
Forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 
 

 

Kapittel 1. Virkeområde m.m.  

 

§ 1-1 Virkeområde og formål 

 

Denne forskriften gjelder for skoler som driver sin virksomhet etter 

voksenopplæringsloven kapittel 4. 

Forskriften skal legge til rette for organisert opplæring. Forskriften skal også være med 

på å sikre at grunnlaget for statstilskudd til den enkelte skolen er korrekt, og at skolene 

bruker det offentlige tilskuddet og skolepengene i samsvar med voksenopplæringsloven 

og forutsetningene for godkjenningen. 

 

§ 1-2 Definisjoner 

 

I denne forskrift menes med  

a) Helårskurs: Kurs som minst svarer til årstimetallet i yrkesfaglige utdanningsprogram 

eller til årstimetallet i studieforberedende utdanningsprogram, avhengig av skolens 

godkjenning. 

b) Delårskurs: Kurs som har et mindre omfang enn et helårskurs, men som minst svarer 

til halve årstimetallet i et helårskurs. 

c) Fulltidselev: En elev som tar et kurs på normert studietid. 

d) Deltidselev: En elev som bruker mer enn normert studietid for å gjennomføre et kurs. 

a) skolens midler: statstilskudd, skolepenger, inntekter fra skolevirksomhet og inntekter 

fra tilleggsvirksomhet  

b) langkurs: kurs som minst svarer til årstimetallet i yrkesfaglige utdanningsprogram 

eller studiespesialiserende utdanningsprogram i den offentlige videregående skolen 

c) kortkurs: kurs som minst svarer til halve årstimetallet i yrkesfaglige 

utdanningsprogram eller studiespesialiserende utdanningsprogram i den offentlige 

videregående skolen 

 

Kapittel 2. Søknad  

 

§ 2-1 Søknadsfrist 

 

Frist for søknad om godkjenning av skole eller driftsendringer er 1. februar året før 

virksomheten eller endringene skal ta til. Utdanningsdirektoratet kan i særlige tilfeller 

fastsette andre frister. 

 

§ 2-2 Fastsettelse av elevtall 

 

KFFs primære forslag: 

Dette er Udirs forslag til ny økonomiforskrift med 

de endringer som KFF foreslår. KFFs tillegg er 

markert med understreking. Overstrøket tekst 

markerer det KFF mener bør strykes. 



 

Utdanningsdirektoratet fastsetter maksimalt elevtall på alle skoler som er godkjent etter 

tidligere privatskolelovgivning og som nå er omfattet av reglene i kapittel 4 i 

voksenopplæringsloven. Elevtall fastsettes per linje eller på hvert enkelt tilbud skolene 

gir. 

 

KFFs alternativ 2: 

 

Utdanningsdirektoratet fastsetter maksimalt elevtall på alle skoler som er godkjent etter 

tidligere privatskolelovgivning og som nå er omfattet av reglene i kapittel 4 i 

voksenopplæringsloven. Elevtall fastsettes per linje eller på hvert enkelt tilbud skolene 

gir. 

Der skolens linjer eller de enkelte tilbud som skolen gir, utløser tilskudd pr elev etter 

flere tilskuddssatser, fastsettes elevtallet felles for grupper som har lik tilskuddssats.  

 

KFFs alternativ 3: 

 

Utdanningsdirektoratet fastsetter maksimalt elevtall på alle skoler som er godkjent etter 

tidligere privatskolelovgivning og som nå er omfattet av reglene i kapittel 4 i 

voksenopplæringsloven. Elevtall fastsettes per linje eller på hvert enkelt tilbud skolene 

gir. 

Basert på en vurdering av behovet for opplæringen fastsettes et maksimalt elevtall per 

linje eller på hvert enkelt tilbud som skolene gir. Skolens maksimale elevtall gjelder selv 

om behovsvurderingen medfører at summen av maksimalt elevtall på de enkelte linjene 

eller tilbudene overstiger skolens maksimale elevtall.  

