
Krav til årsberetning 

 

Friskoler og kapittel 4-skoler har plikt til å levere årsberetning når et kalenderår er omme. Plikten 
varierer med skolens størrelse, og bestemmelsene ligger i ulike lover og forskrifter. Her er en 
gjennomgang av regelverket. 
 
I oppsummert form gjelder dette angående levering av årsberetning: 
 
1. Alle friskoler må sende inn en relativt enkelt årsberetning til Udir. Kravet er gitt i 
økonomiforskriften. Tilsvarende gjelder kapittel 4-skoler, der forskrift til voksenopplæringsloven 
kapittel 4 gir kravet. Om den enkle, forskriftsbestemte årsberetningen også må sendes sammen med 
årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, er vi usikre på, men det er i alle fall ikke feil å 
gjøre det.  
2. Skoler som ikke er små foretak etter regnskapslovens definisjon, må sende inn en årsberetning til 
Brønnøysund som er mer omfattende enn økonomiforskriftens krav 
3. Skoler som har mer enn 50 ansatte, eller på visse vilkår mellom 20 og 50 ansatte, må rapportere 
angående likestillingsarbeidet ved skolen enten i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig 
dokument. Skoler som har færre ansatte, behøver ikke rapportere angående likestilling i 
årsberetningen. 
 

Økonomiforskriftens/kapittel 4-forskriftens krav  

Friskoler og kapittel 4-skoler har plikt til å levere årsregnskap, revisorberetning og årsberetning. Her 

omtales kun årsberetningen. Ang. krav til årsregnskap: Friskoler se KFF-KSS Skoledrift kontrollpunkt 

3.8.4.7. Kapittel 4-skoler se KFF-KSS Skoledrift kontrollpunkt 3.8.4.5. 

Økonomiforskriften/kapittel 4-forskriften § 8-1 tredje ledd sier følgende om levering av årsberetning: 

… årsberetning …. skal sendast til Utdanningsdirektoratet innan 1. juni året etter rekneskapsåret. 

Årsberetninga må minst innehalde andre, femte, sjuande, åttande og niande ledd i regnskapslova 

§ 3-3a. … 

Økonomiforskriften/kapittel 4-forskriften henviser til disse bestemmelsene i regnskapsloven § 3-3a: 
(2) Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den 

regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale 

risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Oversikten skal være en 

balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges 

virksomhet og av dens stilling, hensyntatt virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det skal gis 

opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

(5) Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den 

regnskapspliktiges framtidige utvikling. Regnskapspliktig som i foregående årsberetning eller 

årsregnskap har angitt resultatmål eller gitt andre opplysninger om forventet utvikling, skal 

opplyse om forventningene er i samsvar med årets resultat og begrunne eventuelle avvik. 

(7) I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-
5: 
1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at 
forutsetningen er til stede. 
2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for 
usikkerheten. 



3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller 
allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre 
selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 
4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig 

verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. 

(8) Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom 

dette ikke framgår av årsregnskapet. 

(9) Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har 

betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig 

som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. 

Det er verdt å merke seg at det tidligere var et krav om å rapportere i årsberetningen angående 

likestilling i virksomheten. Dette ble 1. januar 2020 tatt ut av kravet i økonomiforskriften/kapittel 4-

forskriften (men krav om rapportering gitt i likestillings- og diskrimineringsloven gjelder for skoler 

over en viss størrelse). 

Regnskapslovens krav  

Regelverket i regnskapsloven er ulikt for små foretak og øvrige foretak.  

Definisjon av små foretak er gitt i regnskapsloven § 1-6:  
Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke er store foretak, jf § 1-5, og som på 
balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner, 
2. balansesum: 35 millioner kroner, 
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. 

NB! Merk at kravet gjelder årsverk, ikke antall personer ansatt. Andre regler, f.eks i likestillings- og 
diskrimineringsloven, knytter bestemmelsene til antall ansatte (personer).  

Regnskapsloven § 3-1 andre og tredje ledd sier følgende om levering av årsberetning:  
Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsberetning i samsvar med 

bestemmelsene i denne loven. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak.  

…. årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

NB! Friskoler som er små foretak, må likevel levere årsberetning etter kravene i økonomiforskrift til 
friskoleloven. Bestemmelser i særlover med forskrift overstyrer regnskapsloven. 
 

Likestillings- og diskrimineringslovens krav  

Loven har noen krav som gjelder alle virksomheter, og noen krav som kun gjelder virksomheter av en 

viss størrelse. De særskilte reglene gjelder virksomheter med mer enn 50 ansatte (NB! Ikke årsverk) 

eller virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte hvor en av partene i arbeidslivet krever at samme 

regler skal gjelde som for virksomheter med 50 ansatte eller mer, jf. § 26 andre ledd.  

§ 26 a første, andre og tredje ledd: 
Arbeidsgivere som har plikter etter § 26 andre ledd (dvs private virksomheter over den definerte 
størrelsen), skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i 
virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 26. 
Redegjørelsen etter første ledd skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig 
dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har en 
plikt til å levere årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig 
tilgjengelig. … 



Redegjørelsen skal utformes slik at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes. Resultatene av 
lønnskartleggingen skal fremgå av redegjørelsen i anonymisert form. 

§ 26 c: 
Styret i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sørge for at plikten til aktivt 
likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette oppfylles i samsvar med likestillings- og 
diskrimineringsloven §§ 26 og 26 a og regnskapsloven § 3-3 c. 

Slik er aktivitetsplikten for alle virksomheter, jf § 26 første ledd: 
Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller 
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre 
trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte 
områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging 
og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. 

I tillegg har virksomheter over en viss størrelse, jf § 26 andre ledd, følgende aktivitetsplikt: 
… i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin 
virksomhet 
a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder 
annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid  (med 
ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å 
jobbe mer) 
b) analysere årsakene til identifiserte risikoer, 
c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og 
mangfold i virksomheten og 
d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c. 
Det samme gjelder arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 
ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. 
Arbeid som nevnt i denne bestemmelsen skal dokumenteres. Arbeid som nevnt i bestemmelsens 
andre ledd skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter. 
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i og gjennomføringen av 
lønnskartleggingen. 

Dette betyr at friskoler eller kapittel 4-skoler med mer enn 50 ansatte (personer, ikke årsverk), eller 
med 20-50 ansatte der arbeidstakerne krever det, må ta inn i årsberetningen en beskrivelse av 
likestillingsarbeidet i tråd med lovens retningslinjer, eller ta inn i årsberetningen en angivelse av hvor 
en slik beskrivelse av likestillingsarbeidet er offentlig tilgjengelig. Redegjørelsesplikten som 
virksomheter over den angitte  størrelsen har, handler om den faktiske tilstanden når det gjelder 
kjønnslikestilling og hva virksomheten gjør for å oppfylle den aktivitetsplikt som likestillings- og 
diskrimineringsloven pålegger alle virksomheter 

I friskoler som er av en slik definert størrelse og som er aksjeselskap, kreves det at styret sørger for at 
pliktene til aktivt likestillingsarbeid og rapportering oppfylles.  

 

 


