Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Den 23. november 2020
Vedrørende sagsnr.: 20/19301

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel
risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse,
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelser
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar til ny
bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og
institutioner for forberedende grunduddannelser.
DEG ser positivt på, at bestyrelserne skal udarbejde en finansiel strategi og går gerne i dialog om et
paradigme hertil.
Vi har følgende bemærkninger:
Vedr. § 1.
• Det bør i bekendtgørelsen præciseres, at den har fremadrettet virkning og at evt. lån, lån med
afdrag og finansielle instrumenter, der er aftalt før 31.12.2020, kan fastholdes og omlægges inden
for den aftalehorisont, der oprindeligt var grundlaget for beslutningen, medmindre dette er til
væsentlig ulempe for institutionen.
Vedr. § 2.
• DEG er betænkelig ved, at institutionerne har mulighed for at optage lån i euro, da deres indtægter
er i dansk valuta.
Vedr. § 3.
• DEG ser flere uhensigtsmæssigheder ved at afskaffe afdragsfriheden, da det begrænser
institutionerne og kan betyde en øget låntagning. Et eksempel kunne være et nyt byggeri, hvor
finansieringen foretages via realkreditlån. Nybyggeriet skal erstatte et lejemål. Her kan
afdragsfrihed i en begrænset periode med fordel anvendes, da institutionen har omkostninger til
byggefinansiering og husleje samtidigt.

DEG foreslår derfor, at afdragsfrihed tillades i korte perioder (fx op til 10 år), uden at Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet (STUK) involveres. Der findes mange eksempler på god økonomistyring,
hvor en kort afdragsfri periode er en del af den likviditetsmæssige styring. Alternativt bør det
fremgå i stk. 3., at institutionen senest 14 dage efter anmodning om dispensation, modtager svar
fra STUK herom, for at vide hvilke handlemuligheder institutionen økonomisk har.
Derudover bør lån med mulighed for afdragsfrihed være tilladt, hvis de er betinget af, at
institutionerne ikke kan iværksætte afdragsfriheden udenfor STUK’s regler herom og/eller ifølge
institutionens strategi, jf. §5.
Vedr. § 5., Stk. 3.
• Da revisionen i forvejen er forpligtet til at påse, at institutionerne følger gældende love og regler,
virker denne bestemmelse overflødig. Ydermere vil det være uhensigtsmæssigt at drysse
revisionsbestemmelser ud over en række bekendtgørelser, hvorfor det alternativt foreslås at
bestemmelsen medtages i revisionsbekendtgørelsen eller revisortjeklisten.
Vedr. bilaget.
• DEG er bekymret over punkt 1 i bilaget ”Fastforrentede bank- eller realkreditlån. Aftaler om
fastrente i mere end 5 år, skal til enhver tid kunne indfries til kurs 105 eller derunder i
fastrenteperioden.”
Et 2 % realkreditlån med udløb i 2026 til kurs 109 kunne sagtens være et godt lån for en institution
på optagelsestidspunktet, men ville med den nye bekendtgørelse skulle kunne indfries til kurs 105.
Dette giver ikke mening.
DEG mener derfor, at det af bekendtgørelsen bør fremgå, at den revideres med et interval med
henblik på udviklingen på de finansielle markeder. Fx i samme kadence som institutionernes
strategi på det finansielle område.
•

I en række situationer er der en tidsmæssig forskydning fra accept af låneomlægning og faktisk
låneomlægning. Institutionerne er i denne periode eksponeret for kursudsving, som kan medføre
væsentlige udsving i restgælden efter låneomlægningen og dermed påvirke instruktionernes
budgetsikkerhed. Dette vil desuden være relevant i situationer, hvor institutionerne optager
forhåndslån ved byggerier.
DEG foreslår derfor, det tillades, at institutionerne foretager kurssikring ved lånoptagelse, som låser
kursen på hjemtagne lån fra tidspunktet for accept af lånetilbud til faktisk omlægning af lånet.

•

Med henblik på udviklingen af nye finansielle instrumenter på markedet, bør bilaget løbende
opdateres.

Vi uddyber gerne bemærkningerne samt indgår i dialog om, hvordan regler bedst muligt implementeres på
institutionerne.
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