
Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 
0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 
Org.nr:   
NO 970 018 131 

E-post: 
post@udir.no 
Internett: 
www.udir.no 

Saksbehandler: Åshild Østerbø Ulvedal   Vår dato:   Vår referanse: 
  26.11.2021   2020/428 

Drottningborg Vgs AS 
ved styreleder 
  

 
 

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK 
 

 

 

Skolens økonomiforvaltning 

 

 

Drottningborg Vgs AS 

Org.nr. 988982342 

 
  



 

  Side 2 av 7 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Innledning ................................................................................................3 
1.1 Kort om skolen ......................................................................................3 
1.2 Om gjennomføringen av tilsynet ...............................................................3 
2 Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode .................4 
2.1 Rettslige krav ........................................................................................4 
2.2 Våre observasjoner og vurderinger ...........................................................4 
3 Våre reaksjoner ........................................................................................6 
3.1 Vi krever tilbakebetalt kr 1 443 279 ..........................................................6 
4 Dere har rett til å klage ..............................................................................7 

 

  



 

  Side 3 av 7 

 

1 Innledning 

Vi fører tilsyn med skoler som er godkjent etter friskoleloven, jf. § 7-2 første ledd. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller 

 friskoleloven med forskrifter 
 forutsetninger i skolens godkjenning 
 annet regelverk som friskoleloven med forskrifter eller skolens godkjenning 

viser til 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at tilsynet skal 
gjennomføres i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet 
behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger på 
www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om skolen 

Drottningborg VGS er lokalisert i Grimstad kommune i Agder fylke. Skolen tilbyr 
videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger, og har per i dag 
godkjenning for inntil 240 elever. I 2020 fikk skolen utbetalt kr 22 554 472 i elevtilskudd.  

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Drottningborg Vgs AS i brev av 31.01.2020. Dere ble pålagt å levere 
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. 

Temaet for tilsynet er: Skolens økonomiforvaltning. Vi har kontrollert følgende 
undertemaer: 

 Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. 
friskoleloven § 6-3 og økonomiforskriften § 6-1 

I dette tilsynet har vi kun vurdert utlånsforbudet. Vi har ikke sett på hvordan dere 
oppfyller andre krav i regelverket. 

Formålet med tilsynet er å kontrollere at skolen bruker statstilskudd og skolepenger 
riktig, slik at de kommer elevene til gode, og at styret har en forsvarlig 
økonomiforvaltning. 

Dersom skolen ikke følger regelverket, kan vi benytte reaksjoner mot skolen. Vi kan 
pålegge retting, holde tilbake statstilskudd, kreve tilbakebetaling av statstilskudd eller 
trekke tilbake skolens godkjenning, jf. friskoleloven § 7-2 a. Vi kan i særlig alvorlige 
tilfeller pålegge karantene rettet mot skolen eller den ansvarlige personen, jf. 
friskoleloven § 7-2 b. 

Styret er skolens øverste organ, jf. friskoleloven § 5-2. Styret er derfor ansvarlig for at 
skolen følger opp eventuelle reaksjoner og retter brudd på regelverket. 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 28.01.2021. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Dere har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten 
innen fristen 11.02.2021. Vi har behandlet kommentarene fra dere under hvert av de 
aktuelle temaene. 

  

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
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2 Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal 
komme elevene til gode  

2.1 Rettslige krav 

Offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3 
første ledd. Det gjelder også inntekter fra skolevirksomhet og inntekter fra 
tilleggsvirksomhet, jf. økonomiforskriften § 6-1 første ledd. 

Styret skal som skolens øverste ledelse påse at skolen blir drevet i samsvar med lover og 
forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2 første ledd. Dette innebærer blant annet at styret skal 
se til at tilskuddsmidler og skolepenger kommer elevene til gode. Det følger også av 
friskolelova § 5-2 andre ledd bokstav g. 

Skolen kan ikke låne ut statstilskudd og skolepenger 

Skolen må i utgangspunktet bruke statstilskudd, skolepenger, inntekter fra 
skolevirksomhet og inntekter fra tilleggsvirksomhet det året de blir mottatt, jf. 
økonomiforskriften § 6-1 tredje ledd. Det henger sammen med at midlene skal følge 
elevene som utløser tilskudd og betaler skolepenger. Skolen kan derfor ikke låne ut 
statstilskudd, skolepenger, inntekter fra skolevirksomhet og inntekter fra 
tilleggsvirksomhet, jf. økonomiforskriften § 6-1 femte ledd. Utlån kan føre til at midlene 
ikke følger eleven. I tillegg er det en risiko for at skolen ikke får midlene tilbake. 

2.2 Våre observasjoner og vurderinger 

Observasjoner 

Vår gjennomgang av regnskapsdokumentasjon fra Drottningborg Vgs for regnskapsåret 
2018, viste at skolen hadde lånt ut penger til to av skolens ansatte. 

Det ene lånet var til rektor ved skolen og var på kr 854 887 i 2017. Ifølge årsregnskapet 
for 2018 var lånet tilbakebetalt da. Det andre lånet var til en lærer ved skolen og 
utgjorde kr 681 289 i 2017 og kr 671 646 i 2018. 

