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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 11.328,3 30.811,0 19.482,7

Genudlån af statslån ................................................................................ 26.437,5 15.339,0
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 26.437,5 15.339,0

Inkonverterbare realkreditlån ................................................................ 76,5 38,5
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .......................................................... 76,5 38,5

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ................... 4.297,0 4.105,2
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ............. 4.297,0 4.105,2

Artsoversigt:

Finansielle poster ....................................................................................... - 37,9
Kapitalposter ............................................................................................... 30.811,0 19.444,8

Aktivitet i alt .............................................................................................. 30.811,0 19.482,7

Bevilling i alt ............................................................................................. 30.811,0 19.482,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S ..................................... - 1.974,0
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100) ....................................... - -
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102) ....................................... - -
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ 61,0 161,0
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ............................. - 730,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser ......... 3.871,2 2.085,1
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration .... 18,9 35,8
25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig

og Landdistrikter ..................................................................... - -
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26. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 820,6 -
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... 100,0 100,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... 300,0 300,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... 300,0 300,0
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 4.750,0 800,0
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ...................... 2.725,0 825,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 2.317,0 2.017,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 1.500,0 1.500,0
54. Genudlån Energinet.dk ........................................................... 4.023,8 1.138,8
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... - -
57. Genudlån til Statens Serums Institut ...................................... 150,0 -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond .......... - 115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .................................... 5.500,0 2.108,6

 Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens

Administration ......................................................................... 76,5 38,5

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..... 4.297,0 4.105,2

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i

rater i perioden 2009-2010
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse

til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende
anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i

en eller flere rater i perioden 2011-2013.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB

nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 7.733,8 9.488,5 -14.125,5 11.328,3 - - -
Udgift ......................................................... 37.506,1 38.499,7 29.977,3 30.811,0 - - -
Indtægt ....................................................... 29.772,3 29.011,2 44.102,8 19.482,7 - - -

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ................................ 8.407,3 8.662,6 -15.007,2 11.098,5 - - -
40.21. Genudlån af statslån ...................... 8.407,3 8.662,6 -15.007,2 11.098,5 - - -

Inkonverterbare realkreditlån ............... -21,8 8,6 16,7 38,0 - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ........ -21,8 8,6 16,7 38,0 - - -

Ordningen om selvstændig likviditets
nettoinvesteringer ..................................... -651,8 817,3 865,0 191,8 - - -
40.41. Ordningen om selvstændig li-

kviditets nettoinvesteringer ........... -651,8 817,3 865,0 191,8 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Bevilling i alt ............................................. 7.733,8 9.488,5 -14.125,5 11.328,3 - - -

Aktivitet i alt .............................................. 7.733,8 9.488,5 -14.125,5 11.328,3 - - -
Udgift ..................................................... 37.506,1 38.499,7 29.977,3 30.811,0 - - -
Indtægt ................................................... 29.772,3 29.011,2 44.102,8 19.482,7 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:

Indtægt ................................................... -101,2 -287,5 1,3 37,9 - - -
Kapitalposter:

Udgift ..................................................... 37.506,1 38.499,7 29.977,3 30.811,0 - - -
Indtægt ................................................... 29.873,5 29.298,7 44.101,5 19.444,8 - - -
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Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 2.728,3 10.941,2 1.000,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.919,3 10.920,0 4.750,0 1.974,0 - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet
 A/S

Udgift ................................................... 2.728,3 10.941,2 1.000,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.549,5 10.250,0 1.000,0 - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 178,8 691,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.119,3 1.600,0 4.750,0 1.974,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.119,3 1.600,0 4.750,0 1.974,0 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 0,0 - - - - - -

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
Indtægt ................................................ 1.800,0 9.320,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.800,0 9.320,0 - - - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet garanterer staten, via

genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kre-
ditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
I medfør af akt.162 af 9. juni 2009 bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde ga-

ranti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse
med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S.
Finansiel Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio.
kr.
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40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.093,4 0,0 - - - - -

10. Genudlån til Island
Udgift ................................................... 4,8 0,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,8 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.088,6 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.088,6 - - - - - -

15. Ikke realiserede valutakursgevin-
 ster

Indtægt ................................................ 4,8 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,8 0,0 - - - - -