 

 

§ 2-3 Krav til budsjett ved søknad 

 

En søknad om ny skole eller driftsendring skal følges av et realistisk budsjett. Der skolen 

kan vise til gavehistorikk, vil gaver kunne inngå i et realistisk budsjett. Budsjettet skal 

bare inneholde transaksjoner som vedrører skoledriften. Budsjettet skal vise kostnader 

for det totale elevtallet skolen har søkt om, og hvordan driften skal finansieres. 

Budsjettet skal blant annet vise kostnader til lønn, under dette arbeidsgiveravgift og 

pensjonskostnader, samt kostnader til materiell, inventar, husleie og finanskostnader. 

Tilleggsvirksomhet etter §§ 7-1 og 2-4 skal fremgå i eget avdelingsbudsjett som viser at 

tilleggsvirksomhetene samlet er selvfinansierte. Dersom skolen og tilleggsvirksomheten 

har felleskostnader, skal disse, dersom de er vesentlige, fordeles i budsjettet på den 

enkelte avdeling. 

I noter til budsjettet skal det vises hvordan statstilskuddet og størrelsen på 

skolepengene er regnet ut. Budsjettet skal følge gjeldende Norsk standard kontoplan.  

 

 

§ 2-4 Krav til søknad om annen tilleggsvirksomhet 

 

Utdanningsdirektoratet kan etter søknad godkjenne at en skole driver annen 

selvfinansiert tilleggsvirksomhet enn den som er nevnt i § 7-1. Virksomheten må være 



nært knyttet til skolevirksomheten, og utgjøre en mindre del av den totale 

virksomheten. 

Søknaden må følges av et realistisk budsjett for denne driften, jf. § 2-3 andre ledd. 

 

Kapittel 3. Oppstart 

 

§ 3-1 Krav til bruk av innskuddskapital 

 

Den lovfestede innskuddskapitalen etter friskoleloven § 2-2 andre ledd jf. 

voksenopplæringsloven § 24 skal ikke brukes før skolen har fått vedtak om godkjenning.  

Etter at skolen har fått vedtak om godkjenning, kan den lovfestede innskuddskapitalen 

brukes til å dekke ordinære oppstartskostnader og ekstrakostnader ved oppstart, jf. § 3-

2.  

Når skolen er i drift skal skolens lovfestede innskuddskapital komme elevene til gode. 

Ved nedleggelse av skoledriften kan den lovfestede innskuddskapitalen disponeres etter 

§ 9-2. 

Innskuddskapital ut over det som er lovfestet i friskoleloven § 2-2 jf. 

voksenopplæringsloven § 24 er å regne som en gave til skolen.  

 

 

§ 3-2 Oppstartskostnader 

 

Oppstartskostnader er alle kostnader som er påløpt før måneden skolen mottar første 

utbetaling av statstilskudd. Oppstartskostnader kan ikke dekkes med skolens midler. 

Oppstartskostnader er alle kostnader som er påløpt før skolen tar imot den første 

utbetalingen av statstilskudd og som er knyttet til ordinær skoledrift. Disse kostnadene 

kan, når de kommer elevene som starter på skolen til gode, bli dekt av framtidige 

inntekter. 

I enkelte tilfeller kan oppstartskostnader likevel dekkes av skolens midler. Dette gjelder 

kostnader til varige driftsmidler som er pådratt i nær tid til skoledriften, og der 

kostnadene kommer elevene som starter på skolen til gode.   

Ekstrakostnader ved oppstart er kostnader som ikke er knyttet til ordinær skoledrift. 

Ekstrakostnader ved oppstart kan bli dekt av innskuddskapitalen, men kan ikke bli dekt 

av statstilskudd, skolepenger, inntekter fra skolevirksomhet eller inntekter fra 

tilleggsvirksomhet. 

