
 

 
 
 

ØKONOMIFORSKRIFTENES § 6-3 
 

1 Problemstilling og sammendrag 

 
Det er blitt reist spørsmål om forståelsen av § 6-3 i den nye økonomiforskriften, som trådte i kraft 
den 1. september 2018.  
 
Etter den nye bestemmelsen er det skolens samlete inntekt som er referansegrunnlaget. Den nye 
bestemmelsen utvider vesentlig adgangen til å avslutte regnskapsåret med et overskudd. Derved vil 
skolen kunne disponere mer fleksibelt over skolens økonomi. Det bidrar til å trygge skolen mot 
svingende elevtall, og til å bygge egenkapital som forenkler skolenes muligheter for etablere seg i 
egne og gode lokaler, utvide eksisterende lokaler og anskaffe kapitalvarer som trengs til 
virksomheten. De nye reglene forenkler også de ganske tungvinte og til dels formalistiske 
bestemmelsene som gjaldt tidligere. 
 
Den nye bestemmelsen erstatter den tidligere økonomiforskriftens § 7 om overføring av 
driftstilskudd til neste regnskapsår og kapittel 5 om investeringsfond. Jeg vil i punkt 2 gjennomgå 
ordningen som nå er innført til erstatning for disse reglene. 
 
I punkt 3 gjennomgår jeg de vesentligste endringene som den nye bestemmelsen inneholder, 
sammenlignet med de tidligere bestemmelser som man hittil har vært vant til å forholde seg til.  
 
I punkt 4 gir jeg et praktisk eksempel som viser forskjellen på hvordan de nye og gamle reglene virker 
og slår forskjellig ut på overskuddsdisponeringen. 
 
Mye av det jeg skriver, vil være selvsagt for revisorer og regnskapsførere og de som har erfaring fra 
selskapsdrift. Men det er viktig at også de som leder den daglige virksomheten har innsikt i hvordan 
regelen skal forstås. 
 

2 Om forståelsen av den nye bestemmelsen i § 6-3  

2.1 Rettsgrunnlaget 

 
Lovhjemmelen for bestemmelsene i økonomiforskriften er friskoleloven § 6-1 femte ledd og § 7-1.  
 
Det rettslige utgangspunktet er en friskole ikke har lov til å drive med overskudd. Dette fremgår av 
økonomiforskriften § 6-1 tredje ledd første setning som lyder: 
 

Statstilskot, skolepengar, inntekter frå skoleverksemd og inntekter frå tilleggverksemd skal brukast det 
året dei blir mottekne. 

 
Et slikt forbud er vanskelig for en virksomhet å etterleve, og gir ingen mulighet for å bygge opp 
egenkapital. Det blir også utfordrende å forholde seg til svingninger i elevtall. Dette har 
myndighetene innsett, og det er derfor gjort et unntak fra dette utgangspunktet ved i andre setning i 
samme avsnitt å fastsette at  
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Dei kan likevel disponerast etter § 6-3. 

 
Unntaksbestemmelsen som dette henviser til, lyder slik: 

§ 6-3.Disponering av overskot 

Dersom rekneskapen eitt år viser overskot, kan styret vedta å disponere inntil 25 % av totalt 
inntektsgrunnlag til skolens eigenkapital. 

Totalt inntektsgrunnlag er summen av alle skolen sine inntekter i rekneskapsåret. Gåver er ikkje ein del av 
det totale inntektsgrunnlaget og kan disponerast fritt. 

Overskot utover 25 % av totalt inntektsgrunnlag er å rekne som statstilskot. Desse midla skal uoppfordra 
betalast attende til Utdanningsdirektoratet 

 
For en helhetlig forståelse av hvordan regnskapet skal innrettes og årsregnskapet skal avsluttes, er 
det også nødvendig å ta med relevant del av bestemmelsen i forskriftens § 8-2. Den bestemmelsen 
inneholder en formregel som er sentral å overholde av hensyn til Utdanningsdirektoratets kontroll av 
at skolens midler er anvendt i overensstemmelse med lov og forskrifter. Bestemmelsen lyder: 

§ 8-2. Krav til noteopplysningar i rekneskapen 

I tillegg til dei krava rekneskapslova stiller til rekneskapsføringa, skal skolen i notar til årsrekneskapen gi 
særskilde opplysningar om: 

…. 

c) disponering av overskot. Utrekninga skal vise kor mykje skolen har disponert i forhold til totalt 
inntektsgrunnlag, både i kronebeløp og i prosent av inntektsgrunnlaget. 

 

2.2 «Inntektsgrunnlag til skolen» - hva omfatter det? 

