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Bemærkninger til udkast til strategi for finansiel risikostyring
Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har den 16. marts 2021 modtaget udkast til strategi for finansiel risikostyring. Vi vil gerne kvittere for muligheden for at give bemærkninger til udkast til skabelon og tilhørende vejledning.
Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er enige i behovet for en strategisk finansiel risikostyring med
henblik på at sikre en sund og bæredygtig økonomi på landets VUC’er. Vi stiller os dog undrende
overfor nødvendigheden af en så omfattende skabelon for strategi for finansiel risikostyring som
STUK lægger op til. Vi har følgende bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Vi anser det for problematisk at det er obligatorisk for alle institutioner at bruge skabelonen. For
det første mener vi at det vil pålægge den enkelte bestyrelse betydeligt ekstraarbejde, som ikke
nødvendigvis står mål med behovet for en så detaljeret risikostyring. For det andet mener vi, at
det principielt er problematisk at bestyrelser som skal lede statsligt selvejende institutioner pålægges at følge så detaljerede retningslinjer.
Vi anbefaler at skabelonen gøres frivillig for den enkelte institution, så den enkelte bestyrelse
kan lade sig inspirere af skabelonen og tilhørende vejledning.
Ad. Punkt 2.4
Vi stiller os yderst undrende overfor behovet for at alle institutioner pålægges at udarbejde 5eller 10-årige resultat-, og likviditetsbudgetter. Flerårige resultat- og likviditetsbudgetter kan
være et godt styringsredskab for institutioner, som af den ene eller anden grund er økonomisk
nødlidende, eller som af STUK er vurderet til at være under skærpet økonomisk tilsyn. At bede
samtlige institutioner udarbejde disse flerårige resultat- og likviditetsbudgetter vil betyde betydelig ekstra arbejde for bestyrelserne hvilket vi anser for ude af proportioner ift. det generelle
behov for strategisk finansiel risikostyring.

Vi står naturligvis til rådighed i tilfælde af behov for uddybning af ovenstående og håber at få
muligheden for at indgå i en videre dialog om STUK’s udkast til strategi for finansiel risikostyring.

Med venlig hilsen
Ulla Koch
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