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Sammendrag  

Vi krever tilbakebetalt kr 11 011 212 som ikke har kommet elevene til gode 

Vi har ført tilsyn med friskolene Bergen Private Gymnas og Metis videregående, som 
begge er finansiert av statstilskudd og skolepenger. Skolene er samlokalisert i Lars Hilles 
gate. Begge skolene leier de samme lokalene av skolenes eier, Metis Education. Metis 
Education fremleier også de samme lokalene til privatistskolen Metis Privatistskole 
Bergen. Denne fremleien foregår hovedsakelig på kveldstid. 

Metis Education leier byggene av en ekstern utleier. Metis Education betaler husleie, 
felleskostnader og utlegg for oppussing til eier av skolebyggene. Dette viderefaktureres 
deretter til skolene til en høyere totalsum, fordelt etter antallet elever på skolene.  

Våre beregninger viser følgende pengeflyt for leie av skolebygg for perioden 2012-2014: 
 

 

Metis Education har til sammen betalt 45,9 millioner kroner for leie av skolebyggene i 
2012-2014. Bergen Private Gymnas og Metis videregående har i samme tidsperiode 
betalt 67,4 millioner kroner til Metis Education for de samme lokalene. Samtidig har også 
Metis Privatistskole Bergen betalt over 6 millioner kroner for leie av disse lokalene. Metis 
Education har dermed hatt en fortjeneste på minst 27,5 millioner kroner for fremleie av 
byggene i perioden. 

Vår vurdering er at markedsprisen for skolenes husleie er det Metis Education har betalt 
til huseier. Ved fastsettelse av markedsmessig pris har vi lagt vekt på at skolene i praksis 
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bærer samme risiko etter kontrakten som Metis Education, og at Metis Education kan få 
inntekter fra privatistskolen og andre som holder til i byggene. Leieinntektene ved 
fremleie av lokalene på kveldstid, beregnet til minst 6 millioner kroner i perioden, utgjør 
en solid sikkerhetsmargin ved fastsettelse av markedsmessig pris.  
 
Bergen Private Gymnas og Metis videregående har betalt 21,5 millioner kroner over 
markedsmessig pris for leie av skolelokaler. Fordelt på de to skolene har Bergen Private 
Gymnas betalt kr 11 011 212 og Metis videregående har betalt kr 10 521 385 over 
markedsmessig pris for husleie fra nærstående selskap i 2012-2014. Statstilskuddet og 
skolepengene har dermed ikke kommet elevene til gode.  

Både tilbakebetalingskravets størrelse, og at styret så tydelig ikke har ivaretatt skolens 
interesser, gjør dette til et alvorlig brudd på styrets ansvar for en forsvarlig økonomi- og 
regnskapsforvaltning. 

Frist for tilbakebetalingskravet 

Vi har vurdert hva som er en rimelig frist for betaling av kravene. 

Det er betydelige beløp som skal tilbakebetales. Skolen kan ikke dekke kravet med 
fremtidig statstilskudd og skolepenger, fordi elevene ville ha blitt skadelidende av 
tilbakebetalingskravet. Skolen må istedenfor finansiere tilbakebetalingen med andre 
midler enn statstilskudd og skolepenger. Det vil dermed kunne ta noe tid for skolen å 
inndrive beløpene. 

Samtidig har eierne beriket seg selv ved å handle med skolen til vilkår som ikke var 
markedsmessige. Dette er et alvorlig brudd på styrets ansvar for å sikre at skolen har en 
forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning. Preventive hensyn tilsier en kort frist for 
tilbakebetaling av midler som ikke har kommet elevene til gode.  

Dette tilsynet er en direkte oppfølging av tilsyn med skolen for 2011. I det tilsynet hadde 
skolen tilsvarende høye tilbakebetalingskrav på husleien. Tilbakebetalingskravet på 
husleien for 2011 ble opprettholdt av oss 11. desember 2013, av 
Kunnskapsdepartementet 19. desember 2014, av tingretten 28. juni 2016, og sist i 
lagmannsretten 1. september 2017. At skolen ville få et tilbakebetalingskrav på husleien 
for årene etter 2011 har dermed over lengre tid vært forutsigbart for skolen.  

Etter Kunnskapsdepartementets presisering 7. oktober 2016 har vi satt frister mellom 1-
2 måneder for tilbakebetalingskrav ved brudd på friskoleloven § 6-3. Dette har vært for 
mindre tilbakebetalingskrav enn i denne saken.  

Etter en helhetsvurdering settes fristen for tilbakebetaling til 1. oktober 2018. Vi har 
satt en tilbakebetalingsfrist som er lengre enn forvaltningspraksis grunnet beløpets 
størrelse. 

Tilbakebetalingskravet kan ikke dekkes av statstilskudd og skolepenger.  

Om tilsynet 

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter friskoleloven. Vi har ført 
tilsyn med skolen siden 27. mars 2015 med økonomi som hovedtema. Tilsynet er 
gjennomført med utgangspunkt i regnskapsdokumentasjon for perioden 2012-2014.  

Denne rapporten er en del av et pågående tilsyn med skolens bruk av statstilskudd og 
skolepenger og omhandler kun skolens husleie med skolens morselskap. Vi vil på et 
senere tidspunkt komme med ytterligere vurderinger knyttet til øvrige deler av skolens 
handel med nærstående i 2012-2014. Vi avventer eventuelle andre reaksjoner enn de 
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som fremkommer i denne rapporten, til resten av tilsynet er ferdigstilt. Vi vil også på et 
senere tidspunkt føre tilsyn med skolens husleie i årene etter 2014. 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til skolen 15. februar 2018. I den presenterte vi våre 
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Skolen har kommet med sin tilbakemelding på 
den foreløpige rapporten innen fristen 15. mars 2018. Vi har vurdert skolens merknader 
til foreløpig tilsynsrapport. Dette omtales i eget avsnitt. 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak. Skolen kan klage på enkeltvedtaket etter 
forvaltningslovens regler. 

Tidligere tilsyn med skolen 

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har tidligere ført økonomisk tilsyn med skolen 
for årene 2005-2008. Skolen gikk da under navnet John Bauer Bergen. Tilsynet avdekket 
at statstilskudd og skolepenger for kr 2 960 375 ikke hadde kommet elevene til gode, og 
vi krevde dette tilbakebetalt. 

Vi har også tidligere ført økonomisk tilsyn med skolen for regnskapsåret 2011. I det 
forrige tilsynet fikk skolen flere pålegg knyttet til skolens økonomiforvaltning og et 
tilbakebetalingskrav på kr 3 515 000. Tilbakebetalingskravet gikk på handel med 
nærstående selskaper som ikke var på markedsmessige vilkår. Statstilskuddet og 
skolepengene hadde dermed ikke kommet elevene til gode. En stor del av 
tilbakebetalingskravet for 2011 knyttet seg til husleie mellom skolene og nærstående 
selskap Metis Education.  

