
      

  

Kunnskapsdepartementet 

v/ avdelingsdirektør Lars Vasbotten 

Postboks 8119 Dep 

0024 Oslo 

 

Vår referanse: 9171924/1 Oslo, 11. november 2015 

Ansvarlig advokat: Henning Harborg  

 
 

WESTERDALS SCHOOL OF ARTS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY AS  

HØYSKOLENS VURDERING AV TRANSAKSJONER 

Vi viser til brev av 5. november 2015 der Westerdals Høyskole - Oslo School Of Arts, 

Communication And Technology AS (”WOACT”) innen 20. november 2015 bes om en 

redegjørelse for og vurdering av hvordan transaksjonene som ledet frem til sammenslåingen 

av tre høyskoler til WOACT forholdt seg til forbudet mot å overføre institusjonenes overskudd 

til eier eller eiers nærstående. 

Transaksjonene det vises til var Anthon B. Nilsen Skoledrift AS’ (”ABN Skoledrift”) salg i 

desember 2013 av samtlige aksjer i Westerdals Høyskole AS (”WH”) og NISS Høyskole AS 

(”NISS”) til Norges informasjonsteknologiske høgskole AS (”NITH”) for til sammen kr 105 

millioner. Kjøpesummen ble gjort opp med en kontantdel på 20 millioner kroner med forfall 

samme måned, mens den resterende delen på kr 85 millioner var et ansvarlig lån fra ABN 

Skoledrift til WOACT. Kontantdelen ble betalt i desember 2013, mens det ansvarlige lånet 

var avdragsfritt ut 2016 og skulle deretter nedbetales over en periode på ti år. WH og NISS 

ble i 2014 fusjonert inn i NITH som samtidig skiftet navn til Westerdals Høyskole - Oslo 

School Of Arts, Communication And Technology AS. 

WOACT har påbegynt arbeidet med den redegjørelsen departementet har bedt om og 

arbeider for å få den ferdigstilt innen fristens utløp. WOACT ønsker likevel allerede nå å 

redegjøre for den seneste utviklingen i saken.   

Både høyskolen og eierne har den siste uken gjennomgått transaksjonene på nytt, og har 

også fått dem vurdert av Advokatfirmaet Thommessen som ny juridisk rådgiver. Det er 

fortsatt skolens og eiernes synspunkt at transaksjonene ikke innebar brudd på universitets- 

og høyskoleloven § 7-1 (2). Som vi vil komme tilbake til i den kommende redegjørelsen, 

hadde eierne en forretningsmessig begrunnelse for å gjennomføre et salg av WH og NISS 

forut for sammenslåingen. Siktemålet var ikke – slik det er hevdet i pressen – å frigjøre 

kapital som skulle benyttes til utbytte til brødrene Løvenskiold og Reidar og Gunnar Holsts 

Legat. Bakgrunnen var snarere bl.a. at det fantes andre interessenter til skolene, og at 

eierne ikke ønsket å skyte de to skolene inn i et usikkert sammenslåingsprosjekt uten å sikre 

deler av de verdiene som var skapt for konsernets øvrige skoledrift.  
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Slik skolen og eierne ser det, er det på det rene at § 7-1 (2) ikke er til hinder for at WH og 

NISS kunne selges til konsernuavhengige kjøpere. For skolen og eierne er det da vanskelig å 

forstå at bestemmelsen kan være til hinder for at skolene selges konserninternt på samme 

vilkår. Dette kommer vi tilbake til i redegjørelsen.  

De siste ukenes mediedekning har vært en betydelig belastning for skolen. Det har vært stor 

uro blant studenter og ansatte. Det har vært en reell frykt for at skolens omdømme kan bli 

så svekket at det vil true skolens livsgrunnlag. Både studentene og ansatte har tatt til orde 

for at det må tas raske og vesentlige grep for å gjenreise tilliten til skolen. Det er pekt bl.a. 

på at det er nødvendig å reversere de økonomiske virkningene av salget, dvs. at eierne 

sørger for tilbakeføring av kontantdelen av kjøpesummen, samt eliminering av det ansvarlige 

lånet.   

Selv om det fortsatt mener at den valgte transaksjonen var velbegrunnet og i tråd med § 7-1 

(2), har styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS på bakgrunn av uroen besluttet at ABN 

Skoledrift skal tilbakeføre kr 20 millioner som ble overført fra NITH til ABM Skoledrift AS ved 

kjøp av WH og NISS, samt slette gjelden på kr 85 millioner. Mandag den 9. november ble 

det sendt en pressemelding, hvor blant annet følgende fremgikk: 

”For å sikre at den kapital som var i skolene ved sammenslåingen forblir i 

den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT, har styret i Anthon B 

Nilsen Utdanning AS besluttet at Anthon B Nilsen Skoledrift AS, selskapet 

som eier skolene i Anthon B Nilsen, tilbakefører kr 20 millioner som ble 

overført fra NITH til Anthon B Nilsen Skoledrift AS ved kjøp av høyskolene 

NISS og Westerdals, samt sletter gjelden på kr 85 millioner Westerdals 

Oslo ACT har til eierselskapet. Dette innebærer at all den kapital som lå i 

skolene ved gjennomføring av transaksjonen i 2013, dvs. kr 105 millioner, 

ligger i Westerdals Oslo ACT AS som egenkapital.” 

Dette gjennomføres ved en kapitalforhøyelse etter aksjelovens regler, hvor (a) NOK 20 mill, 

samt betalte renter på det ansvarlige lånet, vil bli innbetalt til WOACT, og (b) det ansvarlige 

lånet på NOK 85 mill, samt påløpte ikke betalte renter, blir konvertert til egenkapital. Dette 

innebærer at hele kjøpesummen på NOK 105 mill, samt påløpte renter, vil bli tillagt 

egenkapitalen i WOACT og komme studentene til gode.  

Etter WOACTs oppfatning kan reverseringen også ha betydning for departementets videre 

behandling av saken. Dersom departementet, i strid med WOACTs syn, skulle komme til at 

de opprinnelige transaksjonene medførte overføringer til eier i strid med § 7-1 (2), vil 

bruddet allerede være reparert når kapitalforhøyelsen er gjennomført. WOACT kan derfor 

ikke se at det under noen omstendighet kan være grunnlag for et tilbakebetalingskrav mot 

WOACT. Ikke minst på bakgrunn av den siste ukens mediedekning, vil WOACT selvfølgelig 

likevel gi en mer omfattende redegjørelse og begrunnelse for transaksjonene innen utløpet 

av fristen 20. november.   

 Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 
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