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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 HF & VUC (Lederne og Bestyrelserne) har den 26. oktober 2020 modtaget udkast til 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.
I lyset af Rigsrevisionens beretning anerkender vi, at det kan være nødvendigt i visse tilfælde at
begrænse institutioners mulighed for at optage risikable lån, på trods af at dette er en indskrænkning af institutionernes selveje.
Vi er dog bekymret for en generel indskrænkning af institutionernes mulighed for at optage afdragsfrilån af følgende tre årsager.
For det første mener vi principielt, at statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner med en fornuftig finansiel strategi og sund låneportefølje bør have mulighed for at optage afdragsfrie lån,
hvis de mener at dette er økonomisk ansvarligt.
For det andet mener vi ikke, at det er et selvstændigt mål at undervisningsinstitutioner skal være
gældfrie. Det er derimod et mål at have stor økonomisk handlefrihed, og dermed evne til at
kunne kapacitetstilpasse ift. et eventuelt økonomisk ”stød”, som politiske reformer (f.eks. udspaltningen til FGU), eller en uventet aktivitetsnedgang kan medføre.
For det tredje mener vi, at den manglende mulighed for afdragsfrie lån på sigt vil skabe en unødvendig høj egenkapital. Uddannelsesinstitutioners eneste kilde til likviditet til afdrag er overskud
på driften, dvs. at taxametertilskuddet ikke bruges til undervisning men til afdrag og dermed
opbygning af en stor og stigende egenkapital. Med andre ord vil midler der ellers ville kunne
være blevet anvendt, til undervisning i stedet blive brugt til afdrag på lån.
Såfremt man politisk ønsker mere kontrol med institutionernes gældsættelse, kunne der evt.
sættes et loft over belåningsgraden som afdragsfri lån må udgøre, eller tillade afdragsfrihed når
belåningsprocenten er ca. 50 procent eller derunder. Dermed sikres et fornuftigt forhold mellem
en institutions gældsættelse ift. afdragsfrie lån ift. bygningsværdien.
Med venlig hilsen
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