Bergen Private Gymnas og Metis videregående gikk til sak mot staten for de delene av 
tilbakebetalingskravet for 2011 som omhandlet husleie. Tilbakebetalingskravene for 
husleien var på kr 2 598 162 for Bergen Private Gymnas og kr 3 499 792 for Metis 
videregående. Staten ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten, og Høyesteretts 
ankeutvalg tillot ikke anken fremmet for Høyesterett.  

Vårt tilsyn med skolen for årene 2012-2014 er en direkte oppfølging av tilsynet for 2011. 
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1 Innledning 

1.1 Informasjon om tilsynet 

Generelt om tilsynet 

Vi fører tilsyn med skoler som er godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoleloven), 
jf. § 7-2 første ledd. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller 

 friskoleloven med forskrifter, 
 forutsetninger i skolens godkjenning, og 
 annet regelverk som friskoleloven med forskrifter eller skolens godkjenning viser til. 

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. 

Våre tilsyn med friskoler er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at tilsynet 
skal gjennomføres i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

Om innhenting av dokumentasjon i tilsynet  

Vi åpnet tilsyn med Bergen Private Gymnas i brev av 27. mars 2015. Skolen har i flere 
runder sendt inn dokumenter og redegjørelser. Vedlagt tilsynsrapporten er en liste over 
dokumentasjon vi har innhentet i forbindelse med tilsynssaken. 

Om tema for tilsynet 

Skolens økonomiforvaltning er temaet for tilsynet. Vi har kontrollert skolens bruk av 
tilskuddsmidler og økonomiforvaltning for regnskapsårene 2012-2014.  

Dette tilsynet er en oppfølging av tidligere økonomitilsyn med skolen for regnskapsåret 
2011. Undertemaene er i all hovedsak like for begge tilsynene: 

 alle tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3  
 styrets ansvar for forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning, jf. friskoleloven § 5-2 

andre ledd bokstav f og g 

Vurderingene gjort i denne rapporten er utelukkende begrenset til skolens husleie med 
nærstående selskap. Vi har ikke sett på hvordan skolen oppfyller andre krav i 
regelverket. Vi vil på et senere tidspunkt vurdere skolens resterende handel med 
nærstående i perioden 2012 til 2014. 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til skolen 15. februar 2018. I den presenterte vi våre 
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Skolen har kommet med sin tilbakemelding på 
den foreløpige rapporten innen fristen 15. mars 2018. Vi har vurdert skolens merknader 
til foreløpig tilsynsrapport. Dette omtales i eget avsnitt. 
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Om tilsynsrapporten 

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer 
frem i: 

1. dokumentasjonen skolen har sendt inn (se oversikt i vedlegg) 
2. informasjonen fra våre egne systemer og offentlige registre 
3. informasjonen på skolens nettsted 
4. styrets uttalelse til foreløpig tilsynsrapport 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere 
kan klage på enkeltvedtaket etter forvaltningslovens regler. Se mer om klagemulighet 
nedenfor. 

Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på 
tilsynsrapporter.udir.no. 

Tall i tilsynsrapporten er avrundet til nærmeste heltall ved at vi ikke viser desimaler. 

Tidligere tilsyn med skolen 

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har tidligere ført økonomisk tilsyn med skolen 
for årene 2005-2008. Skolen gikk da under navnet John Bauer Bergen. 
Kunnskapsdepartementet fastslo i 13. juli 2009 at statstilskudd og skolepenger for kr 
2 960 375 ikke hadde kommet elevene til gode. Tilbakebetalingskravet gjaldt overpriset 
handel med nærstående parter.  

Vi har også ført tilsyn med skolens økonomiforvaltning for regnskapsåret 2011. Vi fattet 
vedtak i forrige tilsynssak 11. desember 2013. Vi avdekket omfattende brudd knyttet til 
kravet om at alt statstilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Vi 
konkluderte også med at skolen ikke hadde en forsvarlig økonomi- og 
regnskapsforvaltning. Skolen fikk totalt syv pålegg om retting. 

Vi påla skolen et tilbakebetalingskrav på kr 3 515 000 i forbindelse med det tidligere 
tilsynet. Dette var statstilskudd og skolepenger som ikke hadde kommet skolens elever 
til gode. Tilbakebetalingskravet besto utelukkende av transaksjoner med nærstående 
parter til skolen.  

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som 19. desember 2014 opprettholdt 
vedtaket og tilbakebetalingskravet.   

Skolen gikk sammen med den nærstående friskolen Metis videregående (tidligere 
Akademiet Bergen) til sak mot staten for deler av tilbakebetalingskravet. Søksmålet 
omhandlet tilbakebetalingskrav for fremleie av skolebygg fra nærstående part, som ikke 
var i tråd med markedsmessig pris. Tingretten avsa dom 28. juni 2016. Staten ble 
frifunnet. Skolen anket saken 5. september 2016 til lagmannsretten. Dom ble avsagt 1. 
september 2017 hvor skolenes anke ble forkastet. Skolene anket til Høyesterett, men 
Høyesteretts ankeutvalg tillot ikke anken fremmet for Høyesterett. 

1.2 Kort om skolen 

Faktainformasjon om Bergen Private Gymnas  

Bergen Private Gymnas er en videregående friskole i Bergen. Skolen het tidligere John 
Bauer Bergen. 
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Skolen ble første gang godkjent som friskole i vedtak av 1. juli 2005. Skolen er godkjent 
for 570 elever fordelt på følgende programområder: 

 Medier og kommunikasjon (MK): 45 elevplasser 
 Medier og kommunikasjon(ME): 45 elevplasser 
 Musikk, dans og drama (MD): 90 elevplasser 
 Studiespesialisering (ST): 390 elevplasser 

Det gikk 502 elever ved skolen høsten 2017. 

I følge skolens nettside var det 46 ansatte lærere per januar 2018. 

I perioden 2012-2014 har skolen mottatt over 136 millioner kr i statstilskudd fra 
Utdanningsdirektoratet: 
 

År Vår Høst Total
2012 19 315 118kr 21 366 950kr 40 682 068kr    
2013 21 824 020kr 23 764 987kr 45 589 007kr    
2014 24 962 612kr 24 910 862kr 49 873 474kr    
Sum 136 144 549kr  

Skolens organisering 

Det er daglig leder som er skolens administrative leder. Skolen har i tillegg en rektor som 
har det øverste pedagogiske ansvaret sammen med assisterende rektor. 

Navn Fra Til
Terje Risa 15.09.2003 06.06.2013
Helge Teige 07.06.2013 03.10.2014
Trond Botnen 04.10.2014 -

Navn Fra Til
Helge Teige 14.11.2002 07.07.2014
Egil Sverre Skibenes 08.07.2014 04.07.2016
Arne Falbach 05.07.2016 -

Navn Fra Til
Guri B. Auran

Daglig leder

Styrets Leder

Rektor

Hele perioden  
 
 
Skolens eiere og nærstående 

Bergen Private Gymnas er et aksjeselskap som er heleid av Metis Education.  
 
