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Til bestyrelsen   
   
   
 

Retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring 

Vedlagt fremsendes skabelon og vejledning for udarbejdelse af retnings-
linjer til strategi for finansiel risikostyring. 
 
Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 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 grundud-
dannelse, at institutionerne senest d. 1. juli 2021 skal have fastlagt en 
skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien 
skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
fastlægger. Set i lyset af den sene udsendelse af skabelonen og vejlednin-
gen for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiel risikostyring 
har styrelsen besluttet at udsætte fristen for, hvornår institutionen skal 
have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring til den 1. november 
2021.  
 
Som det fremgår af vejledning til brug for udarbejdelse af retningslinjer 
for en strategi for finansiel risikostyring, skal bestyrelsen anvende ved-
lagte skabelon til strategi for finansiel risikostyring. For at lette arbejdet 
med at udforme strategien er skabelonen til retningslinjer for strategi for 
finansiel risikostyring udformet med fast ordlyd.   
 
Skabelonen er udformet således, at jo mindre kompleks institutionens 
økonomi er, jo færre punkter skal institutionen udfylde. En institution, 
som udelukkende har fastforrentet lån, ingen afdragsfrihed og ingen af-
ledte finansielle instrumenter kan f.eks. skrive ”ikke relevant” ud for 
punkterne 4.2-4.5, 7.2-7.3 og 8.2-8.3.  
 
Styrelsen vil løbende evaluere på retningslinjerne. Hvis institutionen eller 
bestyrelsen oplever, at der er forhold i strategien, som er udfordret af an-
dre lovbestemmelser, vedtægtsbestemmelser mv., vil vi derfor meget 
gerne høre fra jer.  
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Hvis I har spørgsmål til udfyldelsen af skabelonen, bedes I kontakte 
chefkonsulent Pia Nørskov Nielsen på tlf.nr. 33 92 55 54 eller skrive til 
e-mailadressen: oek@stukuvm.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Doris Tranberg Jørgensen 
Kontorchef 
oek@stukuvm.dk 


