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Kristne friskolers forbund 

Storgata 10 B 

 

0155 OSLO 

Att. Torgeir Flateby 
 
 

Om føring av overskudd som ikke skriver seg fra skolepenger eller 
statstilskudd 
 

Utdanningsdirektoratet viser til brev 2. februar 2011 fra Kristne friskolers forbund (KFF) om føring 

av overskudd som ikke skriver seg fra skolepenger eller statstilskudd i privatskoler med rett til 

statstilskudd og i skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4. 

  

Vi understreker at regelverket på dette området er sammenfallende for skoler godkjent etter 

privatskoleloven og voksenopplæringsloven kapittel 4. 

 

KFF peker blant annet på behovet for å ha en sikkerhet ved uforutsette forhold ved å ha 

noeegenkapital bygget opp av andre midler enn statstilskudd og skolepenger. Slike andre midler 

kan for eksempel være gaver, overskudd på drift av lovlig virksomhet som skolen har i 

rettsubjektet, utleie av gymnastikksaler med mer.  

 

Restriksjoner på bruk av statstilskudd og skolepenger 

Det følger av privatskoleloven § 6-3 at alle offentlige driftstilskudd og skolepenger skal komme 

elevene til gode. 

 

I Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) pkt. 14.3.4 står det: 
”Føresegna om at «Alle offentlege driftstilskot og skolepengar skal kome elevane til gode», inneber at midlar frå 
desse inntektskjeldene ikkje kan overførast til eigar eller nærståande eller på annan måte førast ut av skoledrifta. 
Høvet til å drive anna verksemd enn skole er sterkt avgrensa. Lova gir likevel skolane høve til framleis å drive 
skolefritidsordning og internat. Skolane kan dessutan ha andre inntekter i skoledrifta enn statstilskot og 
skolepengar, for eksempel inntekter frå sal av elevprodukt. Det vil derfor vere mogleg for skolane å ha inntekter 
som ikkje blir ramma av dei restriksjonane som er knytte til offentlege driftstilskot og skolepengar. ” 

 

Det følger av lovens ordlyd og forarbeidene at restriksjonene knyttet til offentlige tilskudd og 

skolepenger ikke rammer andre inntekter fra skoledriften, som for eksempel salg av 

elevprodukter.  

 

Det følger videre av nevnte proposisjon at kontrollhensyn tilsier at det bør være restriksjoner på 

alle overføringer fra skolene da det i noen tilfeller kan være vanskelig å dokumentere om midlene 

stammer fra offentlige tilskudd eller skolepenger. 

  

Det heter: 
”…Eit totalforbod vil vere enklare å handtere, fordi det da vil vere klart at alle overføringar som ikkje er vederlag 
for kjøp av varer eller tenester, er forbodne. Departementet meiner dessutan at også andre inntekter i skoledrifta 
enn statstilskot og skolepengar bør komme elevane til gode. (…)  
 
Departementet ser elles at eit generelt lovforbod mot overføringar til eigar eller nærståande kan ramme skolane 
ulikt. Det er derfor nødvendig å ha full oversikt over konsekvensane for dei enkelte skolane før ei slik føresegn 
blir vedteken. Konsekvensane av ei slik lovføresegn må greiast nærmare ut. Departementet legg vekt på å sikre 
at enkeltaktørar ikkje kjem urimeleg ut. Føresegner om generelt forbod mot overføringar til eigar eller 
nærståande er derfor ikkje tekne inn i lovforslaget...” 

 

Et forslag om totalforbud har ikke vært på høring og bestemmelsen er ikke endret etter dette. 

 

Overføring av driftstilskudd til neste regnskapsår og investeringsfond 



 

  Side 2 av 2 

    

 

 
Kapitlene 4 og 5 i økonomiforskriften om henholdsvis overføring av overskudd til neste 

regnskapsår og plassering av overskudd i investeringsfond, gjelder kun for statstilskudd. 

Skolepenger kan ikke overføres til neste regnskapsår eller plasseres i fond og må dermed brukes 

det skoleåret skolen krever det inn. Det er forutsatt i kommentarene til økonomiforskriften at 

gaver kan plasseres i fond. 

 

Inntekter fra andre kilder enn statstilskudd og skolepenger 

Det følger av dette at privatskoleloven og økonomiforskriften ikke har bestemmelser som setter 

særlige begrensninger på bruken av midler som ikke stammer fra statstilskuddet eller 

skolepengene. Slike inntekter kan derfor settes av til egenkapital og benyttes til å støtte for 

eksempel drift av skole, SFO og internat.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Cathrine Børnes Einar Simonsen Plahter 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

 

 

Kopi: De øvrige privatskoleorganisasjonene 