 

§ 3-3 Driftstillatelse 

 

Før en ny skole får utbetalt tilskudd etter § 5-5 og kan starte skoledriften, må 

Utdanningsdirektoratet godkjenne søknad om driftstillatelse.  

Følgende vilkår være oppfylt innen 15. juni det året skolen skal starte opp:  

a) vedtak om godkjenning av skoleanlegga fra fylkesmannen, jf. friskolelova § 2-4 

første ledd jf. voksenopplæringsloven § 24 



b) bekreftelse som viser at oppstartskostnader ekstrakostnader ved oppstart ikke skal 

finansieres av skolens midler statstilskudd, skolepenger, inntekter fra 

skolevirksomhet eller inntekter fra tilleggsvirksomhet, jf. § 3-2 

c) bekreftelse fra bank som viser at kontonummer for utbetaling av statstilskudd er 

knyttet til skolens organisasjonsnummer  

d) elevtallsprognose for tilskuddsberettiget elevtall for første halvår i drift 

e) dokumentasjon på eventuelle andre krav som er stilt i vedtaket om godkjenning av 

skolen  

Dersom kravene i første ledd oppfylles mellom 15. juni og 1. juli, kan 

Utdanningsdirektoratet i særlige tilfeller godkjenne at tilskudd skal beregnes fra juli.  

 

Kapittel 4. Inntak 

 

§ 4-1 Inntak av utenlandske elever 

 

Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall kan være statsborgere av land 

utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har 

oppholdstillatelse for studier.  

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd første punktum. 

Begrensningen som følger av første ledd trer i kraft for inntak av elever til skoleåret 
2019/2020.  

 

Kapittel 5. Beregning, rapportering og utbetaling av statstilskudd  

 

§ 5-1 Grunnlag for utregning av statstilskudd 

 

Statstilskudd regnes ut på grunnlag av antall tilskuddsberettigede elever. Elevene må ha 

fulgt den godkjente opplæringen jf. voksenopplæringsloven § 18, og dette må 

dokumenteres.  

Elever med fravær ut over 20 skoledager per 1. oktober eller 1. april og som ikke kan 

dokumentere sitt fravær etter § 5-2, som har et sammenhengende, udokumentert 

fravær, jfr § 5-2, ut over en måned, skal ikke regnes for å ha fulgt opplæringen, og 

utløser ikke tilskudd. Disse elevene er å regne som sluttet dersom de ikke gir 

tilbakemelding innen 3 uker etter at de er varslet om fraværet. Fravær fra enkelttimer 

skal regnes om til hele dager med utgangspunkt i elevens kurs. For elever på kortkurs 

skal fraværsgrensen reduseres prosentvis i forhold til kursets timetall. 

 

§ 5-2 Unntak for dokumentert fravær  

§ 5-2 Dokumentert langvarig fravær 

Fravær som kommer av sykdom der omfanget av fraværet er beskrevet og attestert av 

lege, skal ikke regnes med i vurderingen av sammenhengende, langvarig fravær etter § 

5-1. 

Følgende dokumentert fravær skal ikke regnes som fravær ved beregning av 

statstilskudd etter § 5-1:  



a) fravær som kommer av sykdom der omfanget av fraværet er beskrevet og attestert 

av lege  

b) organisert eller selvstendig studiearbeid, blant annet skoleadministrative gjøremål 

etter forhåndsbestemt avtale med faglærer eller daglig leder. Selvstendig 

studiearbeid skal dekke fag som det er gitt opplæring i under perioden og kan ikke 

være langvarig.  

c) arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, fravær av 

helse- og velferdsgrunner og fravær ved religiøse høytider for elever som er 

medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, avgrenset til i alt 14 

skoledager  

d) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, avgrenset til i alt 

10 skoledager  

 

KFFs primære forslag: 

 

§ 5-3 Unntak for udokumentert fravær  

 

I særlige tilfeller kan Utdanningsdirektoratet gjøre unntak fra § 5-1 andre ledd.  