Metis Education eier også friskolen Metis Videregående og privatistskolen Metis 
Privatistskole Bergen, i tillegg til en rekke selskaper som leverer tjenester til skolen.  
 
Metis Education eies i all vesentlighet av selskapene Vatek (eid av Agathe Bøe Risa) og 
Sitem (eid av Helge Teige og Kristin Monsen Teige) med 39 prosent hver. Elevhjelpen 
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(eid av Trond Botnen) eier 10 prosent. Resterende er fordelt mellom flere andre 
investorer, med en eierandel på opptil 2 prosent.  
 
Skolen inngår i en struktur med en rekke nærstående selskaper. Dette 
organisasjonskartet viser hvordan selskapsstrukturen er bygget opp: 
 

Metis Videregående AS
Org. Nr. 985 024 731

Metis Education AS
Org. Nr. 982 220 726

Bergen Private Gymnas 
AS

Org. Nr. 992 131 934

Metis Privatistskole 
Rogaland AS

Org. Nr. 911 724 154

Metis Privatistskole Oslo 
AS

Org. Nr. 911 753 065

Metis Privatistskole 
Bergen AS

Org. Nr. 992 131 934

Metis Kompetanse AS 
Org. Nr. 985 833 478

Metis Økonomi AS
Org. Nr. 986 415 181

Metis Bemanning AS
Org. Nr. 988 482 692

Metis Ungdomsskole 
Rogaland AS

Org. Nr. 997 274 172

Metis Ungdomsskole 
Bergen AS

Org. Nr. 911 753 170

100%

Vatek AS
Org. Nr. 989 216 481
Eier: Agathe Bøe Risa

Elevhjelpen AS 10 %
Org. Nr. 996 406 644

Berben AS 2 %
Org Nr. 896 256 432

Hsud Invest AS 1,5 %
Org Nr. 915 188 281

Kerso AS 1,5 %
Org. Nr. 989 247 387

Andre 8 %

Sitem AS
Org.Nr. 889 216 042
Eier: Helge Teige og 

Kristin Monsen Teige

38,5 % 38,5 %

23 %
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2 Alle tilskudd og skolepenger skal komme 
elevene til gode  

2.1 Rettslige krav 

Alle tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode 

Loven stiller strenge krav til friskolenes bruk av statstilskudd og skolepenger; midlene 
skal i sin helhet komme elevene til gode. 

Hovedbestemmelsen om anvendelse av statstilskudd og skolepenger er friskoleloven § 6-
3: 

”Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom 
anna at skolen ikkje kan   

 a) gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til eigarane eller deira nærståande, 
verken når skolen er i drift eller om drifta blir nedlagd   

b) pådra seg kostnader i form av leigeutgifter for eigedom eller lokale som tilhører 
skolens eigarar eller deira nærståande eller på anna måte pådra seg kostnader som kan 
innebere at alle offentlege tilskot eller eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til 
gode.”   

Med nærstående menes i friskoleloven fysiske og juridiske personer som står i et særskilt 
tilknytningsforhold til skolen. Dette vil typisk være eiere til skolen (både enkeltindivider 
og selskaper), ansatte ved skolen, styremedlemmer og personer som er i nær slekt eller 
lignende personer i de nevnte kategoriene. 

Ut fra formålsbetraktninger sorteres kriteriene for lovlig bruk av statstilskudd og 
skolepenger i to kategorier: Relevans og markedsmessige vilkår 

Relevans – Kostnaden må være relevant for skolevirksomheten 

Alle kostnader som skolen pådrar seg skal være relevante vurdert opp imot skolens 
virksomhet og godkjenning etter friskoleloven. Skolen skal med andre ord ikke pådra seg 
kostnader til annet enn det som tilgodeser skolens virksomhet etter friskoleloven og 
godkjenningen gitt med hjemmel i denne. 

Normalkostnader knyttet til drift av offentlige skoler er den generelle referanserammen 
for denne vurderingen. 

Relevans må vurderes både opp mot kostnadens type og omfang. Kostnadene skal være 
nødvendige for den konkrete skoledriften vurdert opp imot godkjenningen. 

Eksempelvis vil kjøp av skrivemateriell åpenbart være en relevant kostnad for en skole, 
men ikke være nødvendig utover et visst omfang. Tilsvarende vil kostnader knyttet til 
ansettelser og markedsføring kunne være relevante kostnader for en virksomhet som 
skal rekruttere elever og lærere, men ikke i større utstrekning enn hva behovet tilsier. 

Pris og andre vilkår må være markedsmessige 

Skolen skal ikke pådra seg kostnader for en ytelse som er større enn dens verdi. Dette 
vilkåret omtales normalt som et krav om at vederlaget for en vare eller tjeneste ikke skal 
overstige markedspris. 
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Retningsgivende for en vurdering av hva som er å anse som markedspris er hva en 
alminnelig fornuftig forretningsdrivende ville ha gitt for den konkrete ytelsen på det 
aktuelle tidspunkt og sted. 

Vi må ta stilling til hva som er en rasjonell anskaffelse. Ofte er dette et spørsmål om å 
sammenligne kostnadene ved leie av varer eller personell, med kostnadene ved kjøp og 
ansettelse. Utdanningsdirektoratet må så sammenlikne den konkrete skoles kostnader 
med kostnader for den rasjonelle måten å skaffe den aktuelle ytelsen. 

En eventuell positiv differanse mellom skolens kostnader og det Utdanningsdirektoratet 
har anslått som markedsmessig prisnivå vil være det skolen har betalt i overpris for 
tjenesten, og som dermed ikke har kommet elevene til gode.  

Offentlige tilskudd og skolepenger skal fullt ut komme elevene til gode. Det kan ikke 
tolkes inn noen kvalifiserte avvik eller sikkerhetsmargin for skolene når det gjelder avvik 
fra markedsmessige vilkår. I tilfeller der det er vanskelig å fastslå hva som er 
markedsmessige vilkår, må vi i enkelte tilfeller legge inn en viss skjønnsmargin. Dette 
gjelder kun ved fastsettelsen av nivået på markedsmessig pris. Når markedspris er 
fastsatt tillates ingen avvik fra markedspris. 

Handel med nærstående utgjør en særlig risiko 

Den særskilte reguleringen av handel med nærstående er begrunnet i at det på generelt 
grunnlag er en høyere risiko for at statstilskudd og skolepenger ikke kommer elevene til 
gode når skolen handler med nærstående. 

Dette gjelder både med tanke på relevansen kostnadene skal ha for skolen og at 
pris/ytelse er på markedsmessig nivå. 

Svikt i disse forutsetningene tilsier at statstilskudd/skolepenger ikke har kommet elevene 
til gode ved at midler kanaliseres ut til andre som ikke er bundet av friskoleloven § 6-3. 