 
Begrepet «inntektsgrunnlag» er definert i § 6-3 andre ledd til å omfatte alle inntektene skolen har i 
løpet av et år ved sin samlete virksomhet. Det er summen av alle disse inntektene som skal legges til 
grunn for hvordan man kan disponere. Men bestemmelsen gir ett unntak fra dette, nemlig for gaver 
som skolen mottar. Gaver betegnes som ekstraordinære inntekter. De skal altså ikke tas med. De kan 
skolen anvende til hva den vil – «kan disponeres fritt». 
 
Skolens inntekter som skal tas med i grunnlaget, er  

a) statsstøtte,  
b) skolepenger,  
c) utgiftsdekning som skolen mottar fra hjemkommunen (eller hjemfylket der det dreier seg om 

videregående skoler) etter friskoleloven § 3-6 andre ledds andre setning til dekning av 
spesialpedagogiske tiltak overfor elever etter vedtak, og  

d) overskudd som skolen har fra lovlig tilleggsvirksomhet etter økonomiforskriften § 7-1. 
 
For post d) – overskudd av tilleggsvirksomhet – er det likevel noen faremomenter og mulige feller 
som det er viktig å være klar over. Disse faremomentene og fellene kommer jeg tilbake til nedenfor i 
punkt 2.5. 
 

2.3 Inntektsgrensen på 25 % for hva som kan disponeres ved regnskapsårets avslutning 

 
Inntektene nevnt ovenfor i postene a) til d) er skolens økonomiske driftsgrunnlag. Med referanse til 
problemstillingen angitt i punkt 1 nevner jeg at det er disse postene som utgjør 100 %. 
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I det ligger at det er disse inntekten som skal anvendes til alle skolens driftsutgifter, slik som 
lønninger, utgifter til undervisningsmateriell, mindre anskaffelser og kontorkostnader, tjenester som 
regnskap og revisjon, vedlikeholdsutgifter på utstyr og bygninger m.v. I tillegg kommer renter på lån 
og avskrivninger på varige driftsmidler. 
 
Siden friskoler er ideelle organisasjoner som ikke driver næringsvirksomhet, er de ikke skattepliktige, 
og skal ikke følge avskrivingsreglene som gjelder for skattepliktige selskaper. De skal bare anvende 
regnskapslovens avskrivingsregler. De reglene baserer seg på at det foretas en vurdering av 
driftsmidlenes (økonomiske) levetid, hvilken verdi har de om ett år, om to år osv. Normalt tilsier det 
beløpsmessig lik reduksjon på en gjenstand fra det ene året til det neste, såkalt lineær avskrivning. 
 
Varige driftsmidler som på grunn av verdien ikke kan føres som kostnad, skal bokføres som 
eiendel/formue, og reduserer ikke driftsresultatet. Man bytter ut en egenkapital vanligvis penger, 
med en annen eller finansierer kjøpet med gjeld eller en kombinasjon. Kjøp av driftsmidler har derfor 
ingen resultatvirkning i driftsregnskapet. 
 
Derimot har det senere verditapet på gjenstanden virkning på driftsregnskapet ved at det verditapet 
kommer til fradrag der. Men dette er ingen utgift i betydningen at penger forsvinner ut. Vi får altså 
en kostnad i regnskapet uten at det direkte påvirker likviditeten. Derimot kan vi bruke den 
likviditeten til å betale ned eventuelle lån uten at den nedbetalingen påvirker formuen. Men redusert 
lån sparer skolen for renteutgifter i fremtiden. 
 
Hvis summen av alle disse kostnadene inklusive avskrivninger og renter er 75 % eller mer av 
summen av alle de inntektene som skolen har og som inngår i postene a) til d), nevnt ovenfor – 
inntektsgrunnlaget –, så viser driftsresultatet for det året 25 % eller mindre i overskudd. Da kan 
hele overskuddet overføres til – tillegges – skolens egenkapital. Det er betydningen av 
økonomiforskriften § 6-3 første ledd. 
Dersom man derimot ikke klarer å anvende så mye som 75 % av skolens inntektsgrunnlag for å 
kunne drive en god skole i overensstemmelse med kravene i lov og forskrifter, men eksempelvis 
bare har brukt 70 %, så må 5 % tilbakebetales uoppfordret til Utdanningsdirektoratet. Det er 
betydningen av økonomiforskriften § 6-3 siste ledd. 
Dette er det direkte svaret på det som er på den problemstillingen som er reist fra en revisor. 
 