I søknaden om unntak må skolen føre opp elevens navn, kurs, om det er et kortkurs og 

tallet på dager eleven ikke har gyldig dokumentert fravær. Skolen må og beskrive 

årsaken til at fraværet ikke er gyldig dokumentert, og hva som gjør at det anses som et 

særlig tilfelle.  

 

 

KFFs sekundære forslag (gjelder hvis 20-dagersregelen fortsatt gjøres gjeldende): 

 

§ 5-3 Unntak for udokumentert fravær 

 

I særlige tilfeller kan Utdanningsdirektoratet gjøre unntak fra § 5-1 andre ledd.  

I søknaden om unntak må skolen føre opp elevens navn, kurs, om det er et kortkurs og 

tallet på dager eleven ikke har gyldig dokumentert fravær. Skolen må og beskrive 

årsaken til at fraværet ikke er gyldig dokumentert, og hva som gjør at det anses som et 

særlig tilfelle. hva skolen har gjort for å hjelpe eleven til å unngå udokumentert fravær. 

Dette, i tillegg til forhold relatert til eleven, skal inngå i skolen sin redegjørelse for hva 

som gjør at det foreligger et særlig tilfelle. 

 

 

§ 5-4 Rapportering av elevtall  

 

For KFF er spørsmålet om én eller to telledatoer underordnet vårt ønske om likhet i 

elevrapporteringen mellom offentlige og frittstående skoler, jfr vår høringsuttalelse om forlaget til ny 

økonomiforskrift til friskoleloven. Vi mener at regelen om telledato for skoler godkjent etter 

voksenopplæringsloven kap. 4 bør følge bestemmelsene som gjelder for frittstående videregående 

skoler. 

Tilskuddsberettigede elevtall skal rapporters per 1. oktober og 1. april. Dersom skolen 

ikke har undervisning denne dagen, skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall siste 

skoledag før 1. oktober og 1. april.  

Rapportering av elevtallet skal gjøres elektronisk med underskrift fra daglig leder, og 

stadfestes med særattestasjon fra revisor jr. § 8-4.  



Dersom en skole har kurs som ikke gis på noen av telletidspunktene, fastsetter 

Utdanningsdirektoratet i det enkelte tilfellet hvordan skolen skal rapportere det 

dokumenterte elevtallet.  

Elever som har fravær ut over § 5-1 andre ledd skal ikke rapporteres som 

tilskuddsberettigede. Dersom skolen etter telledato kan dokumentere elevens fravær, jf. 

§ 5-2, skal skolen gjennomføre ny elevtallsrapportering i tråd med andre ledd, melde fra 

til Utdanningsdirektoratet om dette for etterbetaling av tilskudd. 

Elevtalsprognosen for kommende skoleår skal rapporteres i april.  

Vesentlig avvik mellom innmeldt elevtallsprognose og faktisk elevtall skal meldes til 

Utdanningsdirektoratet så tidlig som mulig.  

 

 

§ 5-5 Utbetaling av statstilskudd  

 

Statstilskudd blir utbetalt på grunnlag av innmeldt prognose fram til rapportering av 

tilskuddsberettigede elevtall foreligger jf. § 5-4.  

Statstilskuddet etter voksenopplæringsloven § 23 utbetales månedlig. For 

høstsemesteret utbetales statstilskudd fra og med juli til og med desember. For 

vårsemesteret utbetales statstilskudd fra og med januar til og med juni.  

For nye skoler blir tilskudd utbetalt etter at kravene i § 3-3 er oppfylt. Dersom disse 

kravene ikke er oppfylt innen 15. juni det året skolen skal starte opp, vil tilskudd bli 

utbetalt fra og med måneden etter alle kravene er oppfylt.  

 

 

§ 5-6 Tilbakebetaling av statstilskudd  

 

Dersom det tilskuddsberettigede elevtallet er lavere enn prognosen, skal for mye 

utbetalt statstilskudd betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.  

