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Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra 
virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, 
har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av private skoler i Norge 
og Sverige samt utvikling og forvaltning av næringseiendom i Oslo-området. 
I tillegg er selskapet involvert i handelsvirksomhet med fiberplater og 
forskalingsmaterialer.

Selskapet bygger sin virksomhet på et sett av tydelige kjerneverdier. Alt som 
gjøres skal preges av skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet. 
Dette er verdier som har vært sentrale i selskapet gjennom hele dets historie. 
Historien er også gjenkjennelig i femkanten i selskapets logo. Den likesidede 
femkanten er det originale tømmermerket som grunnleggeren Anthon B 
Nilsen registrerte for sin virksomhet i 1884.

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent 
av en ideell stiftelse med et humanitært formål. Stiftelsen, som har sitt 
eget styre, bruker avkastningen på aksjene i Anthon B Nilsen AS til årlige 
utdelinger til allmennyttige prosjekter, fortrinnsvis for barn og unge.
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Den 31. oktober 2015 publiserte Dagens Næringsliv en 
14 sider lang artikkel som fremstod som et personrettet 
angrep på to av eierne i Anthon B Nilsen AS, nemlig Peder 
Chr. Løvenskiold og Nicolai H Løvenskiold. Angrepet bygget 
i særlig grad på en påstand om at disse to hadde beriket 
seg personlig gjennom brudd på regelverket for drift av 
private skoler med statsstøtte. Påstanden refererte seg til 
en transaksjon som ble gjennomført ved sammenslåingen 
av tre skoler, til den nye høyskolen Westerdals Oslo ACT. 
Denne transaksjonen ble planlagt i 2012 og 2013 og fullført 
i 2014 etter omfattende behandling i administrasjonen og 
styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Fordi angrepet i 
DNs artikkel var rettet så direkte mot Peder og Nicolai 
Løvenskiold, er det nødvendig å gjøre et poeng av at styret 
i selskapet representerer alle aksjeeierne. Dette inkluderer 
den allmennyttige stiftelsen Reidar og Gunnar Holsts legat 
som eier halvparten av aksjene i morselskapet Anthon B 
Nilsen AS.

Etter styrets mening var artikkelen ubalansert og 
tendensiøs. Den var også utpreget tabloid i sin form – 
rikt illustrert med bilder fra de angjeldende personers 
private sfære helt uten relevans for saken. Det vi ikke 
visste den gang, var at artikkelen var opptakten til en 
rekke spørsmål fra Kunnskapsdepartementet som var 
myntet på å undersøke om tidligere Westerdals School 
of Communication hadde fulgt gjeldende lover og regler i 
utvikling og gjennomføring av studier. 

Dagens Næringsliv beskrev det i artikkelen 31. oktober 
2015 som et uomtvistelig brudd på regelverket for private 
skoler at NITH, i den hensikt å skape en større og sterkere 
høyskole, kjøpte to andre skoler i gruppen, nemlig NISS og 
Westerdals School of Communication, og derved utløste 
en regnskapsmessig gevinst for selger, Anthon B Nilsen 
Skoledrift AS. Vår oppfatning er at salget ikke var i strid 
med regelverket, og vi aviste, og avviser fortsatt, kate-
gorisk påstanden om at brødrene Løvenskiold, eller den 
andre eieren, Reidar og Gunnar Holsts legat, har beriket 
seg ved transaksjonen.

transaksjonene som førte til etableringen av Westerdals 
Oslo ACT. Advokatenes konklusjon var at transaksjonene 
ikke medførte brudd på regelverket. Kunnskapsdeparte-
mentet mente imidlertid i en ny vurdering på begynnelsen 
av 2016 at deler av transaksjonene var i strid med 
høyskoleloven. 

I april 2016 var saken utgangspunktet for en høring 
i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å 
undersøke om Kunnskapsdepartementet, og statsråden 
spesielt, hadde utført sine kontrolloppgaver for tilskudd til 
private høyskoler og fagskoler på en tilfredsstillende måte. 

Angrepet og påstandene i Dagens Næringsliv var meget 
alvorlige. I Anthon B Nilsen AS tok vi dette særdeles tungt 
fordi det beskrev en virksomhet som ikke hadde handlet 
i tråd med det som er våre egne grunnverdier. Våre videre 
undersøkelser avdekket flere forhold ved Westerdals 
School of Communication i perioden 2002–2012 der 
Kunnskapsdepartementet senere stilte spørsmål ved om 
skolen hadde handlet i overensstemmelse med regelverket. 
Disse sakene var delvis et resultat av en forståelse av 
regelverket som departementet i ettertid mente var feil, 
og delvis skyldtes de mangel på grundighet i oppfølging av 
saker påpekt av myndighetene. På samme måte som styret 
var av den oppfatning at vi skulle stå med rak rygg i forsvar 
av det vi mente vi hadde gjort rett, så var styret også klar 
på at det skulle være full åpenhet om forhold som kunne 
utgjøre feil. Vi ville forsvare våre handlinger der vi hadde 
rett, og beklage der det var gjort feil.

De ulike forståelsene av regelverket gjaldt først og fremst 
Film og TV-studiet. Dette studiet var en videreutvikling 
av tekstforfatterstudiet og ble tilbudt som et naturlig 
svar på utviklingen innenfor markedsføring og mediebruk. 
Ledelsen ved Westerdals i 2002 mente at denne videre-
utviklingen kunne gjøres innenfor rammen av de godkjen-
ningene Westerdals hadde. Den samme vurderingen ble 

I de første fjorten dagene etter publiseringen av artikkelen 
ga Dagens Næringsliv plass til ni helsides oppslag der 
representanter for politikk, akademia og organisasjoner 
uttalte seg meget kritisk og fordømmende om Peder og 
Nicolai Løvenskiold. Det påfallende var at ingen av de per-
sonene som uttalte seg, i til dels særdeles kraftig ordelag, 
og som fikk spalteplass til slik kritikk, tok seg bryet med å 
kontakte selskapet Anthon B Nilsen, dets styre eller den 
andre eieren for å kunne danne seg et balansert bilde av 
saken før de uttalte seg. 

Følgene av denne akselererende utviklingen av negative 
reaksjoner var at det vokste fram en betydelig grad av uro 
blant ansatte og studenter ved den nåværende høyskolen 
Westerdals Oslo ACT. Denne uroen ble så øredøvende 
for virksomheten at den truet med å lamme den ordinære 
driften ved skolen. Av den grunn valgte styret for skole-
selskapet Anthon B Nilsen Utdanning AS å reversere 
de økonomiske virkningene av transaksjonen. Dette 
innebar ikke en aksept av at Anthon B Nilsen Utdanning 
hadde handlet feil eller brutt høyskoleloven, men det var 
nødvendig for å få bukt med den kraftige uroen som hadde 
utviklet seg. 

I Anthon B Nilsen Utdanning mente ledelsen og styret at 
de transaksjonene som ble gjennomført i perioden 2012 
til 2014, var blitt grundig planlagt, utførlig presentert for 
Kunnskapsdepartementet og at departementet ikke på 
noe tidspunkt i prosessen hadde innsigelser mot planene. 
Det var skolens klare oppfatning at transaksjonen kunne 
gjennomføres innenfor høyskolelovens rammer, og at 
departementet var enig i dette.

For å etterprøve disse synspunktene på fritt grunnlag 
valgte styret i Anthon B Utdanning AS i 2015 å engasjere 
et av Norges ledende advokatfirmaer til å gjennomgå 

gjort for et tredje påbyggingsår i Eksponeringsdesign og 
Scenografi/Event som ledelsen mente kunne tilbys med 
foreliggende godkjennelse for studier i Art Direction. Med 
denne oppfatningen ble studentene også bedt om å bruke 
lånekassekodene for Tekstforfatter og Art Direction da de 
søkte om studielån. 

Kunnskapsdepartementet konkluderte imidlertid i mars 
2016 med at det ikke var dekning for den forståelsen av 
regelverket som man hadde ved oppstarten av disse studie- 
tilbudene. Departementets oppfatning var at de studiene 
som ble tilbudt og markedsført som egne linjer, krevde 

– Vår oppfatning er at salget ikke var i strid 
med regelverket, og vi aviste, og avviser fortsatt, 

kategorisk påstanden om at brødrene Løvenskiold, 
eller den andre eieren, Reidar og Gunnar Holsts 

legat, har beriket seg ved transaksjonen.

Vår side av saken

›
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2015 var et kontrastfullt år for Anthon B Nilsen-konsernet, 
spesielt for vår utdanningsvirksomhet.

På den ene siden førte medieoppslag og spørsmål fra 
Kunnskapsdepartementet til at vi måtte undersøke en 
rekke saker knyttet til godkjenninger av studietilbud og 
skolepenger ved den tidligere skolen Westerdals School of 
Communication – som var en forløper til dagens høyskole 
Westerdals Oslo ACT. Undersøkelsene viste at det kunne 
stilles spørsmål ved om visse forhold ved den tidligere 
skolen, var håndtert i henhold til regelverket i perioden 
2002 til 2012. (Se beskrivelse av forholdene i «Vår side av 
saken», side 6.) Av den grunn måtte det gjøres betydelige 
ekstraordinære avsetninger i regnskapet for 2015 for 
mulige økonomiske forpliktelser, noe som førte til et svakt 
resultat for året. 

Som leder av konsernet ønsker jeg å beklage den 
belastningen disse sakene har medført for ansatte i 
virksomheten. Den omfattende negative medieomtalen har 
påvirket alle ansatte, men spesielt ansatte og studenter 
ved den nåværende høyskolen Westerdals Oslo ACT. 
Ledelsen ved skolen har levert en stor innsats i bearbeiding 
av og opprydding i forhold som til dels ligger opp til 15 år 
tilbake i tid. Den har søkt etter å finne løsninger som både 
håndterer historiske problemer og samtidig tar vare på 
nåtidens og fremtidens studenter ved skolen, og den ser 
ut til å ha lykkes bra. Søkningen til høyskolen for neste 
skoleår er god og viser at Westerdals i dag har en sterk 
posisjon innen utdanning på sine fagfelt.