2.4 Betydningen av at overskudd er tillagt egenkapitalen – hvordan kan egenkapitalen brukes? 

 
Økonomiforskriften § 6-3 første ledd fastsetter kort og godt at inntil 25 % av inntektsgrunnlaget kan 
tillegges skolens egenkapital. Hvordan den egenkapitalen som man bygger opp skal eller kan 
anvendes, legger ikke økonomiforskriften noen føringer på. Det innebærer for det første at skolene 
over tid kan bygge opp tilstrekkelig egenkapital til å bli kredittverdige nok til å kunne skaffe seg egne 
skoleanlegg. Det gir også muligheter for å kunne gå til anskaffelse av andre varige driftsmidler, som 
f.eks. gode kopimaskiner, teknisk utstyr til en scene dersom det er relevant, eller samlet utstyr til en 
fysikk/kjemisal eller stil håndverksrom uten å måtte ta opp lån. 
 
Men like viktig er at man kan anvende egenkapital til å dekke et års underskudd som kan skyldes 
ulike forhold, f.eks. en nedgang i elevtall, uforutsette vedlikeholdskostnader e.l. Forutsetningen for å 
godta et slikt underskudd, er selvsagt at man har en egenkapital å tære på. 
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2.5 Faremomentene og fellene knyttet til resultat av tilleggsvirksomhet 

 
Overskudd som skolen har skal komme elevene til gode. Det gjelder også for overskudd av lovlig 
tilleggsvirksomhet. Det følger av økonomiforskriften § 6-1 første ledds andre punktum. Dette 
overskuddet kan tilføres egenkapitalen innenfor de rammene som det er redegjort for ovenfor.  
 
Går tilleggsvirksomheten med underskudd, kan ikke det underskuddet inndekkes ved midler som 
stammer fra postene a) til c) nevnt ovenfor. Det har skolene erfaringer for fra tidligere i behandlingen 
av regnskapet for SFO som flere har hatt problemer med å drive i balanse eler med overskudd.  
 
Heller ikke egenkapital som er bygget opp ved tidligere års overskudd fra postene a) til c), kan 
anvendes til dekke underskudd ved en tilleggsvirksomhet. Overskudd fra disse postene som er tillagt 
egenkapitalen, skal nettopp ta sikte på å skaffe varige driftsmidler som skal komme elevene til gode. 
 
Spørsmålet er om tidligere års overskudd fra tilleggsvirksomhet skal kunne anvendes til å dekke inn 
senere års underskudd fra slik virksomhet. Det ville i tilfelle ha ført til at man måtte ha to konti på 
formuessiden; en som viste egenkapital oppbygget ved overskudd ervervet fra tilleggsvirksomhet, og 
en som viste egenkapital oppbygget ved overskudd ervervet fra resten av inntektsgrunnlaget. I 
driftsregnskapet må det foretas et slikt skille ved at det skal føres avdelingsregnskap for 
tilleggsvirksomheter. 
 
Etter min oppfatning er det ikke helt klart hvordan reglene skal oppfattes på dette punktet. I 
økonomiforskriften § 6-1 første ledd er det i andre og tredje setning bestemt: 
 

Inntekter frå tilleggverksemd kan òg nyttast til ei eller fleire tilleggsverksemder. Tilleggsverksemder må 
samla sett være sjølvfinansierte. 

 
Den første av disse setning innebærer at innenfor samme år kan underskudd fra en 
tilleggsvirksomhet dekkes inn ved å anvende samme års overskudd fra en annen tilleggsvirksomhet.  
Men utgangspunktet er at også netto overskudd av slik tilleggsvirksomhet skal komme elevene til 
gode. Det følger av samme bestemmelses første setning som lyder:  
 

Statstilskot, skolepengar, inntekter frå skoleverksemd og inntekter frå tilleggverksemd skal nyttast til å gi 
opplæring i samsvar med godkjenninga etter friskolelova og skal kome elevane til gode.  

 
Når tredje setning i denne bestemmelsen fastsetter at tilleggsvirksomhet samlet sett skal være 
selvfinansierende, så vil det i prinsippet være tilfellet dersom man kan identifisere kilden for 
egenkapitaloppbygging gjennom en slik oppdeling som skissert ovenfor. Mye taler for det, ikke minst 
med tanke på utfordringene ved å opprettholde SFO hvis søknad til de minste klassene ett eller noen 
få år er sviktende. 
 

3 De vesentlige endringene fra den gamle til den någjeldende økonomiforskriften 

3.1 Forenkling av formelle regler 

 
Regelendringene innebærer en betydelig forenkling av de formelle kravene. Tidligere var det 
bestemmelser om særskilte styrebeslutninger knyttet til avsetninger til investeringsfond i tillegg til at 
styret også lot det komme til syne gjennom vedtakelse ar årsregnskapet. Det særskilte styrevedtaket 
skulle angi formålet for avsetningen og forventet tid for disponeringen av fondet. I tillegg var det 
bestemmelser om noteopplysninger i årsregnskapet som var mer omfattende enn det som fremgår 
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av dagens § 8-2 bokstav c), jf. punkt 2.1 ovenfor. Disse formelle kravene er ikke opprettholdt. Nå er 
styrets godkjenning av årsregnskapet med tilhørende noteopplysninger tilstrekkelig. 
 