10. Genudlån til Island
Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige,

Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med
IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mel-
lemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio.
USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge lå-
neaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige
nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til

Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 1.492,1 1.492,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,5 0,6 - - - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... 1.492,1 1.492,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.492,1 1.492,0 - - - - -

15. Ikke-realiserede valutakursgevin-
 ster

Indtægt ................................................ 2,5 0,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,5 0,6 - - - - -
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10. Genudlån
Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale lå-

neprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for gen-
opretning af den irske økonomi.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio.
EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - 1.570,0 319,0 61,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 56,0 1.769,7 400,0 161,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... - 1.570,0 319,0 61,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 1.570,0 319,0 61,0 - - -
Indtægt ................................................ 56,0 1.769,7 400,0 161,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 56,0 1.769,7 400,0 161,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende ga-

rantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning
til tekstanmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 9.851,0 3.912,0 28.760,0 730,0 - - -

10. Kapitalindskud i medfør af Kre-
 ditpakken

Indtægt ................................................ 9.851,0 3.912,0 28.760,0 730,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 28.760,0 730,0 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 9.851,0 3.912,0 - - - - -

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni

2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleind-
gåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg.
Ifølge lov 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes kapita-
lindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12
pct. i årlig rente.
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40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 3.039,4 3.452,3 3.645,0 3.871,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.946,9 2.020,3 2.036,0 2.085,1 - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... 3.039,4 3.452,3 3.645,0 3.871,2 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.039,4 3.452,3 3.645,0 3.871,2 - - -
Indtægt ................................................ 1.946,9 2.020,3 2.036,0 2.085,1 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.946,9 2.020,3 2.036,0 2.085,1 - - -

10. Genudlån
Ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28.

juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for
Videregående Uddannelser.

Ad 55. Statslige udlån, afgang.  Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august
1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, re-
finansieringsordningen, Statens Administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 16,8 16,9 16,8 18,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 37,0 34,6 36,3 35,8 - - -

10. Mellemregning med Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fi-

 skeri, refinansieringsordningen
Udgift ................................................... 16,8 16,9 16,8 18,9 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 16,8 16,9 16,8 18,9 - - -
Indtægt ................................................ 37,0 34,6 36,3 35,8 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 37,0 34,6 36,3 35,8 - - -

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansierings-
ordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse
med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.
Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end
de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordi-
nære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der
henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
samt § 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhø-
rende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være relativt begrænsede, da det
ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obli-
gationer til realkreditinstitutterne.
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40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 50,7 51,9 53,7 - - - -

10. Genudlån, Statens Administra-
 tion

Indtægt ................................................ 50,7 51,9 53,7 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 50,7 51,9 53,7 - - - -

10. Genudlån, Statens Administration
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-

dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med 2010.

Genudlånet vil være fuldt afviklet med udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 569,3 513,6 826,5 820,6 - - -

10. Statslån, Statens Administration
Udgift ................................................... 569,3 513,6 826,5 820,6 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 569,3 513,6 826,5 820,6 - - -

10. Statslån, Statens Administration
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-

dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.

Statslånet forventes afviklet i perioden 2019-2027.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 365,2 110,1 350,0 100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 350,0 - 350,0 100,0 - - -

10. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... 365,2 110,1 350,0 100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 350,0 100,0 350,0 100,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 15,2 10,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 350,0 - 350,0 100,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 350,0 - 350,0 100,0 - - -
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10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt

med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes fi-
nansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår,
som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til
staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med stats-
garanti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 835,7 323,7 2.300,0 300,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 500,0 - 800,0 300,0 - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... 835,7 323,7 2.300,0 300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 800,0 300,0 2.300,0 300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 35,7 23,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 500,0 - 800,0 300,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 500,0 - 800,0 300,0 - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med

tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges
til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern
Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen
og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen
over Femern Bælt.

Ved akt 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansmini-
steren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som
allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebælts-
forbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 104,3 325,6 400,0 300,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 100,0 100,0 300,0 - - -

10. Genudlån til A/S Femern Lan-
 danlæg

Udgift ................................................... 104,3 325,6 400,0 300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 300,0 400,0 300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 4,3 25,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 100,0 100,0 300,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 100,0 100,0 300,0 - - -
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10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg
Det fremgår af § 7, stk. 4, i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse

over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at
dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S
Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og pro-
jekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af
de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

Ved akt. 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansmini-
steren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som
allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebælts-
forbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S
I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.

Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 2.306,6 2.623,0 4.200,0 4.750,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 600,0 - - 800,0 - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... 2.306,6 2.623,0 4.200,0 4.750,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.790,0 2.300,0 4.200,0 4.750,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 516,6 323,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 600,0 - - 800,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 600,0 - - 800,0 - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets
finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån
af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som
låntager.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.

Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 3.134,8 2.750,2 1.600,0 2.725,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.350,0 2.200,0 1.400,0 825,0 - - -

10. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 3.134,8 2.750,2 1.600,0 2.725,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.875,0 2.400,0 1.600,0 2.725,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 259,8 350,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.350,0 2.200,0 1.400,0 825,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.350,0 2.200,0 1.400,0 825,0 - - -
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10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Ifølge lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden mv., som ændret ved lov nr. 1091 af 21.

december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr.386
af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19. april 2006 er Finansministeriet bemyndiget til at dække en
del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved akt. 198 af 2.
september 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 1.527,6 433,3 1.900,0 2.317,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.200,0 - 600,0 2.017,0 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 1.527,6 433,3 1.900,0 2.300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.450,0 400,0 1.900,0 2.300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 77,6 33,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.200,0 - 600,0 2.000,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.200,0 - 600,0 2.000,0 - - -

20. Genudlån til A/S Storebælt, In-
deksobligation nominel værdi
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

30. Genudlån til A/S Storebælt, In-
 deksobligationer indeksering

Udgift ................................................... - - - 17,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 17,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

40. Genudlån til A/S Storebælt,
Modpost til indeksering
Indtægt ................................................ - - - 17,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 17,0 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren

bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager.
Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer
fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for
modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. §
37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.
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30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-

vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er
det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån A/S Storebælt.

40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering
Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på § 40.21.52.30.

Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede
omfang af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 1.516,8 1.349,0 400,0 1.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 1.500,0 - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 1.516,8 1.349,0 400,0 1.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.350,0 1.050,0 400,0 1.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 166,8 299,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 1.500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 1.500,0 - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren

bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager.
Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Sel-
skabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt ude-
stående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 7.940,5 2.028,9 2.500,0 4.023,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 500,0 1.375,9 - 1.138,8 - - -

10. Genudlån Energinet.dk
Udgift ................................................... 7.940,5 -37,8 2.500,0 4.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 5.900,0 - 2.500,0 4.000,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 2.040,5 -37,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 500,0 1.370,0 - 1.115,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 500,0 1.370,0 - 1.115,0 - - -

20. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligation, nominel værdi
Udgift ................................................... - 2.000,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 2.000,0 - - - - -

30. Genudlån til Energinet.dk, in-
 deksobligationer, indeksering

Udgift ................................................... - 66,7 - 23,8 - - -
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54. Statslige udlån, tilgang ................. - 66,7 - 23,8 - - -

40. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligation, løbende indekse-

 ring
Indtægt ................................................ - 5,9 - 23,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 5,9 - 23,8 - - -

10. Genudlån Energinet.dk
Ifølge lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk er finansministeren bemyndiget

til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for
hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet
betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående,
jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-

vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er
det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, løbende indeksering
Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på § 40.21.54.30.

Genudlån Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke
påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 105,4 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 444,0 - - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... 105,4 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 - - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 5,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ 444,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 444,0 - - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Ifølge lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse

i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden er finansministeren bemyn-
diget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for
hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden be-
taler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf.
§ 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.
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40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 150,0 - - -

10. Genudlån til Statens Serums In-
 stitut

Udgift ................................................... - - - 150,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 150,0 - - -

10. Genudlån til Statens Serums Institut
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at

lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2014-2017 til finansiering af instituttets
anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 671,8 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 86,4 115,6 115,6 115,6 - - -

10. Genudlån Skibskreditfonden (in-
 denlandsk)

Udgift ................................................... 671,8 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 671,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ 86,4 115,6 115,6 115,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 86,4 115,6 115,6 115,6 - - -