2.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 

Overordnet om handel med nærstående selskaper 

Bergen Private Gymnas kjøper inn tjenester fra ulike nærstående selskaper. Dette 
inkluderer blant annet husleie, leasing av materiell og innleie av personell. Det har vært 
betydelig handel mellom skolen og nærstående selskaper i 2012-2014.  

Skolen har hatt følgende handel med nærstående selskaper i 2012-2014: 



 

  Side 11 av 21 

 

Navn nærstående selskap 2012 2013 2014
Metis Education 16 952 080kr 18 107 360kr 20 345 160kr 
Metis Økonomi 2 279 849kr    2 630 301kr    3 887 916kr    
Metis Bemanning 5 602 781kr    7 868 632kr    4 896 196kr    
Akademiet Norge 306 356 199 133 249 184
Namai Kantine 95 508 164
Metis Kompetanse 6 000kr            
Sum 25 143 078kr 28 902 947kr 29 386 634kr 

Beregning mot inntekter
Statstilskudd og skolepenger 44 524 019kr 51 391 694kr 56 450 291kr 
% av statstilskudd og skolepenger til nærstående 56 % 56 % 52 %

Kostnader som ikke vil kunne gå til nærstående
Lønn 20 237 898kr 23 138 450kr 27 534 547kr 
Avskrivninger 393 050kr       358 300kr       402 986kr       

Totale kostnader 46 131 535kr 53 008 424kr 57 608 648kr 
Kostnader som vil kunne brukes i handel med nærstående 25 500 587kr 29 511 674kr 29 671 115kr 
Andel av disponerte kostnader til nærstående 99 % 98 % 99 %

Handel med nærstående 2012-2014

 

Vi har et pågående tilsyn med en rekke av disse transaksjonene mellom skolen og 
nærstående selskaper i 2012-2014. Denne rapporten er en delkonklusjon i dette tilsynet, 
hvor vi kun ser på skolens husleie med nærstående selskap Metis Education. Vi vil på et 
senere tidspunkt komme med ytterligere vurderinger knyttet til øvrige deler av skolens 
handel med nærstående i 2012-2014.  

Husleie fra Metis Education  

Observasjoner 

Bergen Private Gymnas holder til i to bygg i Bergen på adressene Lars Hilles gate 15 og 
Lars Hilles gate 17.  

De to byggene eies av hvert sitt eiendomsselskap, henholdsvis Lars Hillesgate 15 AS og 
Lars Hillesgate 17 AS. Dette er heleide datterselskaper av Odfjell Eiendom AS. Metis 
Education leier byggene i sin helhet fra de nevnte eiendomsselskapene, med unntak av 
en mindre andel som Metis Økonomi leier direkte fra Lars Hillesgate 17 AS. 

Metis Education fremleier deretter byggene til Bergen Private Gymnas, og til den 
nærstående friskolen Metis videregående (se egen tilsynsrapport for denne skolen). 

Metis Education leier også ut deler av bygget til andre nærstående selskaper. For 
eksempel leier også privatistskolen Metis Privatistskole Bergen lokaler i skolebygget fra 
Metis Education. Namai Kantine, et heleid datterselskap av Metis Education, disponerer 
også deler av lokalet til kantinedrift.  

Odfjell Eiendom pusset opp lokalene i Lars Hilles gate 17 i 2010. Utlegg i forbindelse med 
denne oppussingen blir fakturert separat til Metis Education fra Odfjell Eiendom. 

Leie av skolebygg fra Lars Hillesgate 15 og 17 AS til Metis Education 
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Leiekontrakt mellom Lars Hillesgate 15 AS og Metis Education 

Lokalene i Lars Hilles gate 15 utgjør 3 629 kvm. Det er framlagt to kontrakter for den 
aktuelle perioden: 

Den første kontrakten er signert 21. desember 2010. Kontrakten løper fra  
1. august 2011 til 31. juli 2014, og har følgende leie:  

 Årlig leie 1. august 2011 til 31. juli 2012: kr 2 721 750 (kr 750/kvm) 
 Årlig leie 1. august 2012 til 31. juli 2013: kr 3 266 100 (kr 900/kvm) 
 Årlig leie 1. august 2013 til 31. juli 2014: kr 3 810 450 (kr 1 050/kvm) 

I tillegg leies gårdsplassen for kr 302 400 per år. Metis Education skal også betale 
fellesutgifter etter driftsavtale som skulle vært vedlagt kontrakten. Vi har ikke mottatt 
denne driftsavtalen. 

Den andre kontrakten er signert 12. august 2013. Den løper fra 1. august 2013 til 31. 
juli 2028, og viser en økning i leien: 

 Årlig leie for lokalene slik de framstår i dag er kr 1 593 per kvm. 
 Lokalene skal pusses opp, og etter oppussing blir leien kr 2 273 per kvm. per år. 

Totalt utgjør dette kr 5 780 997 i året før oppussing, og kr 8 248 717 per år etter 
oppussing. I kontrakten vises det til et vedlegg som skal omtale planen for oppussing 
(vedlegg 4). Skolen har opplyst at dette vedlegget ikke er utarbeidet.  

Det står i leiekontraktene at Metis Education også skal betale en forholdsmessig andel av 
fellesutgifter knyttet til lokalet.  

Leien skal indeksreguleres årlig. 

Det fremgår av leiekontraktene at Metis videregående, Bergen Private Gymnas og Metis 
Privatistskole er solidarisk ansvarlig for kontraktsforpliktelsene dersom Metis Education 
opphører. 

I henhold til addendum til kontrakten signert 18. desember 2013, skal Metis Education 
også leie parkeringsområdet for kr 305 644 per år. 

Leiekontrakt mellom Lars Hillesgate 17 AS og Metis Education 

Lokalene i Lars Hilles gate 17 utgjør 5 830 kvm.  

Leiekontrakten er signert 1. august 2010 for perioden 15. august 2010 til 31. juli 2025. 
Metis Education skal betale en årlig leie for lokalene på kr 5 719 426 som utgjør  
kr 981 per kvm. Leien betales kvartalsvis og indeksreguleres årlig. 

I tillegg kommer kostnadene til utlegg i forbindelse med oppussingen av bygget i 2010. 
Dette faktureres separat fra Odfjell Eiendom. I følge avtale fra august 2010 er den årlige 
summen kr 3 207 204. Dette beløpet indeksreguleres, og skal betales frem til 2025. 

Det fremgår av kontrakten at Metis videregående og Bergen Private Gymnas er solidarisk 
ansvarlig for kontraktsforpliktelsene dersom Metis Education opphører. 

Metis Education skal også betale fellesutgifter etter driftsavtale som skulle vært vedlagt 
kontrakten. Vi har ikke mottatt denne driftsavtalen. 