Ved feil utbetaling kan det gjøres avregning i utbetaling av tilskudd til skolen, eller 

tilskuddet kan kreves tilbakebetalt.  

 

Kapittel 6. Skolepenger og bruk av statstilskudd  

 

§ 6-1 Beregning av skolepenger  

 

Beregning av størrelsen på skolepengene skal skje med utgangspunkt i gjeldende satser 

for tilskudd etter voksenopplæringsloven § 23 fjerde ledd.  

I tillegg til de ordinære skolepengene etter voksenopplæringsloven § 23 kan skolene 

kreve: 

a) inntil 4 500 kr per år for dekning av utgifter til husleie eller kapitalkostnader, jf. 

voksenopplæringsloven 23 § fjerde ledd  

b) betaling av elevene for studieturer og prosjekter som er en del av skolens godkjente 

læreplan. Betalingen må være kjent for søkerne på søknadstidspunktet    

  

 



§ 6-2 Unntak ved kjøp av opplæringstjenester 

 

KFF mener: Tittelen på foreslått § 6-2 indikerer at her handler det om et unntak fra en bestemmelse. 

Vi spør: Hvilken bestemmelse? 

Voksenopplæringsloven har ingen bestemmelse om forbud mot å kjøpe slike tjenester, men siste ledd i 

§ 17 sier at departementet kan gi forskrift om kjøp av opplæringstjenester 

 

Dersom det ikke kan forventes at skolene har faste ansatte til å foreta opplæringen, kan 

skolene kjøpe opplæringstjenester. De innkjøpte opplæringstjenestene skal utgjøre en 

mindre andel av den totale lærervirksomheten. 

 

 

§ 6-3 Bruk av skolens midler  

 

Skolens midler som stammer fra statstilskudd, skolepenger, inntekter fra 

skolevirksomhet og inntekter fra tilleggsvirksomhet skal benyttes til å gi opplæring i 

samsvar med godkjenningen etter voksenopplæringsloven kapittel 4 og skal komme 

elevene til gode. Inntekter fra én tilleggsvirksomhet kan også benyttes til 

tilleggsvirksomhet andre tilleggsvirksomheter. 

Statstilskudd, skolepenger og inntekter fra skolevirksomheten kan ikke benyttes til å 

finansiere tilleggsvirksomhet.  

Skolens midler Statstilskudd, skolepenger, inntekter fra skolevirksomhet og inntekter fra 

tilleggsvirksomhet skal brukes det året de mottas. De Disse midlene kan likevel 

disponeres etter § 6-5.  

Skolen kan ikke gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller deres 

nærstående når overskuddet kommer fra statstilskudd, skolepenger, inntekter fra 

skolevirksomhet eller inntekter fra tilleggsvirksomhet, verken når skolen er i drift eller 

når driften blir nedlagt.  

Skolens midler som kommer fra statstilskudd, skolepenger, inntekter fra 

skolevirksomhet eller inntekter fra tilleggsvirksomhet, kan ikke lånes ut. 

 

§ 6-4 Handel med nærstående  

 

Styret skal sikre at all handel med eierne eller deres nærstående er gjort på 

markedsmessige vilkår.  

Styret skal fatte vedtak om at handelen kommer elevene til gode, herunder at det er en 

rasjonell måte å skaffe varen eller tjenesten på. Styrevedtaket skal så langt som mulig 

dokumenteres med priser og andre vilkår fra uavhengige tilbydere.  

Kravene til styrevedtak og dokumentasjon gjelder ikke for ubetydelige totalbeløp for en 

type vare eller tjeneste.  

 

 

KFFs primære forslag: 

§ 6-5 Overføring av overskudd  

§ 6-5 Overskudd og underskudd 

 

Avgrenset av reglene i andre ledd kan et overskudd eller et underskudd styrke eller 

svekke skolens egenkapital. 



