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Innhold

• Om juridisk seksjon – mandat og oppgaver

• Tilnærming og metode

• Økonomisk analyse og tilsyn med fagskoler 2018



Organisasjonskart



Mandat og rolle

• Bidra til bedre kvalitet

• Utvikling av regelverk og virkemiddelbruk

• Legalitetskontroll (fagskoleloven § 31)

• Oppfølging av Kunnskapsdepartementets eieransvar



Fagområder

1 Økonomisk tilsyn/veiledning private fagskoler og høyskoler

2 Selskapsforvaltning

3 Økonomiforvaltning

4 Samfunnssikkerhet og informasjonssikkerhet

5 Regelverksutvikling

6 Risikoanalyser og metadata

7 Metodeutvikling



Virksomheter

Tilsyn

(legalitetskontroll)

Kontroll

(oppfølging av KDs eieransvar)

Private fagskoler (51) Statlige institusjoner (21)

Private høyskoler (29) Statlig eide selskaper (95)

Studentsamskipnader (14) Forvaltningsorgan (5)



Faglig tilnærming og metode

• Fokus på måloppnåelse

Godt virkemiddelbruk bygger på: 

1. god faktakunnskap

2. brukerinvolvering

3. risikovurderinger



Risikobasert tilnærming

Jobber vi med de viktigste utfordringene?

Bruker vi de mest effektive virkemidlene?

Disponerer vi ressursene og virkemidler proporsjonalt 

med utfordringene?

Oppnår vi resultater?



Risikobasert tilnærming

• Hva er hovedutfordringene for institusjonene?

• Bør staten intervenere?
• Er utfordringen et statlig anliggende?

• Terskel for intervensjon/akseptabel risiko 

• Vurdering av alternative tiltak

• Vurdering av kostnader

• Vurdering av tilsiktet effekt og mulige utilsiktede 

konsekvenser

• Prioritering av ressurser

• Evaluering av effekt



De tre kontrollnivåene

• Offentlig informasjon

• Begrenset krysskontroll

• Egnet for risikovurderinger
Nivå 1

• Målrettet informasjon fra virksomhet

• Krysskontroll av skriftlig dokumentasjon

• Egnet for tilsyn med ledelse/internkontroll
Nivå 2

• Som nivå 2 med tillegg av intervju  

• Egnet for dypere tilsyn med faktisk utført 
praksisNivå 3



Hva vi ser på

• Årsrapporter og årsregnskap

• Offentlig informasjon

• Redegjørelser1
• Styreprotokoller

• Styrende dokumenter

• Internkontroll2
• Skriftlige beslutninger

• Faktiske handlinger

• Kunnskap hos ledelse, ansatte og studenter   3



Rekkevidden av kontrollen

• Eksisterer det relevant aktivitet?1

• Er styrende dokumenter «gode nok»?2

• Er utført praksis «god nok»?   3



Kontroller og videre plan

• Gjennomført årsrapporteringskontroller siden 2016 av private fagskoler som mottar tilskudd

• Private uten offentlig tilskudd er iht. fagskoleloven § 33 pliktig til å levere regnskapsinformasjon

• I 2020 vil vi utføre kontroll av alle private fagskoler på nivå 1

• Utfører tilsyn basert på risiko

• Rapporteringskrav – NOKUT fastsetter

• Veiledning – som følge av funn i kontrollene



Årsrapportering private fagskoler som mottar 

offentlig tilskudd - lønnsomhet

Lønnsomhet

oGjennomsnittlig driftsmargin var 3,5 % i 2018 – tilfredsstillende 

oNoe over halvparten av fagskolene har en driftsmargin på under 5 %, 
herunder fem med negativ driftsmargin, i 2018 

oFem fagskoler har hatt en negativ utvikling i lønnsomheten fra 2017 til 
2018

oEn fagskole som har negativ driftsmargin alle tre årene 



Årsrapportering private fagskoler som mottar 

offentlig tilskudd – soliditet og likviditet
Soliditet 

oGjennomsnittlig egenkapitalgrad er 56,5 % - meget god soliditet 

o 3 av 17 private fagskoler har under 30 % i egenkapitalgrad 

o en fagskole har tapt egenkapital 

o 3 av 12 private fagskoler har negativ utvikling i egenkapital fra 2017 til 2018 

Likviditet

o likviditeten anses som god (innenfor normtallet)

o fem fagskoler har under 2 i likviditetsgrad (under vårt normtall)



Årsrapporteringen (forts.) – rapportering om 

økonomi og administrasjon

Innlevert årsregnskap med styrets årsberetning og revisorsberetning

• 10 av 21 (48 %) har ikke levert like dokumenter til DBH og Brønnøysundregisteret

Avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap 

• 1 av 21 private fagskoler har ikke omtalt avvik, mens øvrige fagskoler har omtalt 

mindre eller ingen vesentlige avvik 



Årsrapporteringen (forts.) – rapportering om 

økonomi og administrasjon

Regnskapsmessig skille

• Enkelte fagskoler har mangler om noteopplysninger og rapportering om  

segmentregnskap

Handel med nærstående

• 10 av 21 private fagskoler har handel med nærstående 



Tilsyn private fagskoler med offentlig tilskudd -

bakgrunn

• Utført fem tilsyn i 2018 og 2019 (fire er avsluttet)

• Risikobasert tilsyn, men andre forhold i tillegg (små og middels store 
institusjoner) 

• Dokumentinnhenting og stedlig tilsyn(«nivå 2 og 3»)

• Sett på organisatoriske krav, styrets arbeid og økonomistyring



Tilsyn private fagskoler med offentlig tilskudd-

resultater

• Vedtak om pålegg organisatoriske krav, styrets arbeid og økonomistyring 

• Retting, styrets ansvar

• Indikasjoner på at kravene ikke er forstått - veiledning 

• Evaluering av tilsynene (prosess)



Hovedfunn i kontrollene 

oLønnsomheten er tilfredsstillende, og soliditeten og likviditeten er god

oEnkelte fagskoler har tolket regelverket feil - om små foretak, adskilte 

regnskap og noter 

oHalvparten av fagskolene har handel med nærstående

oVedtak om pålegg om organisatoriske krav, styrets arbeid og 

økonomistyring 