På den andre siden gikk driften av de øvrige skolene i 
utdanningskonsernet godt. Spesielt i Sverige gjorde vi gode 
fremskritt. Dette skyldes særlig kjøpet av IRIS, en betydelig 
virksomhet innenfor voksenopplæring og arbeidsmarkeds- 
trening. IRIS har styrket vår tilstedeværelse i Sverige, og det 
vil gi oss kraft til videre ekspansjon i dette markedet.

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Torstein Hokholt
Styreformann

egne godkjenninger. Lånekassen gjorde i 2009 skolen 
oppmerksom på at eksisterende godkjenninger ikke kunne 
dekke nye studietilbud, tilsynelatende uten at ledelsen 
ved skolen den gang fulgte opp dette. Det er imidlertid et 
viktig poeng at det var full åpenhet om studietilbudet og 
rapporteringen av antall elever fulgte vanlige prosesser 
med de kontrollmekanismer som lå i systemet.

Kunnskapsdepartementets konklusjoner medførte at 
departementet sendte forhåndsvarsel om tilbakekreving 
av statstilskudd utbetalt til Film og TV-studiet, påbyg-
gingsåret i Eksponeringsdesign og tilbudet i Scenografi og 
Event. Senere valgte departementet også å reise krav om 
erstatning for utbetalte stipender til studenter som hadde 
gått på linjer departementet mente ikke hadde faglig 
godkjenning. Skolens vurdering er at departementet ikke 
har rettmessig krav på tilbakebetaling eller erstatning, og 
har meddelt dette synet til departementet.

I tillegg mente departementet at skolen hadde vært klar 
over at den ikke hadde krav på statsstøtte for de omtalte 
studietilbudene, og anmeldte derfor forholdet til Økokrim. 
10. mai ble skolen gjort kjent med at Økokrim hadde tatt 
ut siktelse mot Westerdals Oslo ACT.

Da Økokrim ble involvert i saken, valgte Nicolai H.  
Løvenskiold å tre tilbake fra sin stilling som daglig leder i 
Anthon B Nilsen Utdanning AS. Dette ble gjort for at ingen 
skal kunne stille spørsmål ved selskapets motivasjon i den 
videre behandling av saken. 

– På samme måte som styret 
var av den oppfatning at 
vi skulle stå med rak rygg 
i forsvar av det vi mente vi 
hadde gjort rett, så var styret 
også klar på at det skulle 
være full åpenhet om forhold 
som innebar at det var gjort 
formelle feil. 

En annen sak Kunnskapsdepartementet har tatt opp i 
2016, er at det etter departementets mening i en tiårs 
periode på begynnelsen av 2000-tallet, ble anvendt 
en sats for skolepenger ved den tidligere Westerdals 
School of Communication som var høyere enn det 
skolen hadde anledning til uten å søke om dispensasjon. 
Forholdet var at skolen tilbød studier med et omfang 
og et innhold som medførte en kostnad som krevde 
skolepenger utover regelverkets bestemmelse om 
at skolepengene ikke skulle overstige 25 prosent av 
tilskuddsgrunnlaget. Skolen var åpen i sin kommunikasjon 
og sin rapportering til myndighetene om skolepengenes 
størrelse, men undersøkelser viser at skolen burde ha 
søkt om dispensasjon etter at en lovendring ble innført 
i 2004. Riktignok ble det sendt en søknad om generell 
dispensasjon etter at skolen var blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, men denne søknaden ble ikke besvart 
av myndighetene, og skolen fortsatte sin praksis med 
skolepenger uten dispensasjon frem til de enkelte fagene 
som ble tilbudt, ble godkjent som høyskolestudier. 

Kunnskapsdepartementets påpeking at den tidligere skolen 
hadde krevd skolepenger på et nivå som ville ha krevd 
dispensasjon, ledet til at tidligere studenter henvendte 
seg til den nåværende Westerdals Oslo ACT med krav om 
tilbakebetaling av skolepengene de i sin tid hadde betalt 
som gikk utover normsatsen. Studentene organiserte seg 
i to grupper, og begge gruppene engasjerte advokater til å 
representere deres saker. Skolen er av den oppfatning at 
de tidligere studentene neppe har et juridisk godt grunnlag 
for å kreve tilbake deler av skolepengene, men valgte 
likevel, i en erkjennelse av at det var begått en formell feil, 
å tilby studentene en frivillig ordning med tilbakebetaling 
av 60 prosent av det den enkelte hadde betalt utover 
normalsatsen. Ved utløpet av den fristen skolen hadde satt 
for aksept av den frivillige ordningen, hadde 60 prosent av 
de studentene som var berørt, akseptert tilbudet. 

Vi som driver private utdanningsinstitusjoner, beveger oss 
i et utfordrende landskap. I dette landskapet stilles det 
spesielt store krav til kontroll med at alt foregår i henhold 
til lover og regler. På det området var ikke ledelsen ved 
tidligere Westerdals School of Communication tilstrek-
kelig årvåken i alle henseender. Det ble gjort feil, og det 
beklager vi.

På den annen side er ikke ting svart/hvitt. Vi har vært 
fullstendig åpne om de forhold Kunnskapsdepartementet 
har tatt opp. Vi presenterte for myndighetene hvilke planer 
vi hadde med etableringen av Westerdals Oslo ACT, og 
vi ba om innspill og synspunkter. Vi viste omverdenen 
hvilke fagplaner vi tilbød, vi rapporterte alle tall, satser og 
resultater til myndighetene og vi prøvde å reparere feil ved 
å sende søknader – om enn for sent. Vi føler imidlertid ikke 
at tilsynsmyndighetene gjennom årene har gitt oss den 
guiding og oppfølging som de burde ha gjort. Det beklager 
vi også.

Kontrastenes år 

Eiendomsvirksomheten i konsernet oppnådde god 
utvikling i driftsinntekter og resultat. Stikkordene for 
eiendomsvirksomhetens gode resultater var meget 
lav ledighet i bestående eiendomsmasse, vellykkede 
salg av to eiendommer, samt god produksjon i nye 
prosjekter. Det ble inngått flere nye leiekontrakter, og 
igangsatt byggeprosjekter som har medført høy aktivitet 
på utviklingssiden. Det ble også arbeidet godt med å 
forberede prosjekter som vil sikre god aktivitet på noe 
lengre sikt.

Det tredje virksomhetsområdet i konsernet, handel, 
er det virksomhetsområdet som har sterkest bånd til 
Anthon B Nilsens røtter. Etter at vi har trappet ned vårt 
engasjement innen megling av returpapir de siste årene, 
og solgte våre siste eierinteresser i denne virksomheten 
i 2015, har handelsvirksomheten vært begrenset til 
eksport av bygningsmaterialer til markeder i Midt-Østen. 
Resultatene i 2015 viste at det finnes et godt potensial 
i denne virksomheten, og omsetningen nær doblet seg 
sammenlignet med året før.

Så, ja, et år fullt av kontraster, fra de høye tinder til  
de dype daler. 65 helsider og konstant mediepågang i en 
sak med negativt fortegn, gjør noe med en organisasjon – 
selv om forholdene som behandles hører fortiden til. Det er 
godt å se at organisasjonen og menneskene i den har styrke 
til å stå i stormen og fortsette å levere gode resultater. 
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Året 2015

Utdanning

Driftsinntektene i Anthon B Nilsen Utdanning AS økte 
med rundt 20 prosent i 2015. Veksten var i det alt 
vesentlige et resultat av kjøpet av IRIS Sverige AB som ble 
en del av utdanningskonsernet fra juni 2015. Resultatet 
fra utdanningsvirksomheten ble trukket kraftig ned 
av ekstraordinære avsetninger for mulige økonomiske 
forpliktelser som følge av krav rettet mot høyskolen 
Westerdals Oslo ACT. Kravene er relatert til forhold ved 
den tidligere Westerdals School of Communication.

Driften ved Westerdals Oslo ACT var god og skolen 
rangeres høyt på det store skolebarometeret. Skolens 
omdømme ble imidlertid satt på en hard prøve av 
omfattende negativ presseomtale, knyttet til flere 
forhold som har sin opprinnelse fra virksomheten 
på tidligere Westerdals School of Communication i 
perioden 2002 til 2012. Arbeidet med å rydde opp i 
disse forholdene var en stor belastning for skolens 
ledelse, de ansatte og studentene.

I Sverige inngikk selskapet en avtale om kjøp av IRIS 
Sverige AB. Selgeren, det svenske blindeforbundet, 
er fortsatt med som minoritetseier, med 9 prosent 
eierandel. IRIS er en av de ledende aktørene for 
utdanning av personer med spesielle utfordringer på 
arbeidsmarkedet.

Anthon B Nilsen Utdannings virksomhet i det samme 
segmentet i Norge, Reaktorskolen, skiftet i første 
kvartal 2016 navn til JobLearn AS.

Berghs School of Communication i Stockholm ble igjen 
kåret til verdens beste reklameskole i den internasjonale 
studentkonkurransen «Future Lions.»

I mars 2016 valgte Nicolai H. Løvenskiold å tre tilbake 
som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, 
som følge av at Kunnskapsdepartementet leverte 
en anmeldelse til Økokrim, knyttet til påstanden 
om utbetaling av statsstøtte til studier som ikke 
hadde nødvendig faglig godkjenning. Økokrim 
valgte senere å sikte høyskolen for de anmeldte 
forholdene. Beslutningen om å tre tilbake ble truffet 
for at selskapets vurderinger og arbeid relatert til 
anmeldelsen skal kunne skje uavhengig av at Nicolai 
H. Løvenskiold har innehatt roller som daglig leder og 
styreleder ved tidligere Westerdals.

Driftsinntektene fra utdanningsvirksomheten i konsernet 
beløp seg i 2015 til 1 181 mill. kr. (2014: 986,9 mill. kr.) 
Resultatet ble imidlertid vesentlig svakere enn i 2014 
på grunn av ekstraordinære avsetninger for usikre 
forpliktelser.