Tidligere var det et krav om at midler avsatt til investeringsfond skulle avsettes på særskilt 
bankkonto. Dette kravet er nå bortfalt i og med at man ikke har opprettholdt krav til investeringsfond 
til bestemt angitte formål. Nå er det synlig gjennom regnskapet med noteopplysninger om 
egenkapitalens størrelse og om hvordan den forvaltes og anvendes fra det ene året til det neste.  
 
Disse endringene innebærer betydelige forenklinger og betydelige bortfall av formalistiske regler 
som flere skoler har erfaring fra at var fallgruver. 

3.2 Fra overføring av driftstilskudd til neste regnskapsår og investeringsfondsavsetning til 
oppbygging av egenkapital 

 
Overføring av driftstilskudd fra et regnskapsår til neste regnskapsår innebærer at det overførte 
beløpet sammen med neste års inntekter samlet sett var inntektsstrømmen man skulle anvende før 
det fremkom et eventuelt nytt overskudd som kunne disponeres. Det innebar at retten til overføring 
av driftstilskudd til neste regnskapsår ikke kunne anvendes til å akkumulere egenkapital. 
Overskuddet inklusive det overførte driftstilskuddet kunne ikke være høyere enn de grenseverdiene 
som var satt for neste års disponeringer ved det årets avsetning til investeringsfond og overføring av 
det årets andel av det årets driftstilskudd til nytt neste år. Praktisk betydde det at kun 15 % (grensen 
for årlig avsetning til investeringsfond) kunne anvendes til å bygge egenkapital.  
 
Nå er denne grenseverdien øket til 25 %. Det er i seg selv en meget betydelig økning. 

3.3 Utvidelse av disponeringsgrunnlaget 

 
Som nevnt er mulighetene for oppbygging og akkumulering av egenkapital øket fra 15 til 25 %. Det er 
isolert sett ikke en øking av disponeringsgrunnlaget, som tidligere av 10 % for overføring av 
driftstilskudd og 15 % for avsetning til investeringsfond. 10 prosenten etter de tidligere reglene ga 
muligheter for utjevning av driftsvariasjoner fra det ene året til det neste, men ikke for en 
egenkapitaloppbygging. De nye reglene ivaretar både dette første hensynet og utvider den andre 
muligheten. 
 
Men i tillegg er selve disponeringsgrunnlaget øket fra tilskuddsgrunnlaget, altså bare statsstøtten til 
de samlete inntektene til skolen. Det alene betyr en ytterligere ganske betydelig økning av 
muligheten for egenkapitaloppbygging. 
 
Den praktiske konsekvensen av disse regelendringene vil bli belyst i neste hovedpunkt. 
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4 Et talleksempel som belyser forskjellen mellom gamle regler om driftstilskudd overført til 
neste regnskapsår og investeringsfondsavsetning sammenlignet med de nye reglene om rett 
til å disponere overskudd til egenkapital 

 
 
 

        

 År 1 
Gamle 
regler 

Dagens 
regler   År 2 

Gamle 
regler 

Dagens 
regler 

Statstilskudd  15 000 000      15 000 000    

Spespedrefusjon 1 500 000     1 500 000    

Driftstilskudd - grunnlag 16 500 000 
16 500 

000    16 500 000 16 500 000   

Overført andel driftstilskudd       1 650 000    

Sum inntekter            

Skolepenger (max 15 % av 
høy sats uavhengig av om 
barnetall oversiger grensen 
for høy sats + kr 3.400 pr år pr 
barn til lokalkostnader) 2 550 000     2 550 000    

Elevkantine 250 000     250 000    

SFO 150 000     150 000    

Sum inntekt av 
tilleggsvirksomhet  400 000     400 000    

Inntektsgrunnlag 19 450 000  19 450 000  19 450 000  19 450 000 

Kostnader 14 587 500  14 587 500  14 587 500    

Driftsresultat - overskudd 4 862 500 4 862 500 4 862 500  6 512 500 6 512 500 6 512 500 
Overføring til neste års drift 
(max 10 % av driftstilskudd)   1 650 000 0    1 650 000 0 

Avsetning til investeringsfond 
(max 15 % av druftstilskudd)   2 475 000 0    2 475 000 0 

Disponering til egenkapital 
max 25 %   0 4 862 500    0 4 862 500 

Sum maksimalt tillatt overført   4 125 000 4 862 500    4 125 000 4 862 500 

Tilbake til Udir   -737 500 0    -2 387 500 -1 650 000 

             

Tilført EK   2 475 000 4 862 500     2 475 000 4 862 500 

Tilført EK - akkumulert   2 475 000 4 862 500     4 950 000 9 725 000 
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