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Høring - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i 

samfunnets tjeneste 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til deres brev av 23.03.15 angående ovennevnte.  

 

LO ønsker velkommen tiltak som kan bidra til å sikre at offentlige tilskudd til høyskoler og 

fagskoler kommer studentene til gode. Flere eksempler har vist at til tross for regler om 

utbytteforbud, er private aktører oppfinnsomme i forhold til å ta skjult utbytte. LO vil derfor 

også vise til tidligere høringssvar knyttet til frislippet av private aktører innen 

utdanningsfeltet. 

 

LO mener i hovedsak at forslagene fra ekspertgruppen er fornuftige tiltak, blant annet at 

private høyskoler og fagskoler i hovedsak må organiseres i enten aksjeselskaper eller 

stiftelser. Det er videre positivt med ytterligere sanksjonsmuligheter for de som bryter 

reglene.  

 

LO er enige med ekspertutvalget i at problemet er "det er flere alternative muligheter for å 

føre midler ut av virksomheten". Her foreslås det to ulike løsninger, hvorav flertallet anbefaler 

å regulere begrensningene ved økonomisk opphør og avvikling av virksomhet. Dette er den 

foretrukne av de to forslagene i høringen, men ikke tilstrekkelig, fordi det også er andre 

situasjoner hvor offentlige midler ”ikke kommer studentene til gode”.  

 

Slik LO ser det, er det stor risiko for skjult utbytte i handelen med nærstående. 

Ekspertgruppen gjennomgår flere av disse risikoene, inkludert henvisninger til rapporter og 

ikke minst eksempler der skjult utbytte har blitt tatt ut. Disse eksemplene viser med tydelighet 

den åpenbare risikoen det er å tillate flere private høyskoler og fagskoler. Vi merker oss at 

ekspertgruppen på tross av dette likevel ikke ønsker å begrense retten til å handle med 

nærstående. Vi frykter dermed at det fortsatt vil kunne skje tilfeller av skjult utbytte. 

 

Et eksempel kan også være hvem, eller hvilket selskap, som får det offentlige tilskuddet. 

Espira barnehagenes eiendomsselskaper ble i en dom i 2012 tilkjent det offentlige tilskuddet 

til barnehagen. Da Espira senere ble solgt til et svenskeid konsern med eiere i skatteparadis, 

hadde driftsselskapet (selve barnehagen) dårlig økonomi, eiendomsselskapet litt bedre 

økonomi, mens eierselskapene på toppen hadde svært god økonomi. Det var m.a.o. selve 
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selskapsstrukturen som var problemet her. For å få bukt med problemet, bør det vurderes å 

stille krav til at alt som vedrører en avgrenset (skole) virksomhet, så som eiendom, drift og 

bemanning, må være samlet i ett og samme rettssubjekt. En slik løsning vil gi langt bedre 

kontroll av offentlige tilskudd og vil dessuten være enormt arbeidsbesparende og 

avbyråkratiserende. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor Arne Solbakken 
(sign.) 

                                                                                               Stein Reegård 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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