Konsernets driftsinntekter økte med drøye 20 prosent 
til 1 430,3 mill. kr (2014: 1 189,1 mill. kr). Konsernets 
driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2015 ble 
trukket kraftig ned av ekstraordinære avsetninger i 
utdanningsvirksomheten knyttet til mulige finansielle 
forpliktelser som følge av krav reist mot Westerdals.  
EBITDA i 2015 beløp seg til 136,4 mill. kr, mot 194,6 mill. kr 
året før.  Driftsresultat i 2015 beløp seg til 46,6 mill. kr 
(2014: 107 mill. kr) og resultat før skatt beløp seg til  
15,4 mill. kr (2014: 42,1 mill. kr).

Konsernledelsen

Adm. direktør/Adm. direktør Eiendom
Peder Chr. Løvenskiold

Adm. direktør Utdanning
Lars Buer 

Økonomidirektør 
Marianne Kvello 

Finansdirektør 
Øivind Brath Ingerø

Kommunikasjonsdirektør
Trond Andresen

• 

• 

•

•

•
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Resultat før skatt

Handel

I 2015 solgte Anthon B Nilsen sine 49 prosent av det 
Paris-baserte selskapet Anthon B Nilsen S.A.S, som 
driver handel med returpapir. Den gjenværende del 
av handelsvirksomheten er handel med fiberplater, 
forskalingsmaterialer og komposittbaserte terrassegulv. 

Handel med byggevarer drives gjennom selskapet 
Anthon B Nilsen Scandinavia AS, med hovedkontor på 
Tofte, syd for Oslo. Selskapet er også representert i 
Tyskland samt Dubai og Qatar, og driver en omfattende 
eksportvirksomhet fra Europa til markeder i Midt-Østen og 
Sydøst Asia.  I tillegg handles det med komposittbaserte 
materialer som produseres i USA og selges i Tyskland, 
Sveits og Østerrike. 

Selskapet viste i 2015 solid vekst med en økning i drifts-
inntekter på nærmere 90 prosent til 93 mill. kr. Også 
driftsresultatet styrket seg kraftig. 
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Driftsinntekter
Eiendom

2015 ble et godt år for eiendomsvirksomheten i Anthon B 
Nilsen, både når det gjelder inntekter og resultat. Driften var 
preget av lav ledighet og stor produksjon i nye prosjekter.

I Anthon B Nilsen kvartalet, i Rådhusgaten og Øvre 
Vollgate, fikk selskapet godkjent rammetillatelse for en 
total rehabilitering av Øvre Vollgate 9. I tillegg ble det 
inngått avtale om kjøp av Øvre Vollgate 13.

I «den kreative aksen» langs Akerselva, styrket Anthon 
B Nilsen Eiendom sin tilstedeværelse med kjøp av Chr. 
Krohgs gate 32, en tidligere industrieiendom på  
11 000 kvm som skal bygges om og leies ut til Westerdals 
Oslo ACT. Kjøpet ble gjennomført sammen med OBOS 
Forretningsbygg.

I Bogstadveien jobbet selskapet med rehabiliteringen og 
ombyggingen av tidligere Baker Hansens produksjons- 
lokaler, til moderne kontorlokaler og butikkarealer.

I Lahaugmoen næringspark ble arbeidet startet på to nye 
kombinasjonsbygg, med et totalt areal på 33 000 kvm.

To eiendommer ble solgt i løpet av 2015. En av disse var 
et kombinasjonsbygg i Lahaugmoen Næringspark. Den 
andre var en tomt i Hans Burums vei i Bærum.

Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten i Anthon 
B Nilsen-konsernet beløp seg i 2015 til 156,4 mill. kr., 
noe som er på linje med året før. Driftsresultat før 
avskrivninger (EBITDA) for 2015 var vesentlig bedre enn 
foregående år, på grunn av høyere realiserte gevinster  
ved eiendomssalg.

• 

• 

•

•

•
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Anthon B Nilsen 
Utdanning



Utdanning 2015

Fakta - ABN Utdanning

Virksomhet
Utvikling og drift av private skoler og 
andre utdanningsinstitusjoner

Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen Utdanning AS

Adm. direktør
Lars Buer

Omsetning
1 181 mill. kr

Virksomhet

Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 utdannings-
institusjoner innenfor områdene høyskoler, fagskoler, 
voksenopplæring og arbeidsmarkedstrening i Norge  
og Sverige.

Institusjonene tilbyr masterprogrammer, bachelor-
programmer og fagskoleutdanninger innen en rekke 
fagområder. I tillegg tilbys et omfattende kursprogram 
for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Totalt sett 
har virksomheten nærmere 50 000 studenter og/eller 
kursdeltakere på heltids- eller deltidsstudier. Videre 
gjennomfører mer enn 1 000 000 ansatte i bedrifter over 
hele verden, nettbaserte kurs basert på såkalt ”nanolæring”, 
eller læring basert på et stort antall korte moduler, i regi 
av selskapet Junglemap. Med virksomhet i både Norge og 
Sverige, er Anthon B Nilsen Utdanning en av de største 
private leverandørene av utdanning i Skandinavia. 

Skolene i Anthon B Nilsen Utdanning legger alle vekt på 
å tilby karriereorientert utdanning som gjør studentene 
i stand til å konkurrere med suksess i dagens arbeids-
marked, eller til å kvalifisere seg til videre utdanning. Det 
overordnede målet for alle virksomhetene er å være best 
når det gjelder «jobbsuksess», og det er dette som for oss 
er kriteriet på om vi lykkes.

2015

For Anthon B Nilsen Utdanning var 2015 et år fylt av kon-
traster. På den ene siden økte driftsinntektene med rundt 
20 prosent til 1 181 mill. kr. (2014: 987 mill. kr). Veksten 
kom først og fremst gjennom oppkjøpet av IRIS Sverige 
AB, som ble en del av virksomheten fra juni 2015. Også 
mange av de øvrige skolene viste en god utvikling. På den 
annen side ble resultatet for hele undervisningsvirksom-
heten trukket kraftig ned av ekstraordinære avsetninger i 
regnskapet for Westerdals Oslo ACT. Disse avsetningene er 
gjort for å møte mulige økonomiske forpliktelser, som følge 
av krav rettet mot skolen knyttet til påstått urettmessig 
statsstøtte og stipend fra Statens Lånekasse, samt krav fra 
studenter om tilbakebetaling av skolepenger for en periode 
på flere år, frem til 2012. (Se egen sak, side 6-8.)

I tilknytning til Kunnskapsdepartementets påstand om 
urettmessig statsstøtte, valgte departementet i mars 2016 
å anmelde forholdet til Økokrim. Økokrim tok senere ut 
en siktelse mot Westerdals for de anmeldte forholdene. 
Anmeldelsen førte til at daglig leder i Anthon B Nilsen 
Utdanning AS, Nicolai H. Løvenskiold, valgte å tre tilbake. 
Beslutningen ble truffet for at selskapets vurderinger og 
arbeid relatert til anmeldelsen, skal kunne skje uavhengig 
av at Nicolai H. Løvenskiold har innehatt roller som daglig 
leder og styreleder ved tidligere Westerdals School of 
Communication.

Gjennom kjøpet av IRIS oppnådde Anthon B Nilsen 
Utdanning en betydelig styrking av sin virksomhet i Sverige. 
IRIS, med datterselskapene IRIS Hadar AB og Competence 
Utbildning Sverige AB, er en av de ledende aktørene i 
markedet for voksenopplæring og arbeidsmarkedstrening 
i Sverige. Selskapet ble etablert av det svenske blinde-
forbundet allerede på slutten av 1800-tallet, og har vært 

en viktig pådriver for utdanning til grupper med spesielle 
utfordringer på arbeidsmarkedet. I dag tilbyr IRIS voksen- 
opplæring, fagutdanninger, arbeidsmarkedstrening og 
spesielle kurs til mennesker med spesielle behov, som 
f.eks. personer med synshemninger og innvandrere med 
språkutfordringer. På årsbasis hadde IRIS driftsinntekter 
på mer enn 300 mill. kr. i 2015, og det svenske blinde-
forbundet er fortsatt minoritetseier i selskapet med en 
eierpost på 9 prosent.

Etter innlemmingen av IRIS i Anthon B Nilsen Utdanning, 
har virksomheten også innledet et nært samarbeid med 
MedLearn, Anthon B Nilsens andre virksomhet i voksen- 
opplæringsmarkedet i Sverige. I første kvartal 2016 ble 
administrative funksjoner samlokalisert og selskapene 
slo sammen sine markedsavdelinger for å få mer ut av 
ressursene, og en kraftigere stemme i markedet. Det er 
forventet at dette samarbeidet vil gi både konkurranse-
messige og driftsmessige fordeler.

Konsernets tredje virksomhet i Sverige, kommunikasjons- 
og reklameskolen Berghs School of Communication, ble 
i 2015 igjen kåret til verdens beste reklameskole i den 
internasjonale studentkonkurransen «Future Lions». Denne 
æren ble også skolen til del i 2009, 2010 og 2014. Det er 
verdt å merke seg at disse utmerkelsene er vunnet i en 
internasjonal konkurranse med utdanningstilbud i mange 
andre store land.

I Norge hadde Westerdals Oslo ACT sitt første hele 
driftsår etter at NITH, NISS og Westerdals School of 
Communication ble fusjonert i 2014. Året var fortsatt 
preget av samkjøringer og bruk av midlertidige lokaler, 
men skolen oppnådde meget gode resultater på det årlige 
utdanningsbarometeret. Det ble arbeidet aktivt for å finne 
nye lokaler der flest mulig av skolens fem studieavdelinger 
kan samles. Resultatet ble at det ble inngått en avtale 
om leie av rundt 11 000 kvm i Chr. Krohgs gate 32, en 
eldre industribygning som vil bli ombygd og pusset opp til 
skreddersydde undervisningslokaler. Disse lokalene skal 
stå ferdig til skolestart høsten 2016.

I januar 2015 ble den siste av konsernets virksomheter 
innenfor videregående utdanning, Otto Treider Private 
Gymnas, solgt. I april 2016 ble det inngått avtale som salg 
av NKI Forlaget AS.

