
Finansiel strategi og  
risikostyring

PwC tilbyder en skræddersyet finansiel strategi, så den enkelte 
uddannelsesinstitution kan leve op til ressortministeriets krav om 
en godkendt finansiel strategi, hvor der aktivt er taget stilling til 
den finansielle risiko.

Pr. 1. januar 2021 skal alle uddannelsesinstitutioner have en 
godkendt finansiel strategi. 

Børne- og Undervisningsministeriet har indskærpet, at fra 1. januar 2021 skal alle uddannelses- 
institutioner have en finansiel strategi, og den skal være godkendt af institutionens bestyrelse.

Succes skaber vi sammen ... Revision. Skat. Rådgivning.



PwC anbefaler følgende indhold i den finansielle strategi
Den finansielle strategi bør omhandle en række finansielle områder og dække både finansielle 
aktiver (indlån, værdipapirer mv.) og finansielle passiver (lån, rentesikring mv.). Derudover bør der 
være fokus på bemyndigelse og operationel håndtering mv.  

Den finansielle strategi vil typisk omhandle følgende hovedpunkter, hvor yderligere punkter tilføjes 
efter behov:

Hvad tilbyder PwC?
PwC tilbyder at udarbejde en skræddersyet finansiel strategi, som er tilpasset den enkelte uddan-
nelsesinstitution. På den baggrund: 

Hvad får uddannelsesinstitutionen ud af det?

• Den finansielle strategi skal understøtte 
institutionens mål og overordnede strategi

• Finansielle risikomål for aktiver og passiver
• Nødvendig likviditet til løbende drift, inve- 

steringer, gældsforpligtelser og uforudsete 
hændelser

• udfører PwC interviews med uddannelses- 
institutionens ledelse omkring overordnet 
strategi og ønsker til finansiel risiko 

• udarbejder PwC udkast til ny finansiel 
strategi

• Uddannelsesinstitutionen lever op til de 
nye krav fra ressortministeriet.

• Uddannelsesinstitutionen får fastlagt de 
finansielle risikomål.

• Den finansielle strategi er tilpasset uddan-
nelsesinstitutionens situation, mål, behov 
og ønsker.

• PwC har stort kendskab til uddannelsesinstitutionernes forretningsmodel og har bistået sektorens 
institutioner i en række finansieringsopgaver. 

• PwC har tætte relationer til den finansielle sektor og ved, at bankerne ved enhver långivning 
vægter låntagers finansielle strategi højt. 

• Ønsket valutarisiko på likviditet og balance
• Bemyndigelse / Rapportering
• Lovmæssige forhold 
• Krav til finansielle samarbejdspartnere
• Operationel håndtering.

• gennemgår PwC det udarbejdede udkast, 
der tilrettes i samarbejde med uddannelses-
institutionens ledelse

• tilbyder PwC at deltage på institutionens 
bestyrelsesmøde, hvor den nye finansielle 
politik gennemgås og vedtages.

• Med en finansiel strategi har uddannelses- 
institutionen et operationelt, nedskrevet og 
godkendt styringsværktøj til fremtidige finan-
sielle beslutninger.
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