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Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om 
optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for 
institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets 
område 

 

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til 
bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring 
for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger: 

Danske Professionshøjskoler læser, at udkastet til ny bekendtgørelse indeholder 
disse bestemmelser: 

• forbud mod ikke-konverterbare finansielle instrumenter 
• begrænsninger på konverterbare bank- eller realkreditlån 
• forbud mod afdragsfrihed med undtagelse af to ganske særlige situationer 
• forbud mod finansielle instrumenter i udenlandsk valuta bortset fra euro  
• krav om en nedskrevet bestyrelsesgodkendt og revisionsovervåget strategi for 

finansiel risikostyring 
  

Det skal nævnes, at Danske Professionshøjskoler ikke har forholdt sig til 
høringsbrevets omtale af, at institutionerne alene må optage konverterbare bank- 
eller realkreditlån, da Danske Professionshøjskoler ikke kan genfinde omtalen i 
bekendtgørelsesudkastet. 

Generelt finder Danske Professionshøjskoler, at bekendtgørelsen vil medføre en 
indskrænkning af bestyrelserne på de selvejende institutioners fremtidige 
handlemuligheder. Bestyrelsen er øverst ansvarlig for institutionens virke og 
økonomiske drift, og bestyrelsen tilrettelægger i samarbejde med institutionens 
øverste ledelse den langsigtede finansielle strategi. Bekendtgørelsen vil fratage 
institutionerne en række af de nuværende værktøjer i dette arbejde. Det er 
særligt forbuddet mod afdragsfrihed, der markant vil medføre en indskrænkning 
i bestyrelsernes handlemuligheder. 

Alle professionshøjskoler har en målsætning om at kunne tilbyde de studerende 
tidssvarende og bæredygtige undervisningsfaciliteter geografisk fordelt inden for 
de enkelte institutioners regionale dækningsområde. Dette for at kunne 
imødekomme lokale behov for arbejdskraft og ønsker om fastholdelse af 
uddannelsestilbud lokalt. I perioder medfører det ekstra omkostninger og arbejde 
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med institutionernes finansielle portefølje, som er et af mange redskaber, der 
muliggør realiseringen af disse målsætninger. Med en indskrænkning af 
råderummet vanskeliggøres arbejdet hermed. 

Vedrørende afdragsfrie lån 

Danske Professionshøjskoler anbefaler, at forbuddet mod afdragsfrihed fjernes, 
eller som minimum gøres mere fleksibelt, fx så der gives mulighed for en generel 
adgang til afdragsfrihed i en kortere periode (2-3 år) i forbindelse med 
omlægninger, perioder med særlige investeringsbehov eller i perioder, hvor en 
institution arbejder med en økonomisk genopretning. 

Professionshøjskolerne finder det vigtigt, at reglerne udelukkende er gældende 
for nye lån, der optages efter 1. januar 2021. Som supplement vil Danske 
Professionshøjskoler anbefale, at såfremt ovenstående anbefaling ikke følges, at 
der gives en generel adgang til forlængelse af de afdragsfrie perioder på 
eksisterende afdragsfrie lån. 

Det er uklart, om det er institutionernes ansvar at sikre sig, at låneaftaler ikke 
giver mulighed for afdragsfrihed. De fleste standardprodukter med variabelt 
forrentede lån indeholder pt. denne mulighed. Vil det være en overtrædelse af 
reglerne i bekendtgørelsen at optage et sådant lån, eller er det først ved 
aktiveringen af en afdragsfri periode, at reglerne i bekendtgørelsen overtrædes? 

Øvrige forhold 

Det er uklart, i hvilket omfang institutionerne må arbejde med finansielle 
instrumenter, som er anskaffet inden 1. januar 2021, men som ikke er omfattet af 
bekendtgørelsens bilag 1. Det kan dreje sig om omlægning med henblik på 
optimering af renten, løbetidsforlængelse eller ændring i instrumentets cash-
flow. I forhold til at sikre den økonomiske stabilitet på institutionerne er det 
vigtigt, at professionshøjskolerne kan arbejde med den eksisterende 
finansieringssammensætning i fremtiden. 

Danske Professionshøjskoler ser endeligt frem til at modtage et paradigme på en 
strategi for finansiel risikostyring i god tid, så bestyrelserne kan vedtage 
strategien for finansiel risikostyring inden den 1. juli 2021, som anført i 
bekendtgørelsen. 
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Direktør 
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