Som sagt innledningsvis, var 2015, og første kvartal i 2016, 
en kontrastenes periode for Anthon B Nilsen Utdanning. 
Virksomheten ble gjenstand for omfattende negativ omtale 
og ledelsen ved nåværende Westerdals Oslo ACT fikk en 
betydelig merbelastning gjennom arbeidet med saker som 
til dels hadde sin opprinnelse lenge før den nåværende 
høyskolen ble etablert. Det er utdanningsledelsens håp og 
tro at forholdene i 2016 vil vende tilbake til normalen for 
Westerdals Oslo ACT, slik at også denne høyskolen kan 
konsentrere seg om å levere kompetanse for dagens og 
morgendagens vekstbransjer.

Utsikter

Utsiktene for norsk næringsliv ved inngangen til 2016 
var preget av nedgangen i oljerelatert virksomhet og et 
tilsvarende krav om omstilling for ny vekst. Dette bør gi 
fordelaktige markedsforhold for utdanningsvirksomheter, 
og særlig for dem som sikter mot å utvikle kompetanse 
som er etterspurt i fremtidens vekstnæringer.

Samtidig er det ventet at kombinasjonen av nedbeman-
ninger og økende krav til omstilling, vil gi større behov 
for kursvirksomhet, arbeidsmarkedstrening og formidling 
av arbeidskraft. JobLearn er godt posisjonert i dette 
markedet i Norge, men opplever samtidig at antallet 
aktører i markedet vokser kraftig med påfølgende press på 
marginer. I det svenske markedet er det ventet at behovet 
for arbeidsmarkedstjenester og voksenopplæring vil forbli 
stabilt, og det er ventet at både IRIS og MedLearn vil 
kunne styrke sine posisjoner i sine respektive segmenter, 
selv om presset på marginer er merkbart også i det 
svenske markedet.
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Hvorfor begynte du på Berghs?
På grunn av min interesse for kommunikasjon ønsket jeg 
de beste sjansene for å komme inn i bransjen. Så jeg 
undersøkte hvilke muligheter som fantes og kom i kontakt 
med Berghs. Etter å ha mottatt informasjon om skolen og 
kursene som ble tilbudt, følte jeg at dette var den beste 
veien videre. 

Hva var drømmejobben din da du startet på Berghs?
Allerede da jeg gikk på Berghs hadde jeg Jung i sikte,  
og mitt høyeste mål var å jobbe der. Jeg hadde blant annet 
truffet et par personer som jobbet i byrået, og de 
prosjektene de var involvert i holdt et meget høyt kreativt 
nivå. Så da jeg fikk en telefon fra dem mot slutten av 
studiene følte jeg at drømmen var oppnådd. Og nå, etter å 
ha vært her i over to år, kan jeg absolutt bekrefte at det er 
en drømmejobb.
 
Hvilke muligheter ga utdannelsen deg?
Utdanningen på Berghs åpnet veldig mange dører. På en 
side fikk vi utrolig mye relevant og aktuell kunnskap som 
vi benyttet på reelle caser og utfordringer. På den andre 
siden kom vi i kontakt med veldig mange fra bransjen, 
noe som gjorde det mulig å bygge et verdifullt nettverk 
allerede mens vi studerte. Alt i alt førte tiden på Berghs til 
at jeg kom i kontakt med min nåværende arbeidsgiver og 
at jeg i dag gjør noe jeg liker veldig godt.   

Hvordan vil du beskrive Berghs?
Berghs er mulighetenes sted. Du ankommer Sveavägen 
34 og får alle verdens verktøy for å forme din egen vei 
fremover. Berghs åpner dører, deretter er det opp til deg 
selv å gå gjennom dem. 

Hvor gammel er du?
28 år
 
Hvor er du fra?
Sverige
 
Hva slags utdanning tok du på Berghs?
Jeg gikk heltid på Strategisk Kommunikasjon & PR

Når og hvor lenge gikk du på Berghs?
Jeg begynte på Berghs i august 2012 og ble 
uteksaminert i mai 2013. 
 
Hvor jobber du i dag?
Jeg jobber hos Jung Relations i Stockholm. Lamin 

Sonko
Berghs School of Communication

 
Hvordan vil du beskrive undervisningen?
Undervisningen på Berghs ligger tett opptil virkeligheten 
og det er fantastisk bra. Man følte at man hele tiden job-
bet med aktuelle ting og bygget relevant kompetanse som 
var etterspurt i bransjen. Det var en god balanse mellom 
teori og praksis som deretter ble benyttet på reelle caser. 

Hvordan vil du beskrive lærerne?
Lærerne på Berghs er noen av de beste i bransjen. De har 
peiling på hva som rører seg i bransjen og fungerer som 
utmerkede samtalepartnere.
 
Hvordan var miljøet blant elevene?
Relasjonen mellom elevene var veldig bra. Det er utrolig 
å henge ut med 200 personer hver dag som alle har et 
mål om å bli best mulig i sin disiplin. I noen tilfeller kan 
det skape konkurranse, men min opplevelse var at det 
på Berghs heller bidro til å forene elevene og skape en 
atmosfære der folk ønsket å gjøre hverandre bedre og 
komme seg opp og frem i fellesskap. I tillegg er man veldig 
mye sammen, og jeg har fortsatt en relasjon til mange av 
de jeg møtte på Berghs. 
 
Føler du at Berghs gjorde deg klar for arbeidslivet?
Berghs gav meg et solid grunnlag å stå på og muligheten 
til å utvikle et tankesett rundt kommunikasjon. Det var 
selvfølgelig veldig mye nytt å lære da jeg kom i jobb, men 
med tiden på Berghs i ryggen kunne jeg gå inn i det med 
god selvtillit. 

Hvor lang tid tok det fra du var ferdig på Berghs til du var 
i jobb?
Jeg fikk jobb en måned før jeg var ferdig på Berghs. 

Hjalp Berghs deg med å knytte kontakter i næringslivet?
Berghs ga meg tilgang til et fantastisk nettverk. Alle 
foreleserne kommer direkte fra næringslivet og allerede 
fra dag én begynner man å bygge nettverket sitt.
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I noen tilfeller kan det være ekstra tungt å komme seg videre. 
Det fikk 25 år gamle Morten André erfare da han flyttet fra 
Nord-Norge til kjæresten i Vestfold. Sammen kjøpte de hus, og 
med det fulgte økt økonomisk ansvar i en periode der Morten 
gikk arbeidsledig. 

Tidligere kursdeltaker hos JobLearn 

Morten André Fjellås
Drømmejobb: 
Bilmekaniker 

Jobber som: 
Bilmekaniker

Siden Morten var liten drømte han om å bli bilmekaniker, og drømmen så ut 
til å gå i oppfyllelse da han begynte som mekanikerlærling i Troms. Men etter 
flere år med hardt arbeid ble han arbeidsledig. Nå satt han i sitt nye hjem 
utenfor Sandefjord, uten jobb, og med sosial angst som gjorde det nærmest 
umulig å gå rundt på bilverksteder og spørre om jobb.   
  
Høsten 2015 fikk han et tips på det lokale NAV-kontoret om et CV- og 
jobbsøkerkurs på JobLearn. På det tidspunktet hadde han sendt utallige 
søknader uten å få respons. 

“De hjalp meg mye på mange forskjellige måter,” sier Morten. “På grunn 
av angsten var det veldig tøft for meg å dra på intervju eller levere CV-er 
personlig. På JobLearn i Sandefjord var de veldig flinke til å lære bort. De var 
kjempetrivelige, og de var flinke til å motivere.” 

Engasjerte jobbveiledere la så mye som mulig til rette for Morten. Han fikk 
begynne en time senere hver morgen, slik at samboeren kunne kjøre ham 
til kurset. De simulerte jobbintervjuer for å hjelpe ham med å overvinne den 
sosiale angsten, og de ordnet praksisplass i Sandefjord Fotball der han ble 
enda mer motivert for å skaffe seg jobb. 

“Veilederne på JobLearn var veldig flinke til å følge opp hver enkelt elev. De 
tok oss ut av rommene for individuelle samtaler, og var veldig interessert i å 
høre hvordan det gikk med søknader og intervjuer.” 

Morten ble aldri ferdig med kurset. Da det var tre måneder igjen fikk han jobb 
på et merkeverksted. “Den jobben fant jeg selv gjennom en annonse. Jeg gruet 
meg i flere dager til intervjuet, men visste at det var bedre å stille opp enn å 
sitte hjemme og synes synd på meg selv.”  

Takket være solide kvalifikasjoner og et godt jobbintervju, er Morten i dag en av 27 
ansatte på det velrenommerte verkstedet. “Jeg skrur motor og trives kjempegodt. 
Det er en arbeidsplass med mye humor. Jeg kunne ikke fått bedre kollegaer.”
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Våre utdanningsvirksomheter

Iris

Iris er en ledende aktør i Sverige innen voksenopplæring 
og tjenester på arbeidsmarkedsområdet. Helt siden 
en gruppe synshemmede etablerte Iris på slutten av 
1800-tallet, har målet vært å hjelpe mennesker som 
av forskjellige grunner står utenfor arbeidsmarkedet, 
inn i stabile jobber. Tilbudet hos IRIS skal være et 
springbrett fra «utenförskap til egen forsörjning». I dag er 
Iris etablert på cirka 70 steder over hele Sverige og har 
rundt 11 000 elever/deltakere per år. Oppdragsgivere er 
primært arbeidsformidlingen, kommuner og næringslivet. 
Opplæringen er fokusert på individets utvikling og 
visjonen er å hjelpe hvert enkelt individ med å realisere 
sitt potensial. Iris eies 91 prosent av Anthon B Nilsen 
Utbildning AB og 9 prosent av Synskadades Stiftelse. 

Bjørknes Privatskole

Bjørknes Privatskole driver privatistundervisning i fag på 
videregående nivå, og har elever som tar opp fag for å 
forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn på høyere 
utdanning som f.eks. medisin eller ingeniør, eller skaffer 
seg generell studiekompetanse for første gang. Skolen har 
nærmere 2 000 elever årlig, og skal være et solid tilbud 
for alle som ønsker å virkeliggjøre utdanningsdrømmen sin. 
Skolen fokuserer på å sikre høy kvalitet på lærerkrefter og 
rådgiverstab, sørge for høy gjennomføringsgrad, og sikre et 
høyt servicenivå overfor elever i alle ledd. 

