeringens politikk for å redusere offentlig deltakelse og garantier.
Kilde: Mårten Andersson Productions
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