I forbindelse med dette tilsynet har vi innhentet ytterligere dokumentasjon, og skolen 
har blitt bedt om å gi en redegjørelse for utlån av skolens midler. 

Skolen skriver i sin redegjørelse at Drottningborg Vgs lånte ut midlene til de to ansatte i 
2013. Bakgrunnen for lånene var en delfinansiering i forbindelse med utkjøp av 
personalboliger på skolens område fra Drottningborg Vgs AS. Av årsregnskapet 
fremkommer det at det ble inngått en låneavtale som ble renteberegnet med 3,9 % årlig. 
Lånene skulle tilbakebetales i sin helhet ved salg av boligen, med anledning til å betale 
avdrag før salgstidspunktet. Skolen mener rentebetingelsene har vært i skolens favør i 
forhold til markedsrente. 

Først etter låneavtaleinngåelsen skal revisor ha gjort skolen oppmerksomme på at lånene 
var i strid med økonomiforskriften. Skolen har etter dette jobbet med å få omgjort 
lånene til de ansatte. 

Skolen lykkes først med å omgjøre rektors lån. Årsregnskapet viser at dette lånet ble 
innløst i 2018. 
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Det oppstod imidlertid utfordringer knyttet til omgjøring av lærerens lån, da låntakers 
bank ikke ville akseptere refinansiering av lånet. Pr. 31.12.2019 var utestående beløp 
fremdeles kr 661 618,48. 

I skolens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport av 10.02.2021 fremkommer det at 
lærerens lån ble innfridd i starten av 2021. Her er også vedlagt en oversikt over gaver 
skolen skal ha mottatt i perioden 2007-2012, samlet kr 2 575 218. 

Gavemidlene skolen har mottatt i perioden overstiger lånebeløpet som ble gitt i 2013. 
Etter skolens vurdering var det disse gavene som ble benyttet til å yte lånene. Da gaver 
må anses som frie midler, jf. økonomiforskriften § 6-3, andre ledd, vil ikke begrensingen 
i økonomiforskriften § 6-1, femte ledd gjelde for dette tilfellet. 

Skolen er ikke enig i revisors vurdering om at lånene var i strid med økonomiforskriften. 
Samtidig var skolens ledelse usikre på rekkevidden av økonomiforskriftens 
gavebestemmelse, § 6-3 andre ledd, og ønsket derfor å innløse lånene for å være på den 
sikre siden. Ettersom skolen nå har innløst begge lånene skal beholdningen av 
gavemidler ha blitt større. 

Skolen påpeker at det kun er disse to ansatte som har fått lån av skolen. Skolen skriver 
også at de har endret sine rutiner, og ikke lenger låner ut penger til ansatte. 

Vurderinger  

Statstilskudd og skolepenger er den primære inntektskilden for friskoler. Med dette som 
utgangspunkt, følger et stort samfunnsansvar, og det stilles strenge krav til hvordan 
disse midlene kan benyttes. 

Bruk av skolen sine midler blir omtalt i økonomiforskrift til friskoleloven § 6-1. Her 
fremkommer det at statstilskudd og skolepenger ikke kan lånes ut. Midlene skal brukes 
til opplæring, og skal komme elevene til gode, jf. første ledd. Den klare hovedregelen er 
at midlene ikke kan lånes ut, jf. siste ledd. 

Skolen har redegjort for at de har lånt ut penger til to ansatte ved skolen i 2013. Revisor 
har gjort skolen oppmerksomme på at utlånene er ulovlige. Det ene lånet ble 
tilbakebetalt til skolen i 2018, mens det andre lånet skal ha blitt tilbakebetalt tidlig i 
2021. 

I tilbakemelding på foreløpig rapport har vi mottatt en tabelloppstilling med summer 
skolen skal ha mottatt i gaver i perioden 2007-2012. Gaver anses ikke som en del av 
skolens totale inntektsgrunnlag, og kan disponeres fritt. I tilbakemelding på foreløpig 
tilsynsrapport fremkommer det at det etter skolens vurdering var disse gavene som ble 
benyttet til å yte lånene. Skolens tilbakemelding inneholder kun en oppstilling av gaver 
skolen har mottatt over en periode på flere år, det foreligger imidlertid ingen form for 
dokumentasjon på at det er disse konkrete midlene som er benyttet ved utlånene.  

Det er skolen som er nærmest til å dokumentere at lånet stammer fra gaver eller andre 
midler skolen kan disponere fritt. På bakgrunn av den dokumentasjonen vi har mottatt, 
er vår vurdering at det er sannsynliggjort at skolen har lånt ut midler som stammer fra 
statstilskudd og skolepenger.  

At lånene i dag er tilbakebetalt, endrer ikke utlånets karakter. 