Bjørknes Høyskole

Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen helse- 
og samfunnsvitenskap, både ved stedlige studier og 
nettstudier. I tillegg sender høyskolen studenter til utlandet 
hvert år for studier på samarbeidende studiesteder.  Som 
en sentral del av hovedvirksomheten inngår forskning, 
faglig utvikling og formidling. Høyskolen har ca. 1 000 
studenter fordelt på sted og nett. Kjerneverdiene kvalitet, 
nærhet og pålitelighet innebærer at studentene og de 
ansatte skal føle seg trygge på at det faglige tilbudet er av 
høy kvalitet med stort fokus på enkeltstudenten. Målet er 
å sette studentene i stand til å forme sin fremtid og bidra 
med kompetanse som er relevant for samfunnet. 

Bilder Nordic School of Photography

Bilder Nordic School of Photography ble etablert 
i 2007 og er i dag Nordens største fotoskole. Med 
over 50 fotografer og bransjeaktører som lærere 
og veiledere, 160 studenter årlig, og en rekke åpne 
foredrag og kurs, har skolen etablert seg som et sentralt 
kompetansehus innen norsk fotografi. Skolen tilbyr både 
grunnutdanning i foto og to-årig fotoutdanning rettet inn 
mot kommende yrkesfotografer. Ambisjonen er å tilby 
fremtidige fotografer, kunstnere, kommunikatører og 
gründere en sterk konkurransefordel gjennom å mestre 
bildedreven kommunikasjon, og gi dem verktøyene de 
trenger for å finne nye muligheter i moderne teknologi 
og nye mediekanaler. Skolen tilbyr også et avansert 
kveldsstudium for fotografer som vil utfordre karrieren 
mot neste steg.

Berghs School of Communication

Berghs School of Communication tilbyr kreativ og 
strategisk utdanning på ulike nivåer innen markedskom-
munikasjon. Skolen arbeider tett med næringslivet for å 
kunne tilgodese etterspurt kompetanse til enhver tid, og 
tilbyr kurs, yrkesrettede utdanninger, fjernundervisning 
og diplomutdanninger. I tillegg tilbyr Berghs også 
bachelorgrader der studentene kan fullføre utdanningen 
ved samarbeidende skoler i utlandet. Blant disse er Billy 
Blue College of Design i Sydney, Australia, og Academy 
of Art University i San Francisco, USA. Pedagogikken ved 
Berghs handler i stor grad om å teste ut teori i praksis ved 
å løfte virkeligheten inn i klasserommet, og la studentene 
gjennomføre oppdrag for reelle kunder samtidig som 
de bygger nettverk i sine fremtidige bransjer. I 2015 ble 
Berghs kåret til verdens beste reklameskole for fjerde 
gang, i konkurransen Future Lions. 

NKI Nettstudier

NKI ble opprinnelig etablert i Sverige, og har røtter helt 
tilbake til 1910. I Norge ble skolen etablert i 1959 som 
brevskole, og den er i dag Nordens ledende aktør på 
nettbasert utdanning og en av Europas største nettskoler. 
Årlig har skolen over 10 000 studenter og tilbyr mer enn 
350 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI  
legger til rette for fleksibel utdannelse ved bruk av 
moderne teknologi og læringsmetoder. Dette innebærer 
en stadig sterkere digitalisering av læringskonseptet og 
innføring av et gjennomarbeidet kvalitetssystem.

UtdanningAnthon B Nilsen Årsrapport 2015

2322

Conspiracy Magazine. 
Studentprosjekt i redaksjonell 
design av Ville Oké. Student 
ved Berghs School of 
Communication, år 2014-2016. 

Foto tatt av Maria 
Grøntjernet. Student på 
andre semester ved Bilder 
Nordic School of Photography, 
år 2015-2016. 



Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, 
Communication and Technology

Westerdals Oslo ACT er en privat høyskole som tilbyr 
studieprogrammer innen kunst, kommunikasjon og 
teknologi på bachelor- og mastergradsnivå. Skolen er et 
resultat av fusjonen mellom NISS (Nordisk Institutt for 
Scene og Studio), NITH (Norges Informasjonsteknologiske 
Høgskole) og Westerdals, som fant sted i 2014, og har 
i dag ca. 1 600 studenter. Sammenslåingen av de tre 
skolene til Westerdals Oslo ACT blir sett på som noe av 
det mest spennende innen det europeiske utdannings- 
miljøet nå. Den største delen av skolens fem fagavdelinger 
holder i dag til i Westerdalsbygget på Vulkan i Oslo, tett 
på kultur- og næringsliv. Høsten 2016 ferdigstilles i tillegg 
et nytt campus i Christian Krohgs gate 32, en renovert 
bygning skreddersydd for undervisning i skolens fag.

Treider Fagskoler

Otto Treider grunnla i 1882 det som i sin tid var 
Norges største og ledende handelsskole. I dag 
er Treider Fagskoler en landsdekkende fagskole 
som tilbyr utdanninger som er praktiske og direkte 
jobbkvalifiserende innenfor det administrative/merkantile 
området. Utdanningene kan gjennomføres på dagtid 
eller kveldstid og har ulik varighet. Skolens fokus er at 
studentene etter endt utdanning skal være attraktive på 
arbeidsmarkedet og kunne gå rett ut i jobb. For å oppnå 
dette har Treider Fagskoler en god dialog med bedrifter 
innenfor de relevante bransjene. På denne måten sikres 
også at skolen til enhver tid opprettholder et faglig 
dynamisk miljø som kommer studentene til gode.        

School of Fashion Industry

SoFI er en skole under Treider Fagskoler som utdanner 
medarbeidere og aktører innen norsk motebransje. Skolen 
tilbyr fagskolegodkjente utdanninger med fokus på å 
utfordre og utvikle studentenes kreative stemmer og 
skape trygghet knyttet til tekniske og håndverksmessige 
ferdigheter. Målet er å gi studentene kunnskap om 
bransjen og hvordan moten fungerer som kreativt uttrykk 
og kommersielt produkt. Gjennom studiene oppfordres 
elevene til å være aktive i miljøet og knytte kontakter og 
få erfaring i bransjen.

MedLearn

MedLearn er en opplæringsbedrift med fokus på helse, 
omsorg og pleie. Målet er å være en komplett leverandør 
av utdanninger på ulike nivåer i disse områdene. MedLearn 
tilbyr kurs over hele Sverige og har ca. 170 ansatte. Årlig 
utdannes rundt 4 000 studenter. Kursene tilbys som 
kommunal voksenopplæring, arbeidstrening, yrkesskole 
og høyskole. Det brede tilbudet av yrkesfaglige kurs på 
ulike nivåer med et tydelig bransjefokus, gjør MedLearn til 
Sveriges ledende utdanningsaktør innen helse, tannpleie, 
omsorg og pleie. Pedagogikken er bygget på individuell 
tilpasning og fleksibilitet med mål om å gjøre elevene 
klare for arbeidslivet. 

Junglemap

Junglemap lanserte nano-læring i 2007 og har i dag  
1,4 millioner brukere i 140 land. Nano-læring er 
e-læringskurs som brukes av bedrifter og offentlige 
instanser for å lære opp medarbeidere. Kursene har en 
varighet på maks fem minutter og distribueres direkte til 
målgruppen via e-post, sms, intranet, sosiale medier eller 
andre kanaler. Junglemap utviklet nano-læring basert på 
troen om at læring er en prosess, og at riktig metode og 
plattform gjør det mulig å skape solide læringsprosesser 
for varige resultater. 

JobLearn

JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet 
og formidling av kvalifisert arbeidskraft. JobLearn het 
Reaktorskolen fra 2003 til februar 2016, og hjalp i dette 
tidsrommet over 100 000 mennesker på vei mot jobb. 
I dag har JobLearn virksomhet på 25 steder i 10 fylker. 
Målet er å være en foretrukken partner for alle som vil 
komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin bedrift gjen-
nom skreddersydd rekruttering. JobLearn tilbyr flere typer 
kurs der fellesnevneren er målsettingen om å komme ut 
i jobb. Kursene er tilpasset ulike målgrupper, har fokus 
på ulike bransjer og er av ulik varighet. Noen av kursene 
inneholder også en praksisperiode. Kursene gjennomføres i 
samarbeid med NAV.

Foto/styling: Torstein Lohne, 
elev på Moteindustri-linjen ved 
School of Fashion Industry, fra 
høsten 2014 frem til våren 2016.

Tidligere kursdeltager hos 
JobLearn Morten André Fjellås. 
Les mer om han på side 20-21.
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Hvor arbeider du i dag?
I dag jobber jeg for det norske klesmerket APHRU. Vi er en 
liten bedrift, noe som betyr at jeg får gjort mye forskjellig 
og har en veldig variert hverdag. Hovedsakelig har jeg 
ansvar for produktutvikling og produksjon av kolleksjonene, 
og jobber tett med produksjonen vår i Milano på dette. 
I tillegg gjør jeg styling til lookbook og kampanjebilder, 
hjelper til med å koordinere ulike kanaler i sosiale medier, 
og skriver pressemelding når det trengs.

Hvorfor begynte du på SoFI?
Jeg begynte på SoFI fordi jeg alltid har villet jobbe med 
mote, men ikke har vært sikker på hvilken del av bransjen 
jeg ville satse på. Da jeg startet var jeg mest interessert i 
styling og journalistikk, men dette endret seg fort når jeg 
lærte mer om for eksempel markedsføring og produksjon.

Hva var drømmejobben din da du begynte på SoFI?
Jeg ønsket å bli frilans stylist og/eller motejournalist for  
et magasin.

Hvilke muligheter ga utdannelsen på SoFI deg?
Utdanningen på SoFI ga meg selvtilliten og den faglige 
tyngden jeg trengte for å kunne gjøre en god jobb som 
“intern” når jeg først startet hos APHRU. Den brede 
kunnskapen om bransjen og hvordan de ulike rollene i 
bransjen er knyttet sammen, gjorde at jeg var svært godt 
egnet som assistent i en start-up. 

Hvordan fikk du jobben du har i dag?
Jeg startet som “intern” når det var satt av 7 uker til 
praksis i 3. semester. Jeg fortsatte hos merket mens jeg 
gikk på skolen, og ble bedt om å bli der etter jeg var ferdig 
med utdanningen.