Totale husleiekostnader 

Skolen har redegjort for at totalt areal for skolelokalene utgjør ca. 9 600 kvm.  
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Metis Education betalte følgende leie for de to skolebyggene i perioden 2012-2014: 

Husleie Felleskostnader Utlegg Sum Kvm.pris
1. Kvartal 2 234 639kr            379 320kr                829 121kr              3 443 080kr       
2. Kvartal 2 234 639kr            379 320kr                829 121kr              3 443 080kr       
3. Kvartal 2 325 364kr            379 320kr                829 121kr              3 533 805kr       
4. Kvartal 2 370 726kr            346 027kr                829 121kr              3 545 874kr       
Totalt 2012 9 165 368kr            1 483 986kr             3 316 483kr          13 965 837kr     1 455kr   
1. Kvartal 2 387 425kr            443 809kr                838 016kr              3 669 249kr       
2. Kvartal 2 387 425kr            443 809kr                838 016kr              3 669 249kr       
3. Kvartal 2 806 574kr            443 809kr                838 016kr              4 088 399kr       
4. Kvartal 3 095 335kr            138 854kr                838 016kr              4 072 204kr       
Totalt 2013 10 676 758kr          1 470 281kr             3 352 062kr          15 499 101kr     1 614kr   
1. Kvartal 3 104 462kr            452 554kr                858 346kr              4 415 362kr       
2. Kvartal 3 104 462kr            452 554kr                858 346kr              4 415 362kr       
3. Kvartal 3 104 462kr            452 554kr                858 346kr              4 415 362kr       
4. Kvartal 3 104 462kr            363 897kr                858 346kr              4 326 705kr       
Totalt 2014 12 417 847kr          1 721 560kr             3 433 386kr          17 572 793kr     1 830kr   
Totalt 2012-2014 32 259 973kr          4 675 827kr             10 101 930kr        47 037 731kr     

Leie av skolebygg fra eiendomsselskap til Metis Education 

 

Vi ser av tabellen at Metis Education totalt har betalt kr 47 037 731 i leie for de to 
skolebyggene fra eiendomsselskapene i 2012-2014.  

Med et areal på 9 600 kvm gir dette gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på kr 1 455 i 
2012, kr 1 614 i 2013 og kr 1 830 i 2014, inkludert felleskostnader og utlegg.  

Framleie av skolebygg fra Metis Education til skolen 

Framleieavtalen mellom Metis Education og Bergen Private Gymnas 

Framleieavtalen mellom Metis Education og Bergen Private Gymnas for skolebygg er 
datert 27. oktober 2011. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2011 til 31. juli 2025. Det 
framgår av framleieavtalen at leieobjektet har et areal på totalt ca. 9 600 kvm som stilles 
tilgjengelig for skolen i Lars Hilles gate 15 og 17 med tilhørende gårdsplasser.  

I framleieavtalen er det fastsatt at «hovedleiekontrakten» og avtalen om tilbakebetaling 
av utlegg også gjelder for framleieavtalen. Dette betyr at de rettigheter og plikter som er 
pålagt Metis Education i disse avtalene, også gjelder for Bergen Private Gymnas som 
framleietaker. 

Skolen skal, ifølge avtalen, betale en årlig leie på kr 1 300 per kvm. eks mva. Gjennom 
avtalen er Metis Education gitt en ugjenkallelig rett til å leie ut lokalene til andre i de 
periodene skolen ikke benytter dem.  

I tillegg til denne kvadratmeterprisen skal skolen betale en forholdsmessig andel av 
forpliktelsene i forbindelse med tilbakebetaling av utlegg for oppussing av skolebygg. 
Dette viderefaktureres fra Metis Education etter fordelingen areal benyttet/9600 kvm. 

Framleieavtalen angir ikke hvordan benyttede kvadratmeter skal beregnes. 

Det framgår av avtalen at skolen skal betale en andel av fellesutgiftene som påløper. 
Skolen har også en vedlikeholdsplikt for lokalene. 
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Fakturering for husleiekostnader 

Skolen har redegjort for at de blir fakturert for husleiekostnader fra Metis Education 
basert på «faktisk bruk» av kvadratmeter. «Faktisk bruk» kalkuleres ved at hver elev 
tilordnes 15 kvm og hver musikkelev 17,5 kvm. Prisen skolen betaler i husleie varierer 
dermed med antall elever, ikke tilgjengelig areal. Felleskostnadene fordeles etter samme 
forhold som husleiekostnadene.  

Skolens andel av utlegget Metis Education betaler til Odfjell Eiendom for oppussingen av 
Lars Hilles gate 17, faktureres basert på den prosentvise andelen skolens elever bruker 
av de tilgjengelige 9 600 kvm. Den prosentvise andelen beregnes basert på skolens 
antall elever ganget med 15 kvm1, før dette deles på 9 600.    

I tillegg faktureres skolen for felleskostnader. Dette fordeles etter samme forhold som 
husleiekostnadene.  

Bergen Private Gymnas har betalt følgende for leie av skolebygg fra Metis Education: 

Husleie inkl. felleskostnader Utlegg Sum
1. Kvartal 2 048 563kr                                      534 826kr           2 583 389kr       
2. Kvartal 2 048 563kr                                      534 826kr           2 583 389kr       
3. Kvartal 2 124 260kr                                      582 418kr           2 706 678kr       
4. Kvartal 2 162 109kr                                      591 936kr           2 754 045kr       
Totalt 2012 8 383 495kr                                      2 244 006kr       10 627 501kr     
1. Kvartal 2 162 109kr                                      591 636kr           2 753 745kr       
2. Kvartal 2 162 109kr                                      591 636kr           2 753 745kr       
3. Kvartal 2 630 950kr                                      655 241kr           3 286 192kr       
4. Kvartal 2 318 390kr                                      613 038kr           2 931 427kr       
Totalt 2013 9 273 559kr                                      2 451 551kr       11 725 110kr     
1. Kvartal 2 326 536kr                                      627 911kr           2 954 446kr       
2. Kvartal 2 326 535kr                                      627 911kr           2 954 445kr       
3. Kvartal 2 489 455kr                                      627 911kr           3 117 366kr       
4. Kvartal 2 478 631kr                                      627 911kr           3 106 541kr       
Totalt 2014 9 621 156kr                                      2 511 642kr       12 132 799kr     
Totalt 2012-2014 27 278 210kr                                   7 207 199kr       34 485 409kr     

Fremleie av skolebygg fra Metis Education til Bergen Private Gymnas

 

Oppstillingen viser at skolen har betalt totalt kr 34 485 409 for leie av skolebygg i 
perioden 2012 - 2014.  

Vi har gjort tilsvarende beregning for Metis videregående (se egen tilsynsrapport for 
Metis videregående), som leier skolebyggene sammen med Bergen Private Gymnas. 
Metis videregående betalte kr 33 006 970 for leie av samme skolebygg i 2012-2014. 

Det vil si at det nærstående selskapet mottok over 67 millioner kroner fra de to skolene i 
perioden 2012 – 2014 for fremleie av Lars Hillesgate 15 og 17.  