Skolen sitt utlån er i strid med økonomiforskriften § 6-1 siste ledd. Videre medfører 
utlånet at alle skolemidler og tilskudd ikke har kommet elevene til gode, og styret har 
dermed handlet i strid med friskoleloven § 6-3, jf. § 5-2. 
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3 Våre reaksjoner 

3.1 Vi krever tilbakebetalt kr 1 443 279 

Drottningborg Vgs AS har i 2013 lånt ut midler til to av skolens ansatte. Midlene har ikke 
kommet elevene til gode, og er brukt i strid med friskoleloven § 6-3. Utlån av 
statstilskudd, skolepenger, inntekter fra skolevirksomhet og inntekter fra 
tilleggsvirksomhet er ikke tillat, jf. økonomiforskriften § 6-1 siste ledd.  

Vi vedtar derfor følgende krav om tilbakebetaling:  

Drottningborg Vgs AS skal betale tilbake kr 1 443 2791 til 
Utdanningsdirektoratets konto 7694 05 10879, jf. friskoleloven § 7-2a 
andre ledd andre setning.  

Skolen kan ikke benytte statstilskudd og skolepenger til å dekke tilbakebetalingskrav 
som følge av brudd på friskoleloven § 6-3, fordi det vil innebære at statstilskudd og 
skolepenger ikke kommer elevene til gode.2 Dersom det misbrukte beløpet er tilbakeført 
til skolen av mottaker, kan imidlertid dette brukes til å dekke tilbakebetalingskravet. 

Fristen for tilbakebetaling settes til 28.01.2022. 

3.1.1 Begrunnelse for at adgangen til å kreve tilbake tilskuddsmidler benyttes  
 
Friskoleloven § 7-2 a annet ledd, annet punktum åpner for at departementet (delegert til 
Utdanningsdirektoratet) kan kreve tilbake tilskuddsmidler som er brukt i strid med 
regelverket.   
 
I vurderingen av om adgangen til å kreve tilbake tilskuddsmidler skal benyttes må vi 
vurdere om et tilbakebetalingskrav vil være en uforholdsmessig reaksjon, sett i lys 
av regelbruddets alvor og hensynet til skolen. Når skolen har brukt tilskudd i strid med 
regelverket over flere år, må det foreligge hensyn utover det normale for at et 
tilbakebetalingskrav skal være en uforholdsmessig reaksjon.  
 
Forholdets alvor  
Vi viser til at utlånet skjedde i 2013, og deler av utlånet var utestående frem til 2021. 
Det er etter vår vurdering svært alvorlig at regelbruddet har vedvart i ca. åtte år. Vi 
legger videre vekt på at det dreier seg om et betydelig beløp.   
 
Vår vurdering er at regelbruddet er kvalifisert og egnet til å svekke tilliten til skolens 
drift.   
 
Vi viser videre til drøftelsen over om de ulike og til dels motstridende tilbakemeldingene 
som gjelder det utlånte beløpet. Dette mener vi er alvorlig og er egnet til å svekke tilliten 
til skolens drift. Særlig legger vi vekt på at skolen etter inngåelsen av låneavtalene fikk 
beskjed fra revisor om at lånene var i strid med regelverket.  
 
Vi har videre lagt vekt på at det i denne saken gjelder brudd på en sentral bestemmelse i 
økonomiforskriften til friskoleloven. Vi mener også at skolen er en profesjonell part i 

 
1 Vi har ikke fått informasjon om beløpet skolen opprinnelig lånte ut til de to ansatte. For oss 
fremkommer lånene for første gang i note 7 i Drottningborg Vgs AS sitt årsregnskap for 2014. Her 
blir det opplyst at lånesaldo pr. 31.12.2013 er kr 783 634 for det ene lånet og kr 659 645 for det 
andre lånet. Vi har tatt utgangspunkt i den samlede summen som er kr 1 443 279.  
2 Jf. Kunnskapsdepartementets presisering 07.10.16 av forståelsen av friskoleloven § 6-3. 
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denne sammenheng og at forvaltning av tilskuddsmidler anses som en viktig oppgave for 
skolen.    
 
Hensynet til skolen   
 
Et krav om tilbakebetaling vil kunne ramme skolen. Det normale er at det er en byrde å 
motta et tilbakebetalingskrav. Samtidig er tilbakebetalingskravet et direkte resultat av at 
skolen har brukt tilskuddsmidler i strid med regelverket.   
  
Det er etter vår vurdering behov for å reagere på kvalifiserte regelverksbrudd. Byrden 
det vil kunne innebære for skolen å måtte betale kravet, er ikke en ekstraordinær 
omstendighet som tilsier at et krav om tilbakebetaling er en uforholdsmessig reaksjon. Vi 
kjenner ikke til andre omstendigheter som gjør at kravet om å betale tilbake kr 1 443 
279 vil være en uforholdsmessig reaksjon.   
  
Konklusjon  
Vi mener at friskolelovens vilkår for bruk av reaksjonen er oppfylt, og at et krav om 
tilbakebetaling på kr 1 443 279 ikke er en uforholdsmessig reaksjon.    
 

4 Dere har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 
Dere kan klage på enkeltvedtaket. 

Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet 
har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til oss. 
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen 
til Kunnskapsdepartementet som avgjør saken. 

I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. 

Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 
endelig avgjort av departementet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 
18.  

 

 

Med hilsen 

Idun Klette Låhne  Åshild Østerbø Ulvedal 
avdelingsdirektør  rådgiver 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent. 