Hva har utdanningen ved SoFI betydd for livet ditt?
Utdanningen ved SoFI viste meg hvor mange muligheter 
jeg hadde, og hvor begrenset drømmene mine hadde vært 
før jeg fikk den innsikten i bransjen som jeg nå har. 

Hvordan vil du beskrive SoFI?
SoFi er en skole som gir elevene en god innsikt i motebran- 
sjen, og en bred forståelse av de ulike rollene som trengs 
for å drive den. Jeg opplevde skolen som veldig yrkesrettet, 
med fokus på å sørge for at elevene har den kunnskapen 
som trengs for å komme seg ut på jobbmarkedet. 

Hvordan vil du beskrive undervisningen på SoFI?
Undervisningen på SoFI var veldig variert, med både 
kreative og kommersielle fag. I flere fag fikk vi muligheten 
til å ha praktiske prosjekter hvor vi prøvde ut ulike roller i 
bransjen. Denne type utdanning gjorde at jeg ikke behøvde 
mange internships for å finne mine styrker.

Hvor gammel er du?
23.

Hvor er du fra?
Vøyenenga i Bærum.

Hvilken utdanning tok du på SoFI?
Jeg var en del av det første kullet på 
Moteindustri.

Når og hvor lenge gikk du på SoFI?
Jeg gikk på SoFI i 2 år fra høsten 2012 
til våren 2014.

Karoline
     ThonSoFI – School of Fashion Industry

Hvordan vil du beskrive lærerne? 
Lærerne på SoFI er veldig engasjerte i både elevene og i 
motebransjen. En stor fordel er at de fleste lærerne fortsatt 
jobber i bransjen selv, og derfor vet hva som rører seg både 
i Norge og internasjonalt. 

Hvordan var miljøet blant elevene på SoFI?
I og med at klassene er så små, ble alle elevene godt kjent 
over de to årene vi gikk sammen. Jeg opplevde også at de 
elevene var oppriktig interessert i bransjen, noe som skapte 
et godt faglig miljø.

Føler du at SoFI gjorde deg klar for arbeidslivet?
Jeg føler absolutt at SoFI ga meg mange verktøy som jeg 
bruker nå som jeg er ute i jobb, men først og fremst ga skolen 
meg den selvtilliten som trengs for å se all kunnskapen man 
faktisk har. Jeg føler at jeg etter SoFI har nok faglig tyngde til 
å komme med gode begrunnelser for meningene mine. Dette 
merker jeg er svært viktig for å bli respektert når man er ung 
og jobber i team med mer erfarne kolleger. 

Hvor lang tid tok det fra du var ferdig på SoFI til du var i jobb?
Jeg hadde fullt fokus på APHRU med en gang skolen var slutt.

Hjalp skolen deg med å knytte kontakter i bransjen/
næringslivet?
Jeg fikk noen gode kontakter gjennom lærerne og fore-
leserne, og også gjennom elevene jeg gikk i klasse med. 

Hva er det nyttigste du har tatt med deg fra skolebenken ut 
i arbeidslivet?
Akkurat for meg er nok opplæringen i digitale medier noe av 
det jeg bruker mest. Jeg bruker også mye av det jeg lærte i 
Markedsføring og Mote i Samtiden, i designprosessen, for å 
sørge for at plaggene treffer målgruppen.

Hva kan man gjøre i studietiden for å sikre seg en god jobb?
Jeg tror det er ekstremt nyttig å ha et internship eller en 
relevant jobb ved siden av studiene. Erfaring er kjempeviktig 
for å få jobbintervjuer.

Hva mener du at skoler og lærere bør fokusere på for å 
gjøre elevene klare for arbeidslivet?
Jeg tror de burde fortsette å fokusere på å hjelpe elevene 
til å forstå hva som skal til for å drive en bedrift, i tillegg 
til å jobbe med å utvikle deres kreative sider. Jeg merker 
at selv den lille innsikten jeg fikk gjennom bedriftsøkonomi 
gjør meg til en bedre ansatt for min sjef da jeg ofte kan se 
hva hun behøver hjelp til.
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Hvorfor begynte du på Bjørknes?
Jeg begynte på Bjørknes for å få hjelp til å realisere min 
«life long»-drøm om å studere medisin. Jeg hadde bestemt 
meg for at jeg ville studere medisin i Norge, derfor måtte 
jeg forbedre noen av fagene mine fra videregående ved å 
følge undervisning på Bjørknes.   

Hvorfor falt valget på Bjørknes, og ikke en annen 
privatskole?
Jeg hadde hørt mye positivt om Bjørknes fra bekjente som 
bl.a. fullførte videregående i løpet av to år ved Bjørknes, 
og i dag er ferdigutdannede leger. Jeg dro innom Bjørknes 
og møtte en av rådgiverne for å sette opp en plan for 
hvordan jeg kunne komme inn på medisin, og for første 
gang på lenge var det noen som ikke så på det som et 
uoppnåelig mål for meg. Jeg ble tatt godt imot og følelsen 
jeg fikk da jeg besøkte skolen gjorde at jeg ikke var i tvil 
om at det var Bjørknes jeg ville begynne på.

Hva var drømmejobben din da du startet på Bjørknes?
Drømmejobben min har alltid vært å bli lege, forhåpentligvis 
kirurg en vakker dag. 

Hvilke muligheter ga utdannelsen på Bjørknes deg?
På grunn av de 3 årene jeg gikk på Bjørknes, kom jeg inn 
på profesjonsstudium i medisin i Oslo. 

Hva har utdanningen ved Bjørknes betydd for livet ditt?
Bjørknes har gitt meg livet jeg alltid har ønsket meg. Jeg er 
på vei mot et mål som jeg har hatt siden jeg var 7 år gam-
mel. Medisin var aldri et uoppnåelig mål før jeg begynte 
på ungdomskolen og var mye syk. På videregående fulgte 
sykdommen meg, i tillegg til at jeg fikk vite at jeg har en 
læringsvanske som gjorde at jeg må lese mye mer enn 
det en gjennomsnittlig person gjør for å bestå. Jeg ble 
fortalt at samme hvor mye jeg jobbet, så kunne jeg aldri nå 
toppen. På Bjørknes møtte jeg lærere som trodde på meg 
og mine evner. De ville virkelig se meg lykkes.

Hvordan vil du beskrive Bjørknes?
Bjørknes er en fantastisk skole med godt læringsmiljø 
og kvalitetssikrede lærere. Man er ikke for dum eller for 
smart til å gå der, ens mål er ikke for stort eller for smått. 
Uansett hva man vil med karakterene fra Bjørknes, så får 
man hjelpen man trenger.

Hvor gammel er du?
Jeg er 23 år gammel 

Hvor er du fra?
Jeg er født og oppvokst i Oslo, men 
foreldrene mine er fra Pakistan. 

Hvilke fag tok du på Bjørknes?
Jeg tok opp flere av fagene jeg hadde 
på videregående, i tillegg til at jeg tok 
noen nye fag jeg ikke hadde hatt på 
videregående. 

Når og hvor lenge gikk du på Bjørknes?
Jeg begynte på Bjørknes i 2011 og ble ferdig 
våren 2014. 

Hvor studerer du i dag?
Jeg blir snart ferdig med mitt andre år på 
medisin ved Universitetet i Oslo

Bjørknes Privatskole

Munazzah 
 Islam

Hvordan vil du beskrive undervisningen på Bjørknes?
Fantastisk. Eksamensrettet, motiverende og av svært høy 
kvalitet. Lærerne gikk aldri videre på neste tema før han/
hun var sikker på at alle hadde skjønt det.  

Hvordan vil du beskrive lærerne?
Alle lærerne på Bjørknes elsker fagene de underviser i, 
og det er synlig. Faglærernes entusiasme og glede for 
faget gjorde at jeg utviklet stor interesse for flere fag som 
jeg så vidt ville jobbe med tidligere. Humøret til lærerne 
smittet over og de gikk over stokk og stein for å hjelpe oss 
med å realisere drømmene våre. Empatiske, omsorgsfulle, 
dedikerte og utrolig dyktige lærere. Hadde det ikke vært 
for lærerne på Bjørknes, så hadde jeg aldri kunnet studere 
medisin. De forstod at ikke alle er like raske til å lære 
seg nytt stoff, så derfor tok de hensyn til hver og en av 
elevene, selv om det var opptil 30 i en klasse. 

Hvordan var miljøet blant elevene på Bjørknes?
Veldig bra. Alle har det samme målet, å komme inn på sitt 
drømmestudie. Elevene jobber hardt og er målrettede.

Føler du at Bjørknes gjorde deg klar for medisinstudiet?
Ja, uten tvil. Studieteknikken jeg tilegnet meg på Bjørknes 
er en teknikk som fungerer perfekt på universitetet, og er 
den jeg bruker i dag. På Bjørknes lærte jeg å bli mer faglig 
sikker og lærte å stole på mine evner, noe som er viktig 
når man går på et så tøft studium som medisin.  

Hvor lang tid tok det fra du var ferdig på Bjørknes til du 
var igang med videre studier?
Jeg ble ferdig på Bjørknes våren 2014, og begynte på 
medisin høsten 2014. 

Savner du noe fra tiden på Bjørknes?
Det jeg savner mest fra tiden på Bjørknes er det trygge og 
gode miljøet. Lærerne som passet på at jeg lærte det jeg 
måtte lære, og deres varme og godhet. På universitetet, og 
spesielt et profesjonsstudium, er man etterlatt til seg selv. 
På Bjørknes jobber lærerne beinhardt med hver enkelt elev.