Metis Education har i tillegg hatt inntekter for utleie av de samme lokalene til andre 
selskaper, på tidspunkter hvor de to skolene ikke benyttet lokalene. Denne inntekten fra 
de andre selskapene er estimert til 2,8 millioner kroner i 20142. Tilsvarende var 

 
1 17,5 kvm for skolens musikkelever 
2 Jf. underdokumentasjonen til faktura for 4. kvartal 2014. 
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inntektene fra de andre selskapene estimert til ca. 2 millioner kr i 20113. I skolens 
innsendte dokumentasjon fremkommer ikke tilsvarende estimater for 2012 og 2013. 
Basert på estimerte inntekter i 2011 og 2014 legger vi til grunn at inntektspotensialet fra 
de andre selskapene som benyttet bygget utgjorde mellom 2 og 2,8 millioner kroner i 
2012 og 2013. 

Utdanningsdirektoratets vurdering  

Relevans 

Det å ha egnede og godkjente lokaler er en nødvendig forutsetning for å drive 
skolevirksomhet i tråd med friskoleloven. Leie av skolelokaler er en kostnad som etter sin 
type er relevant for skolen.  

Markedsmessighet, herunder pris 

Vi har vurdert om avtalen om leie av skolelokalene er markedsmessig. Både pris og 
andre avtalevilkår er vurdert.  

De to friskolene har betalt husleie basert på 15 kvm per elev og 17,5 kvm per 
musikkelev. Avregningsfaktura for 4. kvartal 2014 viser at Bergen Private Gymnas hadde 
ca. 378 elever og 89 musikkelever i 2014, mens Metis videregående hadde 478 elever i 
snitt. Bergen Private Gymnas betalte dermed husleie for 7 227 kvm og Metis 
videregående betalte husleie for 7 163 kvm. Totalt betalte dermed de to friskolene for 
14 390 kvm skolearealer i 2014, selv om hele skolebygget totalt sett bare var på 9 600 
kvm. Vår vurdering er at vi må legge til grunn reelt skoleareal når vi beregner 
markedspris.  

I Lars Hilles gate 15 opptar Namai Kantine ifølge arealoversikter 220 kvm av lokalet som 
er stilt til disposisjon fra Metis Education. Dette lokalet blir benyttet som kantine for 
elever og ansatte ved skolene, for de ansatte ved Metis Økonomi, Metis Education og 
Metis Bemanning. I tillegg opererer Namai Kantine også som kantine/kafé for eksterne 
kunder. Lokalene er på gateplan og har inngang fra Lars Hilles gate. 

Disse lokalene kan altså ikke brukes slik Bergen Private Gymnas til enhver tid måtte 
ønske og skolen har heller ingen førsterett til slik bruk. Vi anser derfor at skolen ikke skal 
betale husleie for lokaler som benyttes av Namai Kantine. Totale tilgjengelige 
skolelokaler for de to friskolene utgjør derfor 9 360 kvm. 

Metis videregående og Bergen Private Gymnas har begge leid samme skolelokaler i Lars 
Hilles gate 15 og 17 fra Metis Education. Da begge skolene bruker lokalene på samme 
tid, har vi benyttet skolenes husleiekostnader (inkludert felleskostnader og utlegg for 
oppussing) for å fordele ut andelen av det leide skolearealet mellom de to skolene: 

 
3 Jf. underdokumentasjonen til faktura for 4. kvartal 2011. 
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Skolenavn 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Bergen Private Gymnas kr 10 627 501 kr 11 725 110 kr 12 132 799 51 % 52 % 50 %
Metis Akademiet videregående kr 10 103 189 kr 10 870 964 kr 12 032 818 49 % 48 % 50 %
Totalt kr 20 730 689 kr 22 596 074 kr 24 165 616

Skolenavn 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Bergen Private Gymnas 4 809 4 867 4 709 2 210kr    2 409kr  2 576kr  
Metis Akademiet videregående 4 571 4 513 4 671 2 210kr    2 409kr  2 576kr  

Totalt 9 380 9 380 9 380

Total kostnad for leie av lokaler fra Metis Education

Andel areal av 9 380 kvm Kvm. pris

Andel per skole

 

Metis Education har fakturert skolene til sammen kr 20 730 689 i 2012, kr 22 596 074 i 
2013 og kr 24 165 616 i 2014 for leie av Lars Hilles gate 15 og 17 inkludert 
felleskostnader og utlegg. Basert på hvor mye hver av skolene har betalt i totale 
husleiekostnader, har vi fordelt ut tilgjengelige skolelokaler (9 600 kvm fratrukket 220 
kvm for Namai Kantine) mellom de to skolene. Dette gir oss at Bergen Private Gymnas 
betalte for lokaler tilsvarende 4 809 kvm i 2012, 4 867 kvm i 2013 og 4 709 kvm i 2014. 
Dette gir kvadratmeterpriser for skolelokalene på kr 2 210 i 2012, kr 2 409 i 2013 og kr 
2 576 i 2014. 

Vi har vurdert om de gjennomsnittlige kvadratmeterprisene, inkludert felleskostnader og 
utlegg, er markedsmessige. Sammenligningsgrunnlaget er hva det må antas at skolen 
ville betalt for tilsvarende egnet lokale, gitt at skolen leide direkte og ikke gjennom et 
annet nærstående selskap. Metis Education leier byggene selv fra Lars Hillesgate 15 og 
17 AS, som ikke er nærstående parter til konsernet. Lokalene skolene bruker, er dermed 
prissatt mellom to uavhengige aktører. Vår vurdering er dermed at utgangspunktet for 
beregning av markedsmessig pris, er prisen som Metis Education har betalt til huseier. 

Avtalen med Metis Education gir skolen bare en begrenset rett til å disponere lokalene ut 
over tiden skolen bruker dem til ordinær undervisning. Dette er fordi privatistskolen også 
driver opplæring i de samme lokalene på kveldstid, samt noe undervisning på dagtid. 
Husleieinntektene fra Metis Privatistskole og eventuelle andre leietakere tilfaller Metis 
Education i sin helhet, men ville tilfalt Metis videregående og Bergen Private Gymnas 
dersom friskolene hadde hatt full disposisjonsrett. Dette inkluderer all utleie på kveldstid, 
og den utleien på dagtid som eventuelt hadde vært i tråd med friskoleloven § 2-2. 

Skolen har altså en begrenset faktisk og juridisk disposisjonsrett over lokalene, både i og 
utenom skoletiden. Dette skiller ordningen fra de fleste andre friskoler. Vi legger til grunn 
at slike avtalevilkår i utgangspunktet kan være markedsmessige, forutsatt at skolens 
behov for areal til opplæring mv. er dekket, og at den begrensede disposisjonsretten 
reflekteres i prisingen og avtalevilkårene for øvrig.  

Gjennom framleieavtalen er forpliktelsene til Metis Education overfor utleier Odfjell 
Eiendom med datterselskaper, også gjort gjeldende for Bergen Private Gymnas. Skolen 
er også solidarisk ansvarlig for kontraktsforpliktelsene sammen med de andre 
framleietakerne dersom Metis Education skulle opphøre. Vår vurdering er derfor at skolen 
i praksis bærer samme risiko som Metis Education. 