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, be-

myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning
(CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og
inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen.
Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -107,9 -291,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.079,0 861,1 1.148,1 1.148,1 - - -

10. Genudlån Danmarks Skibskredit
 A/S

Udgift ................................................... -107,9 -291,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -107,9 -291,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.186,9 1.152,1 1.148,1 1.148,1 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.186,9 1.152,1 1.148,1 1.148,1 - - -
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15. Genudlån Danmarks Skibskredit
A/S, ikke-realiserede valutakurs-

 reguleringer
Indtægt ................................................ -107,9 -291,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -107,9 -291,0 - - - - -

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, be-

myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning
(CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og
inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen.
Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer
Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kon-
toen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 5.794,0 5.420,0 7.525,0 5.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 571,8 1.034,3 1.439,8 2.108,6 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit
 Fonden

Udgift ................................................... 5.794,0 5.420,0 7.525,0 5.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 5.728,0 5.420,0 7.525,0 5.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 66,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 571,8 1.034,3 1.439,8 2.108,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 571,8 1.034,3 1.439,8 2.108,6 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Gen-

udlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om
bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er
derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den
samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af National-
banken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt
med Nationalbanken.
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Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Admini-
stration

Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22.
maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkre-
ditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at mod-
tage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger,
således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklings-
profiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem
indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevil-
lings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkon-
verterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielser af
den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved før-
tidige indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør
af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem
passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.
Renter vedrørende inkoverterbare realkreditlån, Statens Administration.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 34,8 43,2 28,4 76,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 56,5 34,6 11,7 38,5 - - -

10. Opkøb af obligationer
Udgift ................................................... - - 20,0 40,0 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 20,0 40,0 - - -
Indtægt ................................................ 23,3 20,9 1,7 25,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -5,1 -4,9 -0,3 -4,6 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 28,3 25,8 2,0 30,0 - - -

20. Overtagen gæld
Udgift ................................................... 34,8 43,2 8,4 36,5 - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 34,8 43,2 8,4 36,5 - - -
Indtægt ................................................ 33,3 13,7 10,0 13,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,4 1,9 1,6 1,7 - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 28,8 11,8 8,4 11,4 - - -

10. Opkøb af obligationer
Det forudsættes, at der i 2015 opkøbes obligationer svarende til ca. 40,0 mio. kr. med henblik

på førtidige indfrielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes at være rationel finansforvaltning.
Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes for-
holdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i fond-
skoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at
opnå en meget lille renterisiko.
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20. Overtagen gæld
I 2015 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 13,1 mio. kr.

Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære afdrag
på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 36,5 mio. kr.
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Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern

statslig låntagning.
På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. for-

skellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.
De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversig-

terne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 5.425,9 5.397,9 2.966,6 4.297,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6.077,7 4.580,6 2.101,6 4.105,2 - - -

10. Institutionernes nettoinvesterin-
 ger

Udgift ................................................... 3.165,1 2.914,5 2.190,4 2.900,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.165,1 2.914,5 2.190,4 2.900,0 - - -
Indtægt ................................................ 4.286,7 3.043,4 2.051,6 2.800,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 4.286,7 3.043,4 2.051,6 2.800,0 - - -

20. Huslejeordningens nettoinveste-
 ringer

Udgift ................................................... 2.260,8 2.483,4 776,2 1.397,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.260,8 2.483,4 776,2 1.397,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.791,0 1.537,1 50,0 1.305,2 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.791,0 1.537,1 50,0 1.305,2 - - -

10. Institutionernes nettoinvesteringer
På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkost-

ningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer
På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. for-

skellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår
huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på finanslovforslaget for 2010

og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i
perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning
af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren
samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse
den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island,
som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implemen-
tering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige,
Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt
2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån
svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede fi-
nansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's be-
styrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finans-
politisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD,
svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske
bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en
fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til Euribor 3 mdr. + 275
basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget
fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som
følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 2011 optaget på finanslovforslaget for 2013

og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3
mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil
kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag
fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også
Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia.
EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013
betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor
3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det
i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansi-
eringsomkostninger.

Jf. akt 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen
som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil
i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.
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I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget
fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som
følge heraf.
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