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Høringssvar: Høring over udkast til retningslinjer for udarbejdelse af 
strategi for finansiel risikostyring for de videregående 
uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til retningslinjer 
for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring. Danske Professionshøjskoler har 
følgende bemærkninger:

Overordnet bemærkning

Der er vigtigt, at en strategi for finansiel risikostyring kan blive et praktisk brugbart redskab, 
som forankrer beslutningerne på området i organisationen frem for at gøre organisationen 
afhængig af løbende ekstern rådgivning, således at ekstern rådgivning på linje med øvrige 
områder kan anvendes, hvor det vurderes, at der er et konkret behov. Dette vil også være i 
tråd med målsætningerne om begrænsning af brug af konsulenter i staten. Overordnet set 
vurderes det, at retningslinjerne med fordel kunne suppleres med institutionens mål for den 
langsigtede finansielle risiko.

Danske Professionshøjskoler har følgende supplerende bemærkninger:

Gældsniveau (obligatorisk)

Ved opgørelse af aktivernes værdier i regnskabet anvendes i dag anskaffelsessummen for et 
givet aktiv. Opgørelse i forhold til en vurderet markedsværdi vil således være en yderligere 
opgørelse. En løbende vurdering af markedsværdien ved eksterne rådgivere (typisk én til to 
erhvervsejendomsmæglervurderinger) vil medføre øgede omkostninger hertil. Danske 
Professionshøjskoler anbefaler derfor, at gældsniveauet opgøres i forhold til de bogførte 
værdier.

Lokaleforsyningsbehovet vurderes løbende og især ved vurderingen af fremtidige 
bygningsinvesteringer. Ligeledes indgår forventningerne til den fremtidige udvikling i 
uddannelserne i andre planer og strategier. Den finansielle strategi bør derfor basere sig på 
konklusioner fra disse, hvorfor der ikke bør opstilles særlige krav til udarbejdelse af nye 
analyser i forbindelse med strategien for finansiel risikostyring.

Renterisiko (obligatorisk)

I retningslinjerne er der fokus på likviditet og regnskabsresultatet, men da rentefølsomheden 
også påvirker fx forholdet mellem variable og fastforrentede lån samt gældsbyrden (udtrykt 
ved begrebet varighed) er dette også et relevant begreb at indarbejde.

Danske Professionshøjskoler foreslår, at der i dette afsnit gives metodefrihed, og at de 
enkelte institutioner lokalt kan fastlægge de mål, der findes passende.
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Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi (obligatorisk)

Danske Professionshøjskoler foreslår, at minimumskravet for institutionens 
bestyrelsesbehandling og godkendelse af den finansielle strategi sker hvert 4. år frem for 
hvert 3. år. Dermed vil der kunne tilrettelægges en proces, der følger bestyrelsernes 
funktionsperiode, som er fire år.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