Hva mener du det er viktig for en skole som Bjørknes å 
fokusere på?
Det de alltid har gjort – elevenes beste i fokus, tradi- 
sjonelle undervisningsmetoder, gode og motiverte lærere. 
De verdiene Bjørknes har hatt de siste årene – kvalitets- 
undervisning – er noe de bør fortsette med. For meg var 
det viktig å komme til et sted der jeg ble forstått og der 
det var noen som hadde troen på at jeg kunne få det til. 
Lærerne brukte virkelig tid og krefter på meg, og det håper 
jeg inderlig at de gjør på flere der ute som ønsker å nå 
sine mål like sterkt som det jeg gjorde, og fortsatt gjør. 
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Hvordan ønske 
  flyktninger velkommen

– en fragmentarisk tilnærming til integrering og utdanning

Målet med utdanning er å forberede de unge 
til å utdanne seg gjennom hele livet.
– Robert M. Hutchins

En tekst av skribent Trond Tjelta

Prolog

Onsdag 20. januar, 2016. Pris pr. billett: ca. 1 500 NOK. Klokken 
er 06.50 og det er fortsatt halvannen time til solen stiger 
opp fra Middelhavet når Flight LN-DYF tar av fra Alicante. 
Norwegians Boeing 787-8-maskin er 10 minutter forsinket, 
men ingen av de 186 passasjerene ombord bekymrer seg 
nevneverdig over det. De sitter komfortabelt i det svale 
flyet, omringet av både Sky-interiør og WiFi. Temperaturen 
er av større betydning enn tiden. Det er meldt opp mot 
17 varmegrader i Alicante denne januardagen. Hjemme i 
Stavanger er det 27 grader kaldere, noe som kan være en 
påkjenning for flere enn remautikerne ombord. 

Bak på flyets hale titter Fridtjof Nansen strengt utover 
mørklagte Costa Blanca. Halehelten er vant til kulde, og under 
navnet på det enorme sort/hvitt-portrettet står det Norwegian 
Explorer, i tilfelle det skulle herske noen tvil om mannens evne 
til å overleve i ugjestmilde omgivelser. 

LN-DYF lander i Stavanger kl. 10.15, fem minutter før 
standard ankomsttid. Kl. 10.55 flyr det tilbake til Alicante, før 
det returnerer til Norge kl. 15.10, denne gang til Bergen.  
Kl. 19.35 går flyets siste avgang tilbake til Alicante. Totalt 
frakter LN-DYF 744 personer på tvers av Europa denne 
januardagen. Det samme gjorde det dagen før. Det samme 
skal det gjøre dagen etter. 

Det er rimelig å tenke at brorparten av disse passasjerene 
er nordmenn. Like rimelig er det å tenke at de fleste av disse 
klimaflyktningene ikke umiddelbart forbinder strømmen 
av flyktninger nede på jorda med helten på halen – Fridtjof 
Nansen, nordmannen som for 94 år siden fikk Nobels 
fredspris for å kjempe for flyktningers rett til å bevege seg fritt 
gjennom Europa. 
 
Onsdag 20. januar, 2016. Pris pr. billett: ca. 10 000 NOK. Det 
er tidlig morgen og en gummibåt er på vei fra Tyrkia til den 
greske øya Lésvos. Bølger og en bitende vind gjør turen i den 
åpne, overfylte båten ubehagelig for de rundt 70 passasjerene. 
Blant dem befinner det seg 18 barn, inkludert en 12 dager 
gammel jente. Like før klokken 09.00 oppstår det panikk 
ombord. Båten er bare et par kilometer fra strendene på 
ferieøya. Noen havner i vannet, som kun holder tre grader.            

Flere frivillige redningsfartøyer patruljerer i farvannet, 
og snart er en dramatisk redningsaksjon i gang. Den norske 
redningsskøyta “Peter Henry von Koss” er tidlig på stedet, og 
får mellom 60 og 70 nedkjølte passasjerer ombord. Barna er 
så sterkt nedkjølte at de må legges i sengene til mannskapet. 
Et av barna som blir tatt hånd om av en annen frivillig-båt 
omkommer før de får henne i land. Resten berger livet, takket 
være innsatsen til fartøyer fra Redningsselskapet, Leger Uten 
Grenser og Greenpeace International, og kan ta fatt på den 
lange, kronglete reisen nordover gjennom Europa, hvor det de 
neste dagene er meldt ned mot 20 minusgrader på Balkan.  

Rundt tusen mennesker legger ut på den farefulle ferden 
mellom Tyrkia og Hellas i overfylte gummibåter denne 

vinterdagen. Det samme skjedde dagen før. Det samme vil  
skje dagen etter.  

Nansens arv

Den første betingelse er vel forståelse – forståelse først og 
fremst av selve sygdommens årsak og vesen, forståelse av 
strømningene som går gjennom tiden, av hvad som arbeider 
i folkedypet – kort sagt, forståelse av hele det tilsynelatende så 
forvirrede og forvillede europeiske samfunns psykologi. 1

90 år etter Nansens tale på Nobelinstituttet i Oslo, mottok EU 
den samme prisen i Oslo Rådhus for sitt bidrag gjennom mer 
enn seksti år for å fremme fred og forsoning, demokrati og 
menneskerettigheter i Europa. 

Nå, fire år senere, kan det virke som om de fagre 
ordene fra unionens takketale er falmet. Etter en lengre 
periode med finansiell krise, står Europa midt i sin største 
humanitære utfordring siden andre verdenskrig. Kampen 
om flyktningekvoter og asylmottak preger hverdagen, 
debattene om gjeninnførelse av grensekontroller raser, 
verdikonflikter om betydningen av religion og kulturell 
homogenitet splitter Vest- og Øst-Europa. Inntil videre 
håndteres problemene til dels med midlertidige løsninger, 
krisemøter og akutte hjelpepakker, snarere enn systematiske 
integrasjonsfremmende tiltak.  

Hva ville skjedd dersom vi ga fritt leide til 1 000 000 
flyktninger? Hvis vi f.eks. ga dem hvert sitt ID-kort og lot dem 
reise fritt rundt i Europa etter eget forgodtbefinnende? Ville det 
bety slutten på Europa slik vi kjenner det?    

For snart 100 år siden gjorde Fridtjof Nansen kort prosess og 
delte ut pass til 450 000 flyktninger. Med “Nansenpasset” fikk 
de rettigheter, kunne reise fritt rundt, og slå seg ned i et nytt 
land. Passet representerte det første internasjonale juridiske 
verktøyet for beskyttelse av flyktninger, og Nansen mottok 
Nobels fredspris for tiltaket. Blant flyktningene, som den 
gang rømte fra Russland og det tidligere osmanske riket, var 
personligheter som Vladimir Nabokov, Robert Capa, Anna 
Pavlova, Marc Chagall og Igor Stravinskij. For ikke å nevne de 
utallige ressurssterke menneskene som hjalp til å bygge opp 
sine nye vertsland fra ruinene av første verdenskrig. 

I dag strømmer igjen hundretusenvis av mennesker gjennom 
Europa. Noen vil returnere den dagen det er trygt og bidra i 
byggingen av sine hjemlands fremtid, andre vil bli værende i 
Europa og bidra i byggingen av sine nye vertslands fremtid, 
mange vil være med på å forme fremtidens europeiske 
litteratur, kunst, musikk, politikk og næringsliv. Hvordan vi 
skal forholde oss til dem og de til oss er det stor uenighet om. 
Som så mange ganger før i Europas historie hersker det full 
forvirring rundt årsaker, konsekvenser og virkemidler.

Utdanning

›
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Utdanningsrevolusjonen

I 1995 advarte Unni Wikan mot fremveksten av en ny norsk 
underklasse. 20 år senere pekte en doktoravhandling ved 
UiO mot fremveksten av en ny og etnisk sammensatt norsk 
middelklasse som deltar på flere og flere samfunnsarenaer 
og gir det flerkulturelle Norge et nytt ansikt. 16. oktober 
disputerte Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi ved UiO til sin doktorgrad “Coming of 
Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation 
among Children of Immigrants in Norway.” Her viser han at 
innvandrerbarn nå tar høyere utdanning i større grad enn 
resten av befolkningen, og at jo yngre de er når de kommer, 
jo bedre klarer de seg. Et av studiene som danner grunnlaget 
for avhandlingen, viser også at blant de ti prosentene som 
tjener mest av nordmenn i trettiårene, er det nå like mange 
norskfødte med innvandrerbakgrunn som etnisk norske. 

Hermansen sier i et intervju med utdanningsforskning.no: 
“Man ser nå en utdanningsrevolusjon blant innvandrernes 
etterkommere som kan sammenliknes med det vi så i Norge 
da Lånekassen ble opprettet i 1947 og det plutselig ble mulig 
for mange å ta høyere utdanning. Det er ikke evnene, men 
mulighetene, som har hindret mange innvandrerforeldre i å ta 
utdanning og få gode jobber.” 

Nå som vi står midt i en ny flyktningsituasjon, er det viktig 
å ta tak i situasjonen på en konstruktiv måte, for det er ikke slik 
at det vil løse seg selv. Krigen i Syria vil en dag være over, men 
krig og klimaendringer vil tvinge millioner av mennesker på 
flukt utover det 21ste århundret, og om 30–40 år vil situasjoner 
som den syriske flyktningkrisen muligens være rutine. 

Vi vet at desto raskere vi kan få nyankomne flyktninger i 
utdanning og arbeid, jo bedre vil det gå med dem, og at det 
er behov for språkopplæring såvel som kursing i hvordan 
det norske samfunn fungerer. Vi må sørge for at det ikke er 
mulighetene som hindrer innvandrere i å ta utdanning og 
få gode jobber. I denne sammenheng er det viktig å huske 
at uansett hvor velfungerende en stat er, så trenger staten 
assistanse for å klare de nye oppgavene på en effektiv måte. 
Når sjokket etter hvert får lagt seg, begynner det langsiktige 
arbeidet. Hvilken rolle skal de ulike aktørene spille i denne 
nye situasjonen? Den aller viktigste jobben er å integrere 
ungdommen og barna – og ønske dem velkommen på en 
human måte, hjelpe dem med å tilpasse seg og vise hvordan 
ting fungerer her. Skal vi slippe franske eller belgiske 
gettotilstander har vi ikke noe valg, men drivkraften må være 
medmenneskelighet og ikke frykt. For å klare det kan ikke 
fokuset utelukkende ligge på hvorvidt mennesker utgjør en 
utgiftspost eller inntekstkilde på statsbudsjettet. Som en 
bringebærbonde en gang sa: hvis du fokuserer på pengene, 
så kommer aldri bærene, men hvis du fokuserer på bærene, 
så kommer pengene. Vi – det offentlige, private selskaper og 
enkeltindivider – kan alle gjøre en innsats for å dyrke frem 
det beste hos menneskene som kommer hit. Vi kjenner det 
norske samfunnet og arbeidslivet, de kjenner seg selv og vet 
hva som skal til for at de skal føle seg velkommen, lære språket 
og motiveres inn i arbeidslivet. Får vi igang en dialog kan vi 
forhåpentligvis slutte å skille mellom Vi og Dem, og heller være 
et skritt på vei mot det Nansen drømte om i sin takketale:  

… En slik forståelse er sikkerlig ikke nådd på én dag. Men den 
første betingelse for at den kan nås, er den ærlige vilje til å 
forstå; det er et langt skritt på veien. Ved den stadige utskjellen 
av anderledes tenkende, som vi daglig er vidne til i avisene, nås 
så visst ingen fremskritt. Skjellsord overbeviser ingen, de bare 
fornedrer og forråer den som bruker dem. Ved løgn og falske 
beskyldninger nås enda mindre; de faller tilslutt tilbake på dem, 
som satte dem ut.
 