Vår vurdering er at sammenligningsgrunnlaget for markedsprisen er det Metis Education 
har betalt til utleier av skolelokalene, og at markedsmessig pris ikke kan overstige denne 
prisen fordi skolen har begrenset disposisjonsrett. Det er i denne sammenheng lagt vekt 
på at Metis Education kan få inntekter fra privatistskolen/Namai Kantine/andre som 
holder til i byggene, og at skolen bærer samme risiko for kontraktsforpliktelsene som 
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Metis Education. Denne utleieretten har gitt Metis Education estimerte inntekter på 
mellom 2 og 2,8 millioner kroner per år i perioden 2012-2014. Vår vurdering er at vi har 
gitt en solid sikkerhetsmargin i favør av skolene ved fastsettelse av markedsmessig pris. 

Vi har foretatt en beregning av om skolens husleiekostnad overstiger markedsmessig 
pris:  

Forklaringstekst 2012 2013 2014 Sum
Leie Metis Education fra eiendomselskap 13 965 837kr 15 499 101kr 17 572 793kr 47 037 731kr 
Markedspris: kvm. pris Metis Education har betalt 1 455kr            1 614kr            1 830kr            
Kvm. pris skolen: hva skolen har betalt fra nærstående 2 210kr            2 409kr            2 576kr            
Avvik mellom kvm. pris skolen og markedspris 755kr               794kr               746kr               
Skolens areal 4 809 4 867 4 709
Statstilskudd som ikke har kommet elevene til gode 3 632 046kr    3 866 929kr    3 512 238kr    11 011 212kr 

Beregning av markedsmessig pris for Bergen Private Gymnas AS

 

Markedspris er kvadratmeterprisen (inkludert felleskostnader og utlegg) Metis Education 
betalte for leie av byggene fra datterselskapene til Odfjell Eiendom. Dette utgjorde i 2012 
kr 1 455 per kvm, i 2013 kr 1 614 per kvm og i 2014 kr 1 830 per kvm.  

Våre beregningene viser at Bergen Private Gymnas har betalt en kvadratmeterpris på kr 
2 210 - 2 576 i perioden. Skolen har betalt over markedspris med kr 755 per kvm i 2012, 
kr 794 per kvm i 2013 og kr 746 per kvm i 2014.  

Skolen har i alle tre årene betalt husleie som overstiger markedsnivå med ca. 3,7 
millioner kr per år. Totalt har skolen leid skolebygg fra nærstående selskap for kr 11 011 
212 over markedspris. Dette har ikke kommet elevene til gode, og er i strid med 
friskoleloven § 6-3.  

Skolens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport 

Skolen skriver i sin tilbakemelding til foreløpig tilsynsrapport at tilbakebetalingskravet i 
rapporten er feil, fordi vi har trukket ut arealet til Namai Kantine. Skolen skriver videre at 
dersom vi opprettholder at skolene ikke skal betale for kantinearealet, er uansett 
metoden vi har benyttet feil, ettersom den «…innebærer at kantinearealet inngår i 
bruttoberegningen av det som hevdes å være markedsleie, men uten at dette korrigeres 
når arealet trekkes ut fra fremleiekontraktene».  

Vi fastholder at skolene ikke skal betale for kantinearealet som Metis Education har stilt 
til rådighet for Namai Kantine. Begrunnelsen for hvorfor Namai Kantine ikke skal tas med 
i beregningen av skolenes areal, fremgår direkte av vår vurdering i rapporten. Vi kan 
heller ikke se at det er feil at kantinearealet inngår i bruttoberegningen, uten at dette 
korrigeres når arealet trekkes ut fra fremleiekontraktene. Hadde vi korrigert dette, ville 
det ha samme resultat som å tillate skolene å betale for kantinearealet.  

Vår vurdering av dette forholdet er basert på vurderinger i vårt vedtak for 2011, 
Kunnskapsdepartementets klagebehandling av vedtaket 19. desember 2014 og dom fra 
Gulating lagmannsrett 1. september 2017. 

Utdanningsdirektoratets konklusjon 

Skolen har betalt kr 11 011 212 over markedspris for husleie fra nærstående selskap i 
perioden 2012-2014. Dette har ikke kommet elevene til gode, og er i strid med 
friskoleloven § 6-3. 

 



 

  Side 18 av 21 

 

3 Styrets ansvar for forsvarlig økonomi- og 
regnskapsforvaltning  

3.1 Rettslige krav 

Styret plikter å sørge for at skolen har en forsvarlig økonomiforvaltning 

Styret er skolens øverste ansvarlige organ, og det har dermed som ansvar og oppgave å 
sørge for at all virksomhet ved skolen drives i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2 første ledd. 

I § 5-2 andre ledd bokstav f er det uttrykkelig sagt at det er styrets ansvar at skolen har 
en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning. Kravet gjelder selv om styret har sørget 
for regnskaps- og revisorbistand. Kravet må dessuten ses i sammenheng med § 5-2 
andre ledd bokstav g der det heter at styret skal påse at offentlige tilskudd og 
skolepenger kommer elevene til gode. 

3.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 

Styret har ikke sikret at statstilskudd og skolepenger kommer elevene til gode 

Bergen Private Gymnas er organisert som et aksjeselskap, i et større konsern. Skolen 
handler varer og tjenester fra nærstående selskaper i svært stor grad. Friskoler kan 
handle med nærstående. Det er imidlertid et krav at handelen må skje på 
markedsmessige vilkår, og under forutsetning av at alt statstilskudd og skolepenger 
kommer elevene til gode. 

Det knytter seg en særlig risiko for misbruk av statstilskudd ved handel med 
nærstående. Skolen må vise en særlig aktsomhet i forbindelse med slike transaksjoner.  

Bergen Private Gymnas har i 2012-2014 betalt ca. 11 millioner kroner mer enn 
markedsmessig pris for leie av lokaler. Vår vurdering i forrige kapittel var at dette 
beløpet ikke har kommet skolens elever til gode, jf. friskoleloven § 6-3. Metis 
videregående har også betalt tilnærmet samme overpris for leie av de samme lokalene.  

På avregningsfakturaen i desember for hele husleien for 2014, fremkommer det av 
vedlegget at Metis Education får «superprofit» på viderefaktureringen av 
utleggskompensasjonen for oppussingen av Lars Hilles gate 17. Det fremkommer av 
fakturaen at skolene til sammen har betalt 150 prosent av utleggene for 2014, samt at 
privatistskolen har betalt ytterligere 16 prosent. I realiteten betyr det at Metis Education 
har fått betalt kr 2 274 083 mer enn det oppussingen kostet i 2014. 

