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Om Anthon B Nilsen Utdanning AS 

• Eid av Anthon B Nilsen AS 
– Eies av Reidar og Gunnar Holsts Legat (50%), samt Peder Chr. 

og Nicolai H. Løvenskiold (50%).  
• Reidar og Gunnar Holsts Legat er en allmennyttig stiftelse og deler 

årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. 
Legatet tildelte kr 5,5 mill. i 2011, kr 57,5 er mill. tildelt de siste 11 
årene). 

• Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom. 
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Strategisk perspektiv 

• Størrelse 
• Statsstøtte 
• Selskapsform 
• Styring 

 



Størrelse 

• Har selskapsstørrelse sammenheng med økonomiske 
resultater? 

– Samlet resultatgrad for NPH-skoler med omsetning høyere 
enn 50 MNOK (8): 
 
 

 
 

2011 (TNOK) Oms. Årsres. Res.grad 

Sum NPH 2 310 832 136 843 6% 

> 50 MNOK 2 013 337 138 731 7% 

< 50 MNOK 297 495 -1 888 -1% 



Statsstøtte 

• Er det slik at høyere statsstøtteandel gir høyere 
resultater? 

– Samlet resultatgrad for NPH-skoler som har mindre enn 50% 
andel statsstøtte (8): 

2011 (TNOK) Oms. Statsst. Andel Årsres. Res.grad Oms./ 
stud. 

Statss./ 
stud. 

Avgift/ 
stud. 

Sum NPH 2 310 832 882 808 38% 136 843 6% 90 34 55 

< 50% 1 540 747 282 825 18% 141 388 9% 90 17 74 

> 50% 770 085  599 983 78% -4 545 -1% 89 69 20 



Selskapsform 

• Er det slik at selskapsform kan påvirke et selskaps 
resultater? 

– Eierskap 
• Stiftelser er eierløse (ingen eier kapitalen) 
• AS har eiere (aksjonærene eier kapitalen) 
• Offentlige institusjoner har eiere (Staten) 
• De fleste NPH-medlemmer er stiftelser 

– Utøvelse av eierskap? 

 



Styring 

• Utøvelse av eierskap gjennom styret 
– Styrets ansvar relativt lik for ulike selskapsformer 

• Strategi og planer 
• Kontrolloppgaver 

– Forsvarlig kapital 
– Påse forsvarlig kapitalforvaltning 
– Tilsyn med daglig ledelse 

• Personlig ansvar 
– Erstatningsansvar 
– Straffeansvar 



Styring forts. 

• Styresammensetning viktig 
– Kompetanse 
– Uavhengighet mellom administrasjon og styret 

• Eierstyrt vs administrasjonsstyrt 

• Strategisk fokus 
– Formål 

• Utdanningsmessig 
• Humanitært, sosialt, religiøst 

– Skille mellom skolevirksomhet og annen virksomhet 
• Eiendom 

 



Operativt perspektiv 

• Utdanningsinstitusjoner er ikke forskjellig fra 
næringslivet for øvrig når det kommer til økonomi 

– Det er de samme grunnleggende økonomiske lover som 
gjelder: 

– Overskudd er en forutsetning for fremtidig eksistens 
– Kan ikke bruke penger man ikke har 
– Stiftelser kan også gå konkurs 

 
 

 



Operativt perspektiv forts. 

• Hva gjør man når resultatene svikter og pengene 
begynner å ta slutt? 

– ”Vi må hente inn (mer) kapital” 
– ”Vi må øke inntektene eller redusere kostnadene” 



”Vi må øke inntektene” 

• Det enkleste ”på papiret”, det vanskeligste reelt 
– Høy andel statsstøtte 

• Lett å legge ansvaret på det Departementet 
• Departementets økonomiske rammebetingelser for private høyskoler 

er meget stabile og forutsigbare 

– Lav andel statsstøtte 
• Øke studieavgiften? 
• Større fokus på kostnadssiden 

– Andre inntekter? 

 
 
 



”Vi må redusere kostnadene” 

• Det vanskeligste mentalt, det enkleste reelt 
– Kan være smertefullt organisasjonsmessig 

• Personalkostnader er som regel den desidert største kostnadsposten 
– Tilstandsrapporten: Lønnskostnader utgjør 64,2% av driftskostnadene i 

private høyskoler 
• Ofte ubehagelig for ledelsen 

– Ærlig situasjonsbeskrivelse 
• Tiltak som iverksettes har en tendens til å være for små og komme for 

sent 
• Noen beslutninger er vanskelige, mens noen beslutninger er 

ubehagelige 

 

 



Oppsummering 

• Size matters 
– Større enheter kan driftes mer effektivt 
– Lettere å rekruttere god styrekompetanse og 

lederkompetanse 
• Lettere å oppnå en større grad av uavhengighet mellom 

administrasjon og styre 

• Større andel egenbetaling/studieavgift 
– Øker kvaliteten 
– Øker gjennomføringsgraden 

 



Oppsummering forts. 

• Aktivt eierskap 
– Kompetent og handlingsdyktig styre 

• Uavhengighet mellom administrasjon og styret 
• Viktig å sette klare økonomiske mål (forsvarlig kapital forvaltning) 

• Proaktiv ledelse 
– Fokusér på kostnadssiden 
– Tilstrekkelige tiltak så tidlig som mulig 

• Noen beslutninger er vanskelige, mens noen beslutninger bare er 
ubehagelige 
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