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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 1/2019 om uddannelses-
institutioners finansiering af bygninger og grunde 

Børne- og undervisningsministerens redegørelse af 13. december 2019 
(modtaget i Rigsrevisionen den 13. januar 2020) 
Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse af 19. december 2019 

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som ministrene har iværksat 
som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 
 
 

 
Konklusion 

  
Uddannelses- og forskningsministeren samt børne- og undervisningsministeren oply-

ser, at fornyet politisk overvejelse om reguleringen af området bør overvejes, og at re-

geringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal belyse mulige, kon-

krete initiativer på området, så opfølgningen på Rigsrevisionens beretning kan ske på 

et grundigt forberedt grundlag. 

 

Herudover oplyser uddannelses- og forskningsministeren, at ministeriet bl.a. vil ud-

bygge tilsynet med de videregående uddannelsesinstitutioners finansiering. Børne- og 

undervisningsministeren oplyser, at regeringen tager Statsrevisorernes kritik alvorligt, 

og at regeringen vil skærpe reguleringen af de lånemuligheder, som de undersøgte ud-

dannelsesinstitutioner har. 

 

Rigsrevisionen finder Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervis-

ningsministeriets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vil følge de initiativer, som 

ministerierne vil tage i forlængelse af den tværministerielle arbejdsgruppe, og oriente-

re Statsrevisorerne om: 

 

• resultatet af den tværministerielle arbejdsgruppes overvejelser om regulering af 

området 

• Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets til-

syn med de selvejende uddannelsesinstitutioners gældsætning, herunder hvordan 

det vurderes, om institutionerne er overbelånte 

• Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ar-

bejde med at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udviser omhyggelighed ved finan-

sieringen af bygninger og grunde. 

10. februar 2020 

 

RN 1405/20 

Sagsforløb for en større 

undersøgelse 

 

 
Du kan læse mere om 
forløbet og de enkelte step 
på www.rigsrevisionen.dk 

Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

Beretning

Ministerredegørelse

§ § 18, stk. 4-notat
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Eventuelt
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i oktober 2019 en beretning om uddannelsesinstitutioners fi-
nansiering af bygninger og grunde. 
 
Statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner er juridisk adskilt fra staten, 
og ministeren har derfor ikke instruktionsbeføjelser over for de selvejende uddannel-
sesinstitutioner, der er organiseret med egne bestyrelser. Uddannelsesinstitutioner-
ne kan i princippet gå konkurs, uden at staten er forpligtet over for institutionens kre-
ditorer. Erfaringen har dog hidtil været, at staten har ydet særtilskud eller likviditets-
lån til de institutioner, som har fejldisponeret eller er kommet i økonomiske vanskelig-
heder, hvorved staten har lidt et tab. 
 
Uddannelsesinstitutioner med bygningsselveje ejer selv deres bygninger og kan fi-
nansiere bygge- og anlægsinvesteringer på det private lånemarked. Der er ikke fast-
sat regler om, hvilke typer lån institutionerne må optage. Den samlede gæld i sekto-
ren steg med 55 % fra 2011 til 2018. Samtidig er det forventningen, at statens tilskud 
og behovet for bygningskapacitet fremover vil være faldende, idet ungdomsårgan-
gene forventes at blive mindre i de følgende år. 
 
Beretningen handlede om, hvorvidt Uddannelses- og Forskningsministeriet og Bør-
ne- og Undervisningsministeriet havde sikret, at uddannelsesinstitutioner med byg-
ningsselveje udviste skyldige økonomiske hensyn, når de finansierede deres bygnin-
ger og grunde. 
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det utilfredsstillende, at 
hverken Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsmini-
steriet havde ført et tilfredsstillende tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutio-
ners gældsætning. 
 
Statsrevisorerne fandt det endvidere utilfredsstillende, at flere uddannelsesinstitutio-
ner ikke havde udvist omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde og 
samtidig havde anvendt finansielle instrumenter med unødig høj risiko. 
 
Endelig pegede Statsrevisorerne på, at der med de daværende rammer for finansie-
ring og belåning af bygninger og grunde var risiko for, at uddannelsesinstitutionerne 
kunne øge gældsætningen uden risiko for konkurs. Statsrevisorerne fandt derfor, at 
fornyet politisk overvejelse om reguleringen af området burde overvejes. 
 