Det at skolens styre har godtatt å betale slik overpris for leie av skolebygg, er et alvorlig 
brudd på kravet om forsvarlig økonomiforvaltning, jf. friskoleloven § 5-2 f og g. 

Utdanningsdirektoratets konklusjon 

Styret har ikke sørget for en forsvarlig økonomi og regnskapsforvaltning. Dette er i strid 
med friskoleloven § 5-2 f og g. 
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4 Våre reaksjoner 

4.1 Vi krever tilbakebetalt kr 11 011 212 

Vedtak om tilbakebetalingskrav på midler som ikke har kommet elevene til gode  

Vi har i tilsynet avdekket at skolen har betalt betydelig over markedspris for leie av 
skolebygg fra skolens morselskap Metis Education. Tilsynet viser at Metis Education har 
leid skolebygget av en uavhengig tredjepart, og deretter fremleid bygget med store 
påslag på husleien til friskolene Metis videregående og Bergen Private Gymnas. Denne 
transaksjonen mellom skolene og nærstående selskap har ikke vært markedsmessig. 
Tilsynet viser at friskolen har betalt kr 11 011 212 over markedsmessig pris for husleie 
fra nærstående selskap i 2012-2014. Statstilskuddet og skolepengene har dermed ikke 
kommet elevene til gode.  

Både tilbakebetalingskravets størrelse, og at styret så tydelig ikke har ivaretatt skolens 
interesser, gjør dette til et alvorlig brudd på styrets ansvar for en forsvarlig økonomi- og 
regnskapsforvaltning. 

På bakgrunn av det som framgår ovenfor, vedtar vi følgende krav om tilbakebetaling: 

Bergen Private Gymnas skal betale tilbake kr 11 011 212 til 
Utdanningsdirektoratets konto 7694 05 10879, jf. friskoleloven § 7-2a 
andre ledd andre setning.  

Vurdering av frist for tilbakebetaling 

Vi har vurdert hva som er en rimelig frist for betaling av kravene. 

Det er betydelige beløp som skal tilbakebetales. Skolen kan ikke dekke kravet med 
fremtidig statstilskudd og skolepenger, fordi elevene ville ha blitt skadelidende av 
tilbakebetalingskravet. Skolen må istedenfor finansiere tilbakebetalingen med andre 
midler enn statstilskudd og skolepenger. Det vil dermed kunne ta noe tid for skolen å 
inndrive beløpene. 

Samtidig har eierne beriket seg selv ved å handle med skolen til vilkår som ikke var 
markedsmessige. Dette er et alvorlig brudd på styrets ansvar for å sikre at skolen har en 
forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning. Preventive hensyn tilsier en kort frist for 
tilbakebetaling av midler som ikke har kommet elevene til gode.  

Dette tilsynet er en direkte oppfølging av tilsyn med skolen for 2011. I det tilsynet hadde 
skolen tilsvarende høye tilbakebetalingskrav på husleien. Tilbakebetalingskravet på 
husleien for 2011 ble opprettholdt av oss 11. desember 2013, av 
Kunnskapsdepartementet 19. desember 2014, av tingretten 28. juni 2016, og sist i 
lagmannsretten 1. september 2017. At skolen ville få et tilbakebetalingskrav på husleien 
for årene etter 2011 har dermed over lengre tid vært forutsigbart for skolen.  

Etter Kunnskapsdepartementets presisering 7. oktober 2016 har vi satt frister mellom  
1-2 måneder for tilbakebetalingskrav ved brudd på friskoleloven § 6-3. Dette har vært 
for mindre tilbakebetalingskrav enn i denne saken.  

Etter en helhetsvurdering settes fristen for tilbakebetaling til 1. oktober 2018. Vi har 
satt en tilbakebetalingsfrist som er lengre enn forvaltningspraksis grunnet beløpets 
størrelse. 

Tilbakebetalingskravet kan ikke dekkes av statstilskudd og skolepenger.  
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Begrunnelse for valg av tilbakebetaling som reaksjon 

Vi har konstatert at skolen har brukt til sammen kr 11 011 212 i strid med friskoleloven i 
2012-2014.  

De avdekkede bruddene på regelverket er alvorlige. Skolen har handlet med nærstående 
parter til over markedspris.  

Ut ifra de opplysninger som foreligger i saken, kan vi ikke se at det foreligger noen 
ekstraordinære hensyn som tilsier at et krav om tilbakebetaling ikke skal anvendes som 
reaksjon på de aktuelle bruddene.  

Vi anser på denne bakgrunn at friskolelovens vilkår for bruk av reaksjonen er oppfylt, og 
at det heller ikke er en uforholdsmessig reaksjon. Vi krever derfor tilbakebetalt  
kr 11 011 212 fra skolen. 

Vi vil på et senere tidspunkt komme med ytterligere vurderinger knyttet til øvrige deler 
av skolens handel med nærstående i 2012-2014. Vi avventer eventuelle øvrige 
reaksjoner enn de som fremkommer i denne rapporten, til resten av tilsynet er 
ferdigstilt. Vi vil også på et senere tidspunkt føre tilsyn med skolens husleie i årene etter 
2014. 
 

5 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 

Hilde Nakken  Bente Barton Dahlberg 
divisjonsdirektør avdelingsdirektør 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen 

 Skolepengesats 
 Innbetalinger utover skolepenger  
 Annen virksomhet enn skoledrift 
 Eierskap i aksjer, fond eller andre selskaper 
 Utleie av lokaler eller eiendeler 
 Andre inntekter enn statstilskudd og skolepenger  
 Gjeld og fordringer  
 Leverandørreskontro 
 Saldobalanse  
 Hovedbok 
 Nærstående selskaper og personer  
 Sentrale avtaler  
 Lønnsoversikt 
 Husleieavtale 
 Handel med nærstående 
 Sentrale avtaler med nærstående 
 Fakturaer 
 Innleid personale fra nærstående 
 Priser fra nærstående til tredjepart 
 Avtaler for nærstående 
 Vurdering av fortidige forhold mot § 6-3 
 Totalbeløp av handel med nærstående 
 Gjeld til Akademiet Bergen 
 Programfagstilbud 
 Kostnader til daglig leder 
 Salg og leie av skolebøker 
 Underbilag til faktura for husleie 4 kvartal 2012 og 2013 
 Alle faktura fra Odfjell Eiendom AS, Lars Hilles gate 15 AS og Lars Hilles gate 17 AS  
 Gjeldene kontrakter for utlegg mellom Odfjell Eiendom AS og Metis Education AS 
 Dokumentasjon på kostnader til daglig leder 
 Plan for oppussing 
 Redegjørelse om Norne 
 Redegjørelse om DD 
 Redegjørelse kjøp og salg Macbook 
 Leasingkontrakter 
 Årsverk for vikarer på fastlønnsavtale 
 Organisasjonskart 
 Brev fra skolens revisor  
 Økonomiforvaltningen ved skolen 
 Styremøtereferater 
 Innkjøp av varer og tjenester 
 Verv utover styrevervet  

 