Dersom regnskapet et år viser overskudd, kan styret fatte vedtak om å føre over inntil 

vedta å anvende overskudd som ikke er større enn 25 % av totalt inntektsgrunnlag fra 

et regnskapsår til det neste i balanseregnskapet.  

Totalt inntektsgrunnlag er summen av alle skolens inntekter i regnskapsåret. Gaver er 

ikke en del av totalt inntektsgrunnlag, og kan disponeres fritt.  

Overskudd utover 25 % av totalt inntektsgrunnlag er å regne som statstilskudd. Disse 

midlene skal uoppfordret tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. § 6-3 Disponering av 

årsresultat 

 

KFFs sekundære forslag: 

§ 6-5 Overføring av overskudd    

§ 6-5 Overskudd og underskudd 

Avgrenset av reglene i andre ledd kan et overskudd eller et underskudd styrke eller 

svekke skolens egenkapital. 

Dersom regnskapet et år viser overskudd, kan styret fatte vedtak om å overføre inntil 25 

% av totalt inntektsgrunnlag fra et regnskapsår til det neste de forutgående eller de 

påfølgende regnskapsårene.  

Totalt inntektsgrunnlag er summen av alle skolens inntekter i regnskapsåret. Gaver er 

ikke en del av totalt inntektsgrunnlag, og kan disponeres fritt.  

Overskudd utover 25 % av totalt inntektsgrunnlag er å regne som statstilskudd. Disse 

midlene skal uoppfordret tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. 

 

Kapittel 7. Tilleggsvirksomhet  

 

§ 7-1 Tilleggsvirksomhet 

 

Skolen kan, i tillegg til skolevirksomhet, drive følgende selvfinansiert tilleggsvirksomhet 

dersom tilleggsvirksomhetene samlet er selvfinansierte:  

a) internat for elever ved skolen og utleie av internatrom til andre enn skolens elever når 

dette er av mindre omfang og ikke er til belastning for en forsvarlig internatdrift.   

b) utleie av tjenestebolig ved internatet for ansatte i skolen og utleie til andre i 

skoleferien 

c) kantine som elevene eller skolen driver, og som gjelder for elever ved skolen, og 

utleie av lokale til slik virksomhet 

d) utleie av spesialrom og andre lokaler når rommene som ikke er i bruk, og annen 

utleie av det skolen eier, når og utleievirksomheten ikke er til hinder for 

skolevirksomheten  

e) utleie av skolelokaler utenfor skoletiden  

f) utleie av arbeidskraft til en annen skole godkjent etter kapittel 4 i 

voksenopplæringsloven eller til en godkjent friskole 



Skolen kan også søke om å drive annen selvfinansiert tilleggsvirksomhet etter § 2-4 

dersom tilleggsvirksomhetene samlet er sjelvfinansierte. 

 

KFF foreslår ny § 7-2. Det gis to alternativer i samsvar med KFFs alternative forslag til ny § 6-5. 

Primært forslag: 

§ 7-2 Overskudd og underskudd i tilleggsvirksomhet 

 

Avgrenset av reglene i andre ledd kan et overskudd eller et underskudd styrke eller 

svekke skolens egenkapital. 

Dersom avdelingsregnskapet for tilleggsvirksomhetene samlet et år viser overskudd, kan 

styret med den begrensingen som er gitt i § 6-5, anvende overskuddet fritt i 

balanseregnskapet. 

 

Sekundært forslag: 

§ 7-2 Overskudd og underskudd i tilleggsvirksomhet 

 

Avgrenset av reglene i andre ledd kan et overskudd eller et underskudd styrke eller 

svekke skolens egenkapital. 

Dersom avdelingsregnskapet for tilleggsvirksomhetene samlet et år viser overskudd, kan 

styret vedta å overføre dette overskuddet til regnskap for tilleggsvirksomhet de 

forutgående eller de påfølgende regnskapsårene. Overføringen skal regnes som en del 

av overføringen regulert i § 6-5. 