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
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II. Gennemgang af ministrenes redegørelser 

Tværministeriel arbejdsgruppe om regulering af uddannelsesinstitutio-

ners finansiering af bygninger og grunde 

5. Statsrevisorerne bemærkede, at der med de nuværende rammer for finansiering 
og belåning af bygninger og grunde var risiko for, at uddannelsesinstitutionerne kun-
ne øge gældsætningen uden risiko for konkurs, og at fornyet politisk overvejelse om 
reguleringen af området derfor burde overvejes. 
 
6. Børne- og undervisningsministeren oplyser, at regeringen tager Statsrevisorernes 
kritik alvorligt, og at regeringen vil skærpe reguleringen af de lånemuligheder, som de 
undersøgte uddannelsesinstitutioner har. Både uddannelses- og forskningsministe-
ren og børne- og undervisningsministeren oplyser, at regeringen har nedsat en tvær-
ministeriel arbejdsgruppe, som skal belyse mulige, konkrete initiativer på området, så 
opfølgningen på Rigsrevisionens beretning kan ske på et grundigt forberedt grundlag. 
Ministerierne oplyser samstemmende, at regeringen på baggrund af arbejdsgrup-
pens rapportering vil tage stilling til, hvordan området fremadrettet skal reguleres. 
 
7. Rigsrevisionen vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af den tværgående ar-
bejdsgruppes overvejelser om regulering af området. 

Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets tilsyn med uddannelsesinstitutionernes gældsætning 

8. Statsrevisorerne bemærkede, at det var utilfredsstillende, at hverken Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet havde ført et 
tilfredsstillende tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioners gældsætning. 
Herunder bemærkede Statsrevisorerne, at ministeriernes tilsyn med de selvejende 
uddannelsesinstitutioners gældsætning havde været baseret på økonomiske nøgle-
tal for gældsætning, bl.a. soliditets- og finansieringsgrad, der ikke altid var retvisende 
i forhold til risikoen. Ministerierne havde desuden ikke eksplicit ført tilsyn med, om in-
stitutionerne var overbelånte eller anvendte finansielle instrumenter med høj risiko. 
 
9. Uddannelses- og forskningsministeren oplyser, at ministeriet som opfølgning på 
beretningen har gennemført tiltag til at udbygge ministeriets tilsyn med de videregå-
ende uddannelsesinstitutioners finansiering. Ministeriet har således taget initiativ til 
fremadrettet at udbygge sit datagrundlag vedrørende institutionernes finansiering, 
herunder brugen af afledte finansielle instrumenter, samt vedrørende kontantvurde-
ringen af institutionernes bygninger. 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet vil endvidere udbygge tilsynet ved at udar-
bejde et nøgletal for institutionernes belåningsgrad baseret på kontantvurderingen af 
den enkelte institutions bygninger og fastsætte vejledende grænseværdier for nøgle-
tallet i tilsynet. 
 
10. Rigsrevisionen finder ministrenes initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vil føl-
ge Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets 
tilsyn med uddannelsesinstitutionernes gældsætning, herunder hvordan det vurde-
res, om institutionerne er overbelånte. 
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Uddannelsesinstitutionernes omhyggelighed ved finansieringen af byg-

ninger og grunde 

11. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at flere uddannelsesinstitutioner ikke 
havde udvist omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde og samtidig 
havde anvendt finansielle instrumenter med unødig høj risiko. Statsrevisorerne be-
mærkede, at: 
 
• 82 af 237 bygningsselvejende institutioner havde optaget lån med finansielle instru-

menter, som kunne have et element af spekulation i sig. Desuden havde en del in-
stitutioner en høj belåningsgrad. 

• Institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervis-
ningsministeriets områder havde indgået swapaftaler mv., som ville have medført 
et samlet tab på ca. 1,3 mia. kr. ultimo 2017, hvis institutionerne skulle have indfriet 
gælden. 

• At institutionerne i større omfang burde have udarbejdet en finansiel strategi og 
anvendt uafhængig rådgivning til at vurdere institutionens finansielle risici. 

 
12. Uddannelses- og forskningsministeren og børne- og undervisningsministeren har i 
deres redegørelser som nævnt tilkendegivet, at regeringen på baggrund af den tvær-
ministerielle arbejdsgruppes afrapportering vil tage stilling til den videre opfølgning på 
beretningen. Rigsrevisionen vil i forlængelse heraf følge, ministeriernes arbejde med 
at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udviser omhyggelighed ved finansieringen af 
bygninger og grunde. 
 
 
 
 

Lone Strøm 
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