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Optagelse af lån m.v. og strategi for finansiel risikostyring for særlige institutioner

Høringssvar

16. november 2020

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har 19. oktober 2020 sendt udkast til Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for
institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område i høring.
Finans Danmark takker for muligheden for at kommentere udkastet til bekendtgørelse. Det er vores vurdering, at de konkrete formuleringer visse steder med fordel kan gøres mere klare, ligesom det bør overvejes at udarbejde en vejledning
eller cirkulære til bekendtgørelsen. Dette vil være til stor hjælp i den dialog, kreditinstitutterne skal have med de konkrete institutioner, i bestræbelserne på sammen at finde de bedste egnede finansieringsløsninger i den konkrete situation.
På den baggrund har vi følgende tekniske bemærkninger og spørgsmål:
Ad afdragsfrihed
Det fremgår ikke klart, om afdragsfriheden kan bevares i en situation, hvor et eksisterende lån har afdragsfrihed i nogle år fremover, og omlægges i samme hhv.
et konkurrerende institut. Dette kan med fordel indføjes i teksten. Endvidere tager
teksten ikke højde for forskellige eksisterende modeller for afdragsfrihed, fx en
model hvor afdragsfriheden er placeret ”spredt”.
Ad ”variabelt forrentet” hhv. ”fastforrentet”
•

Det fremgår ikke klart, hvad der helt præcist menes med ”variabelt forrentede” hhv. ”fastforrentede” lån. Det fremstår således bl.a. uklart, hvor
et rentetilpasningslån, fx et F10 variabelt forrentet lån, hører til. Såfremt
det hører til under pkt. 1, vil det i praksis næppe være muligt at overholde kravet om den maksimale indfrielseskurs.

•

Der er behov for en uddybning af, hvad der menes med ”variabelt forrentet”, og hvad dette begreb omfatter, idet der på markedet er en
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lang række produktvarianter. Såfremt der eksempelvis tænkes på lån,
som stort set på et hvilket som helst tidspunkt kan indfries til pari, bør
dette fremgå af teksten.
Finansielle instrumenter
I henhold til § 2, stk. 2, har institutionerne mulighed for at indgå aftale om visse finansielle instrumenter. Udkastet indeholder imidlertid ikke nogen yderligere omtale/kvalificering af, hvilke finansielle instrumenter der er tale om. Det bør overvejes at omtale dette nærmere i teksten.
Vejledning eller cirkulære

Høringssvar

Som det fremgår af ovennævnte, giver udkastet til bekendtgørelse anledning til
en række spørgsmål, som med fordel kan adresseres i en vejledning eller cirkulære til bekendtgørelsen. Finans Danmark bidrager gerne i forbindelse med udar-

16. november 2020

bejdelsen af en sådan vejledning/cirkulære, således at der i videst muligt om-

Dok. nr.:

fang skabes den fornødne klarhed over, hvad de omfattede institutioner har mulighed for.
Finans Danmark står naturligvis til rådighed, såfremt der er behov for en uddybning af ovennævnte.

Med venlig hilsen

Tina Oreskov
Direkte: 30161114
Mail: tor@fida.dk
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