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Kunnskapsdepartementet

    

Tema for denne presentasjonen

• Om fristasjon og årsoppgjørspakken
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Kunnskapsdepartementet

    

Årsoppgjørspakken

• Hensikten med årsoppgjørspakken er å 
standardisere regnskapsopplysninger og 
enkelte andre opplysninger om 
studentsamskipnadenes drift

• Årsoppgjørspakken inneholder også 
elementer for å dokumentere enkelte 
bestemmelser i regelverket for tilskudd til 
studentsamskipnader

Økonomiseminar 
23.november  20163



Kunnskapsdepartementet

    

Litt om regnskapene for 2015

• Vi har gjennomført en summarisk 
gjennomgang av de 20 regnskapene vi 
har registrert i DBH for 2015 

• Vi har tatt for oss prinsippnoten og note 5
• Resultat:

– Prinsippnoten: 10 stykker er helt i orden
– Naturalytelser: 15 stykker har registrert                    

naturalytelser i note 5
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Kunnskapsdepartementet

    

Fri stasjon -repetisjon

• Paragraf 5 i lov om studentsamskipnader:

– Utdanningsinstitusjonen har plikt til å stille 
egnede lokaler til rådighet for student-
samskipnaden ("fri stasjon")
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Kunnskapsdepartementet

    

Hva fri stasjon innebærer

• Fri stasjon innebærer at utdannings-
institusjonen stiller egnede lokaler/arealer 
med nødvendig basisutstyr til rådighet for 
studentsamskipnadens studentvelferds-
virksomhet ved institusjonen.

• Fri stasjon er en form for offentlig støtte 
til studentvelferd, og bruken må innrettes 
slik at den bare kommer studentene til 
gode.
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Kunnskapsdepartementet

    

Mer om fri stasjon

• Verdien av fristasjonsytelsen skal 
beregnes etter faktiske kostnader dersom 
dette lar seg gjøre eller etter de satser 
som departementet fastsetter

• Verdien av fri stasjon skal fremkomme i 
studentsamskipnadens regnskap
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Kunnskapsdepartementet

    

Fristasjonsavtale 

• Fristasjonsarealene skal fastlegges i 
avtale mellom utdanningsinstitusjonen og 
studentsamskipnaden

• Arealer som ikke spesifikt er knyttet til 
studentvelferdsvirksomheten, skal som 
regel ikke regnes som fristasjonsareal
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Kunnskapsdepartementet

    

Hovedregel for verdiberegningen

• Når utdanningsinstitusjonen er selv-
forvaltende eller i den statlige husleie-
ordningen, skal beregningen ta utgangs-
punkt i en husleiesats på kr 1 300 
pr. m2 brutto og kr 600 pr. m2 brutto for 
driftsutgifter. 
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Kunnskapsdepartementet

    

Unntak fra hovedregelen

• Når utdanningsinstitusjonen leier 
fristasjonsarealer av andre til fordel for 
studentsamskipnaden, skal faktiske 
identifiserbare kostnader brukes ved 
beregningen av verdien
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Kunnskapsdepartementet

    

Presentasjon i regnskapet
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

Alt i NOK '1000

Morselskap Konsern DBH-

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 referanse

Offentlige tilskudd

Fristasjonsytelser N1.011

Semesteravgift N1.012

Driftstilskudd N1.013

Utsatt inntekt - studentboliger N1.014

Andre offentlige tilskudd N1.015

Sum offentlige tilskudd 0 0 0 0N1.1



Kunnskapsdepartementet

    

Naturalytelsene på kostnadssiden
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Morselskap Konsern DBH-
Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 referanse

Driftskostnader
Varekostnad RE.021
Lønn og andre personalkostnader 2,3 RE.022
Avskrivninger 6 RE.023
Nedskrivninger 6 RE.024
Andre driftskostnader 5 RE.025

Sum driftskostnader 0 0 0 0RE.2



Kunnskapsdepartementet

    

Behandling av naturalytelsene

Note 5 Andre driftskostnader
Alt i NOK '1000

Morselskap Konsern DBH-
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 referanse

Naturalytelser fri stasjon N5.011
Energikostnader N5.012
Offentlig avgifter N5.013
Kostnader lokaler N5.014
Vedlikehold bygg/inventar N5.015
Reisekostnader/kurs N5.016
Forsikringer N5.017
Øvrige andre driftskostnader N5.018
Sum andre driftskostnader 0 0 0 0 N5.1
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