 

Kapittel 8. Regnskap, revisjon og dokumentasjon 

 

§ 8-1 Krav til regnskapet 

 

Skolens regnskap skal følge kalenderåret. Kontoplanen skal bygge på gjeldende Norsk 

standard kontoplan med egne konti for skolepenger og statstilskudd.  

Alle transaksjoner som gjelder skoledriften, skal føres i regnskapet. Regnskapet kan 

inneholde eierskap, kostnader og inntekter knyttet til tilleggsvirksomheten, jf. §§ 2-4 og 

7-1. Hver tilleggsvirksomhet skal føres på egen avdeling, med unntak av 

tilleggsvirksomhet som har uvesentlige kostnader og inntekter. Gaver skal også førest i 

eigen avdeling. Regnskapet skal vise interne transaksjoner mellom avdelingene. 

Transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumentert. 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til Utdanningsdirektoratet 

innen 1. juni året etter regnskapsåret. Skoler som etter regnskapslovens kapittel 3 er 

pliktige til å utarbeide årsberetning, sender også inn denne.  Driver skolen 

tilleggsvirksomhet etter §§ 2-4 og 7-1, skal skolen også sende inn avdelingsregnskap. 

Utdanningsdirektoratet kan etter søknad gi utsettelse av tidsfristen i tredje ledd.  

 

 



§ 8-2 Krav til noteopplysninger i regnskapet  

 

I tillegg til de kravene regnskapsloven stiller til regnskapsføringen, skal skolen i note til 

årsregnskapet gi særskilte opplysninger om følgende:  

a) Spesifisering av offentlige finansieringskilder. Spesifiseringen må vise hvem som har 

gitt midlene og formålet med ytelsen.  

b) Skolepengesatsene. For skoler som ikke tar skolepenger, skal dette også fremgå.  

c) Overføring av overskudd til neste regnskapsår. Beregningen skal vise hvor mye 

skolen har overført i forhold til totalt inntektsgrunnlag, både i kronebeløp og i prosent 

av inntektsgrunnlaget.  

d) Spesifisering av handel med eierne til skolen eller deres nærstående dersom 

handelen er av vesentlig størrelse. Spesifiseringen må vise hvem skolen handler 

med, hva slags vare eller tjeneste som er kjøpt og totalbeløpene for de ulike varene 

og tjenestene.  

e) Hvis skolen driver tilleggsvirksomhet etter §§ 2-4 og 7-1, skal det i note til 

årsregnskapet gi særskilte opplysninger om avdelingsvis fordeling av felleskostnader 
dersom disse er vesentlige. 

f) Styrets vurdering av forutsetningen om fortsatt drift. 

g) Arbeidsmiljøet generelt og iverksatte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet, 

sykefravær dersom skolen har et antall ansatte som tilsvarer 5 årsverk eller mer, 

forhold som kan påvirke det ytre miljøet og hvordan antall ansatte i skolen og 

medlemmer i styret fordeler seg med hensyn til kjønn. 

 

 

§ 8-3 Krav til revisor og revisjon  

 

Revisjonen skal utføres av en statsautorisert eller registrert revisor i samsvar med 

revisorloven. 

 

§ 8-4 Særskilte erklæringer fra revisor  

 

Revisor skal bekrefte elevtallet på skolen, under dette kontrollere om elevtallet er gitt i 

samsvar med den dokumentasjonen som blir krevd etter §§ 5-1, 5-4 og 8-6. 

Bekreftelsen av elevtallet skal gjøres ved særattestasjon og etter rutiner utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet.  

Revisor skal sende revisors brev med påpekninger fra regnskapsrevisjonen til 

Utdanningsdirektoratet samtidig som brevet sendes til skolen.  

Hvis revisor sier fra seg revisjonsoppdraget for en skole som en følge av at revisoren har 

avdekket vesentlige brudd på lov og forskrifter, jf. revisorloven § 7-1, skal revisor uten 

ugrunnet opphold varsle Utdanningsdirektoratet. Det skal begrunnes hvorfor revisor sier 

fra seg oppdraget.  

