PRIMO og Danske Bank inviterer til seminar om finansiel risikoledelse

Finansiel risikoledelse i den
kommunale sektor
danske bank i odense, den 24. november 2010
Har du styr på Lånebekendtgørelsen - og er den tidssvarende? Og kender du til reglerne for
kommuners placering af overskudslikviditet?
På dette seminar belyser vi den aktuelle makroøkonomiske situation og konsekvenserne heraf
for kommunernes økonomi. Vi kigger på kommunernes brug af finansielle instrumenter,
hvor vi især redegør for de juridiske rammer, som Lånebekendtgørelsen lægger for brug af
instrumenter på passivsiden. Vi kommer med forslag til en effektiv anvendelse af finansielle
instrumenter. Og endelig kigger vi på kommunernes brug af overskudslikviditet efter udløb af
Bankpakken.

Program

tid og sted
Onsdag den 24. november 2010
Kl. 09.00 - 12.30
Danske Bank,
Flakhaven 1, 3
5000 Odense C

Deltagere
Kommunaldirektører, økonomidirektører
og andre ledere/specialister med ansvar for
økonomi i kommunerne

Kl. 09.00

Morgenkaffe

Tilmelding

Kl. 09.30
		

Velkomst og introduktion
v/ Svend Tychsen, PRIMO & Lars Norup, Danske Bank

PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 8819 9111

Kl. 09.45 		
		
		
		

Makroøkonomisk perspektiv
Vi stiller skarpt på det makroøkonomiske perspektiv og implikationerne
heraf for kommunernes økonomi.
v/ Allan von Mehren, Danske Bank

Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Kl. 10.15		
		

Juridiske rammer omkring Lånebekendtgørelsen
Vi redegør for de juridiske rammer, som Lånebekendtgørelsen
lægger for kommunernes brug af instrumenter på passivsiden.
Endvidere diskuterer vi, om Lånebekendtgørelsen er tidssvarende.
v/ Michael Mortensen & Lars Brixler, Danske Bank

		
		
Kl. 10.30		
		
		
		

Effektiv anvendelse af finansielle instrumenter
Med udgansgpunkt i det aktuelle marked, en kommunes risikopolitik
samt Lånebekendtgørelse præsenterer vi en række forslag til effektiv 		
anvendelse af finansielle instrumenter. Herunder gennemgår vi, hvordan disse forslag bidrager til reduktion af kommunens finansielle risici.
v/ Michael Mortensen & Lars Brixler, Danske Bank

Kl. 10.45 		

Pause

Kl. 11.00		
		

Furesø Kommunes erfaringer med finansiel risikoledelse
v/ Michael Schrøder, kommunaldirektør i Furesø Kommune

Kl. 11.30 		
		
		
		
		
		

Placering af overskudslikviditet efter udløb af Bankpakken
Den 30. september 2010 udløb den udvidede indskydergaranti, og staten
dækker ikke længere almindelige indskud i banker. På denne baggrund
diskuterer vi de regler, der p.t. lægger rammerne for kommuners placering af overskudslikviditet. I lyset heraf gennemgår vi også en række
placeringsmuligheder, der tager højde for de ændrede regler.
v/ Michael Mortensen & Søren Mygind, Danske Bank
		
Kl. 12.00 		
Afslutning og frokost

www.primodanmark.dk

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Danske Bank i samarbejde med
Kommunaldirektørforeningen, Økonomidirektørforeningen samt i forståelse med KL

