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Høring om ny forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til 

regnskap mv. på sitt møte 25. oktober.  
 
KFF takker for muligheten til å svare på denne høringen og vil innledningsvis påpeke at 
forskriften er i takt med den generelle utviklingen i retning av mer kontroll og mindre tillit til 
private aktører i utdanningssektoren. KFF mener at økt kontroll ikke er negativt i seg selv og 
legger videre til grunn at skoleeiere som driver på ideelt grunnlag og som vil forbli i 
markedet følger loven. Vi mener gjeldende regelverk er tilstrekkelig for regulering av 
sektoren.  
 
2.1 Krav til økonomisk skille mellom akkreditert og ikke-akkreditert del av institusjonenes 
virksomhet 
 
For virksomheter som driver både innenfor og utenfor akkreditert område foreslår KD at det 
etableres en åpningsbalanse med begrunnet fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital. En 
slik oppsplitting vil medføre en betydelig arbeidsinnsats og en rekke vurderinger. Flere av 
disse skillene må gjøres på en rent skjønnsmessig basis for objekter som benyttes innenfor 
begge områdene. Det kan være krevende å definere riktig fordelingsnøkkel på de forskjellige 
investeringene, og vanskelig å kontrollere hvor presis denne fordelingsnøkkelen er. 
 
2.3 Oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale mv. 
 
Departementet ønsker å pålegge utvidet krav til oppbevaringsplikt for 
sekundærdokumentasjon, med begrunnelse at departementet kan trenge denne 
dokumentasjonen for kontroll av at tilskudd og skolepengene har kommet studentene til 
gode. 
 
KFF kan ikke se at det er nødvendig å kreve oppbevaring utover det som følger av generelt 
lovverk. KD har opprettet en egen tilsynsavdeling til kontroll og ettersyn av de private 
skolene. Tilsynsavdelingen kontrollerer årlig all rapportering fra de private fagskoler, 
høyskoler og universiteter. Vi mener tidsrommet for kontroll er rimelig når det etter vanlige 
regler kan skje innen 3 år og 6 måneder etter avsluttet regnskapsår.  
 
 
 



 
 
 
 
 
3. Akkumulering av egenkapital 
 
KFF støtter departementet i sine vurderinger av skolenes behov for egenkapital, og at denne 
skal benyttes på en hensiktsmessig måte.  
 
4. Øvrig 
 
Ikke alle studenter gjennomfører sitt utdanningsløp. Dette har ikke nødvendigvis med 
mangel på kvalitet i utdanningene å gjøre, men oftest private grunner som endring av 
studentens planer for livet, sykdom, manglende innbetaling av skoleavgift eller opptak til 
høyere utdanning. Dette fører til en lavere opparbeiding av fagskolepoeng/studiepoeng og 
dermed lavere resultattilskuddsgrunnlag og dermed fare for en uønsket siling ved inntak.  
 
KFF mener at eventuelle vedtak om tilbaketrekking av akkreditering ikke bør kunne skje før 
klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Vi mener at departementet ikke bør gis anledning  
til å iverksette vedtak om tilbaketrekking av akkreditering med umiddelbar virkning ved 
særlige tilfeller uten at man eventuelt spesifiserer nærmere hva som ligger i dette begrepet.  
 
Fra 2018 skal fylkeskommunene forvalte tilskuddet til fagskolene i sitt fylke, både offentlig 
og privat. Regjeringen har ikke lagt føring for fordeling av det resultatbaserte tilskuddet. Det 
er derfor en betydelig usikkerhet knyttet til en vesentlig del av tilskuddet til de private 
fagskolene. 
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