Utdanningsdirektoratet kan også kreve andre bekreftelser eller opplysninger av revisor 

enn de som er nevnt i denne bestemmelsen.  

 

§ 8-5 Skolen sin informasjonsplikt til revisor  

 

Styret plikter å gjøre revisor kjent med voksenopplæringsloven, forskrifter gitt med 

hjemmel i loven, forutsetningen for godkjenningen og det årlige tilskuddsbrevet fra 

Utdanningsdirektoratet.  

 



 

§ 8-6 krav til dokumentasjon 

 

Styret er ansvarlig for at skolen til enhver tid har tilstrekkelig dokumentasjon for at 

voksenopplæringsloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven og forutsetningene for 

godkjenningen er fulgt.  

Dokumentasjon for fravær skal registreres i dager og enkelttimer. Frammøte og fravær 

skal attesteres av faglærer eller anna ansvarlig undervisningspersonale.  

Dokumentasjon som blir krevd etter andre ledd i denne paragrafen, skal skolen ta vare 

på i minst ti år etter utgangen av det skoleåret det gjelder.  

 

Kapittel 9. Nedleggelse av skoledriften  

 

§ 9-1 melding om nedleggelse  

 

Dersom det blir tatt en avgjørelse om nedleggelse av skoledriften, skal skolen omgående 

og uten opphold gi melding til Utdanningsdirektoratet. Melding om nedleggelse av 

skoledriften skal inneholde kontaktinformasjon til styreleder og styremedlemmer ved 

skolen eller avviklingsstyrets medlemmer.  

Skolen må sende en oversikt over samtlige av skolens gjenværende aktiva, samt en 

redegjørelse for hvilke midler aktiva skriver seg fra.  

Skolen må sende revisorbekreftet avviklingsregnskap.  

 

 

§ 9-2 Tilbakebetaling ved nedleggelse  

 

Når skoledriften blir nedlagt, skal aktiva og midler som stammer fra statstilskudd, 

skolepenger og inntekter fra skolevirksomheten for mye utbetalt statstilskudd og 

oppsparte midler som stammer fra statstilskudd og skolepenger, uten opphold betales 

tilbake til Utdanningsdirektoratet. Skolen står fritt til å disponere aktiva og midler som 

stammer fra gaver, skolevirksomheten og skolens tilleggsvirksomhet.  

Aktiva som helt eller delvis er finansiert av statstilskudd, skolepenger og inntekter fra 

skolevirksomheten gjennom bruk av midler som stammer fra statstilskudd og 

skolepenger og som er anskaffet i løpet av de tre siste tre årene, dog ikke før 

01.08.2018, skal selges til markedspris og betales tilbake til Utdanningsdirektoratet etter 

at gjeld sikret i disse aktiva er trukket fra.  

Utdanningsdirektoratet kan etter søknad godkjenne at aktiva og midler overføres til en 

annen skolevirksomhet godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4.  

Skolens innskuddskapital kan tilbakeføres til giver ved nedleggelse av skoledriften, 

med unntak av den delen av innskuddskapitalen som ved oppstart ble brukt til 

ekstraordinære kostnader ut over de ordinære oppstartskostnadene, jf § 3-2. 

Forutsetningene for dette er at skolen ikke har midler eller eiendeler som er finansiert 

av statstilskudd, skolepenger og inntekter fra skolevirksomheten, og at 

innskuddskapitalen ikke er brukt på oppstartskostnader. 

 

 



Kapittel 10. Ikrafttredelse og oppheving 

 

§ 10-1 Ikrafttredelse og oppheving 

Denne forskriften gjelder fra 1. august 2018.  

Forskrift 24. juni 2010 nr. 965 om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 blir 

oppheva med virkning fra samme dato.  


