
 

Finansierings- og investeringspolitik for Aarhus HF & VUC  
 

Bestyrelsen har på møde den 7. december 2020 drøftet ændringer i finansierings- og 

investeringspolitikken for Aarhus HF & VUC i lyset af udmeldinger fra Børne- og 

Undervisningsministeriet. Nedenstående er dermed gældende fra den 7. december 2020. 

Indledning 

Bestyrelsens opgave er at løse en samfundsmæssig opgave inden for rammerne af et budget, hvor 

der i princippet skal være balance mellem udgifter og indtægter på langt sigt. Det er således ikke 

formålet, som med erhvervsvirksomheder, at skabe størst muligt overskud. 

Hertil kommer reglerne om god forvaltningsskik, hvor der skal udvises sparsommelighed og 

effektiv udnyttelse af de ressourcer, institutionen bliver tildelt. 

Finansieringspolitik er låneoptag til fast ejendom og drift, investeringspolitik er hvorledes evt. 

likviditet placeres bedst muligt samt hvor stor en likviditetsreserve, bestyrelsen anser for 

hensigtsmæssig i daglig drift og i særlige situationer, som f.eks. køb/salg/byggeri. For alle er 

risikovurdering centralt.    

Finansieringspolitik 

 

Bestyrelsen har som sit primære mål at opfylde skolens mission og dermed sørge for uddannelse af 

de målgrupper for Aarhus HF & VUCs’ aktiviteter, der til enhver tid er fastsat i love og 

bekendtgørelser. En delforudsætning for dette er en fornuftig, langsigtet strategi på 

finansieringsområdet, hvor der ikke tages unødige risici i form af brug af risikofyldte finansielle 

tilbud, således at fokus og ressourcer fjernes fra kerneydelsen – undervisning. M.h.p at opfylde den 

fastsatte politik og de paragraffer, der beskriver området i lovbekendtgørelser vil følgende 

elementer indgå i skolens finansieringspolitik: 

Om låneoptagelse 

1) Andelen af fastforrentede lån i forbindelse med lån i bygninger bør være minimum ca. 50 % 

2) Andelen af variabelt forrentede lån (hvor rente ændres hvert kvarte til hele år) må højst 

udgøre ca. 50 % 

3) Der kan imellem yderpunkterne i punkt 1 og 2 optages lån med renteloft.  

4) Løbetiden for de anførte lån fastsættes fra gang til gang, men udgangspunktet er 30-årige lån 

5) Der benyttes danske realkreditinstitutter og der lånes alene i danske kroner 

6) Såfremt det er muligt inden for de af staten udmeldte retningslinjer og bekendtgørelser, 

kan der optages lån med afdragsfrihed fra det tidspunkt, hvor gældsandelen i 



bygningerne er max 60% af bygningernes værdi (eller ifølge de af staten udmeldte 

regler). Beslutning herom træffes af bestyrelsen 

Om konvertering 

 

1) Konvertering af lån vurderes løbende, evt. via køb af overvågning ved kreditforening. Der 

skal være en rimelig gevinst før konvertering, da der også er omkostninger forbundet 

hermed 

Om rådgivning 

 

1) Ved konverteringer, større ændringer eller større låneoptagelser anvendes altid finansiel 

rådgivning. Rådgiver skal være uvildig og kan derfor ikke være ansat hos skolens aktuelle 

bankforbindelse/kreditforening eller hos skolens aktuelle revisor 

2) Løbende rådgivning om ændringer i låneporteføljen sker efter rådgivning fra den aktuelle 

bankforbindelse/kreditforening evt. suppleret med rådgivning fra den aktuelle revisor 

Om beslutningskompetence 

 

Der optages ingen lån uden formandskabets godkendelse.  

Hvis låneoptagelse eller konvertering af lån ikke passer ind med et bestyrelsesmøde, sker det alene 

efter godkendelse af formandskabet samt rektor. 

 Der orienteres på førstkommende møde herefter. 

I fastsættelsen af hvor stor en % del, der bør være fastforrentede lån, vurderes dette på baggrund af 

historiske data, der viser den spændvidde, der har været mellem fastforrentede og variable renter (til 

brug for risikovurdering).  Herudover bedes långivere om at komme med regneeksempler, både på 

fastforrentede 30 års lån og korte 6 mdr. rentetilpasningslån(cibor6), også over 30 år. 

Investeringspolitik 

 

Bestyrelsens investeringspolitik er fastsat ud fra de samme hensyn som finansieringspolitikken.  

Det centrale fokuspunkt er opfyldelse af skolens mission. Der skal tænkes langsigtet og ikke tages 

unødige risici for at opnå gevinster. Elementer til opfyldelse af dette vil være: 

1) Der bør som en tommelfingerregel tilstræbes positiv likviditet svarende til 1-2 måneders 

lønudbetalinger 

2) Der kan afviges fra hovedreglen ovenfor, f.eks. i forbindelse med køb/salg, byggeperiode 

eller særlige udefrakommende påvirkninger, således at der kan tillades tættere styring 

omkring 0 i en periode, eller et midlertidigt træk på en kassekredit. Brug af kassekredit skal 



som udgangspunkt være kortvarigt og ikke overskride 3 måneder, med mindre økonomiske 

forhold på langt sigt kan gøre det økonomisk forsvarligt 

Såfremt likviditeten i en kortere årrække er væsentligt større end det i punkt 1. anførte kan  

likviditet placeres på følgende måde: 

3) Danske obligationer, når dette er mest hensigtsmæssigt, typisk lidt længevarende, evt. 

afstemt med et kendt behov for brug af likviditeten  

4) Banker med forholdsvis høj indskudsrente/laveste negative rente i perioder, hvor dette er 

mest hensigtsmæssigt (typisk hvor der skal bruges midler inden for en kort tidshorisont)  

5) Ved placering i banker med høj indskudsrente/lav negativ rente anvendes kun en af de 6 

SIFI banker (særligt finansielt vigtige institutioner, med omfattende krav til soliditet og 

statslig bevågenhed) 

6) Mindst en gang om året bør vilkår drøftes med egen bank 

7) Benchmarking i forhold til korte statsobligationer og andre kortfristede låntyper 

Hvis køb af obligationer ikke passer ind med bestyrelsesmøde, sker det alene efter godkendelse af 

formandskabet samt rektor og med efterfølgende orientering på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Vedtaget af bestyrelsen 7. december 2020. 
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