Vi har ingenting å vinne på å hverken krisemaksimere eller 
bagatellisere dagens situasjon, vi har heller ikke råd til å 
begrense oss til ord, hverken ord som sprer frykt eller ord 
som kan avfeies som kosmopolitisk svermeri fra en lun 
leilighet i et av Oslos behagelig stigende eiendomsmarkeder. 
Vi må konkretisere og handle. Hvilke aktører skal med i 
integreringsarbeidet? I hvor stor grad trenger vi private 
aktører? Trenger vi utdanningsinstitusjoner som også tar 
rollen som en slags sosial kurator og relasjonsbygger? Bør 
vi utvide nettlæringstilbudet slik at integreringen kan starte 
i samme sekund en flyktning krysser landegrensen, eller 
kanskje i det samme personen forlater sitt hjemland, eller 
før personen har rukket å forlate sitt hjem? Hvordan ville 
Nansenpasset sett ut med dagens teknologiske muligheter? 
Og ikke minst, hvordan kan utdanning se ut med dagens 
og morgendagens teknologiske muligheter? EdTech er en 
bransje i sterk vekst. Allerede omsetter bransjen for en halv 
milliard kroner årlig i Norge. Podkaster, MOOC, streaming og 
læringsapper er bare starten. En global AirBnb for utdanning 
(Teach Me Now) ble lansert og drives av 25 år gamle Thea 
Myhrvold, som er født i Saudi-Arabia, oppvokst i Norge 
og driver selskapet i Dubai. Hva som skjer når VR (Virtual 
Reality), IOT (Internet of Things) og 5G-nettet (som kan gi 
hastigheter på over 10 gigabyte i sekundet og responstid på 
under 1 millisekund) inntar utdanningsfeltet, er ikke godt å si, 
men at noe vil skje hersker det liten tvil om.
    

Ich bin ein Europäer
 
Sverige har tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe 
annet land i Europa (i perioder har de vært slått av Ungarn). 
I Sverige er også integreringsarbeidet godt i gang, og på blant 
annet Iris, som er en del av Anthon B Nilsen Utdanning, tilbys 
SFI (Svenska för invandrare), grunnleggende voksenopplæring, 
videregående voksenopplæring og ulike yrkesrettede 
utdanninger. Gjennom SFI lærer innvandrere å lese, skrive, 
snakke og forstå svensk, samtidig som de får kunnskap 
om det svenske samfunnet. Manglende språkkunnskaper 
anses som den største barrieren for innvandrere som 
skal inn på arbeidsmarkedet, og svenske myndigheter 
lanserte den første læreplanen for SFI allerede i 1971 for 
å bedre integreringsprosessen i kjølvannet av den store 
arbeidsinnvandringen på 60- og 70-tallet.

SFI er i dag et offentlig tiltak der både kommunale og private 
skoler tilbyr undervisning. Det er et godt eksempel på et 
initiativ der det offentlige og det private samarbeider for å 
effektivisere integreringsarbeidet. De Anthon B Nilsen-eide 
Iris-skolene tilbyr SFI på oppdrag fra kommunene, med 

fokus på skreddersydde individbaserte utdanningsløp. Det 
vil si at hver elev får sin personlige studieplan, og kan delta 
i undervisningen på formiddager, ettermiddager, kvelder, 
lørdager og som fjernundervisning for at utdanningen skal 
kunne kombineres med arbeid. Elevene har tilgang på alt av 
datautstyr, samt Iris sin egen læreplattform It´s learning, der 
hver elev kan følge sin egen utvikling.  

Men når det offentlige og det private møtes i kommersielle 
sammenhenger, oppstår som kjent politiske og ideologiske 
debatter, og SFI er intet unntak. Mange var kritiske til at 
kommunene skulle betale private aktører for å utføre en 
offentlig oppgave. En studie av SFI-ordningen i Helsingborg2 
viser imidlertid at privatiseringen av SFI har vært vellykket 
for de involverte parter. Ifølge forskerne ble SFI privatisert 
fordi den offentlige tilbyderen ikke klarte å levere gode nok 
resultater. Privateide NK-Data fikk oppdraget, og studien 
viser at den store forskjellen mellom den offentlige og den 
private tilbyderen var at eieren og lærerne ved NK-Data 
utviste et bemerkelsesverdig engasjement for sitt arbeid og 
sine studenter. Forskerne konkluderer med at dette skyldes 
at den private skolen er en liten organisasjon som oppfordrer 
lærerne til kreativ idéutvikling, meningsutveksling og 
deltakelse i beslutningsfasene. De understreker at selv om det 
er forskjeller mellom den offentlige og den private aktøren, 
så er ikke det viktigste hvilket alternativ som velges, men 
det faktum at det eksisterer en konkurransesituasjon som 
forbedrer og moderniserer utdanningen. Noe som ble bevist i 
Helsingborg, der den kommunale skolen kunne vise til bedre 
språkresultater blant elevene etter en lengre periode med 
konkurranse fra NK-Data.

I en annen studie3 påpekes viktigheten av å ha et fleksibelt 
system for språkopplæring av innvandrere. Andreas Berghs 
undersøkelser viser at SFI fungerer bedre når systemet er 
fleksibelt, og elevene selv kan velge mellom forskjellige 
skoler, både kommunale og private. Dette skyldes både at 
elevgruppen er ekstremt heterogen, og at skolene selv har 
interesse av å holde kvaliteten på tilbudet høyest mulig for ikke 
å miste elever. Bergh mener det er tre faktorer som har stor 
betydning for hvordan utdanningen blir: (1) Motivasjonen hos 
de studerende, (2) Undervisningens grad av individualisering, 
og (3) Mengden kontakt med det svenske samfunnet og det 
svenske arbeidsmarkedet både under og umiddelbart etter 
undervisningen. Private utdanningsaktører er godt rustet til å 
fokusere på disse suksesskriteriene og bedre resultatene. De 
har mulighet til å gi mer individuelle tilbud, de står friere enn 

det offentlige til å skape nye løsninger, og de står nærmere det 
private næringsliv med tanke på å skape jobbmuligheter. For 
elevene har det ingenting å si om det er privat eller offentlig så 
lenge tilbudet er bra.  

Her i Norge har vi ikke tatt imot på langt nær så mange 
flyktninger som Sverige per innbygger. Men, vi har i det minste 
Introduksjonsloven, som lovfester at det skal utarbeides en 
individuell plan for nyankomne innvandrere på bakgrunn 
av deres opplæringsbehov og hvilke tiltak de kan nyttiggjøre 
seg. Ved siden av norskopplæring kan flere også delta i et 
introduksjonsprogram, som er en innføring i det norske 
samfunnet. I februar 2016 kom imidlertid sjokktallene fra 
Statistisk Sentralbyrå. De viste at etter ti år i Norge er fortsatt 
en av to flyktninger ikke sysselsatt (mot 7 av 10 i samfunnet 
forøvrig). Vi har med andre ord reelle integrasjonsproblemer, 
og det er mye som tyder på at vi ikke er spesielt gode på 
integrering i Norge, at Introduksjonsloven ikke er ambisiøs 
nok, muligens innehar noen hull, og kanskje ikke følges opp i 
tilstrekkelig grad. Uansett viser tallene at det er store rom for 
forbedring i den norske integrasjonsinnsatsen. 

Uten å ha sett SSB-tallene tok Stormberg-sjef Steinar J. 
Olsen situasjonen på alvor da han i september 2015 sa 
at han ønsket å ansette én flyktning på hvert av sine 53 
utsalgssteder. Uttalelsen ble mottatt med støtte og hat. En 
av tilbakemeldingene på Facebook var: “Hvor naiv er det 
mulig å bli? Skal ansette 53 “flyktninger”, hvorfor ikke ansette 
nordmenn som har problemer med å få jobb? Olsen minner 
meg om landssvikere under krigen ...”  
      
Meldingen vitner om alvoret i situasjonen, og selv om 
slike utsagn ikke skal få stå uimotsagt, lar vi det ligge her, 
og konkluderer heller  med at det er rimelig å anta at 
individbasert utdanning fungerer bedre enn språkopplæring 
på samlebånd. Hvis da ikke samlebåndet er en del av 
praksisperioden der eleven kombinerer individuelt tilpasset 
språkopplæring med praksisplass i en bedrift for å knytte 
sterkere bånd til yrkes- og samfunnslivet og komme et 
skritt nærmere økonomisk selvstendighet. Og, at det i lys 
av erfaringene fra Helsingborg kan være en idé å vurdere 
muligheten for å konkurranseutsette de forskjellige delene av 
utdanningen som er nødvendig for å gjøre dagens flyktninger 
til morgendagens fullverdige samfunnsborgere. 

Utdanning

1 Fra Nansens fredspristale i 1922, en tale han begynte med følgende ord: Menneskehetens historie går i bølger. Vi har hatt bølgedaler 
før i Europa. Vi hadde en lignende bølgedalg for hundre år siden, efter Napoleonskrigene. Den som har lest Worm-Müllers ypperlige 
verk om tilstandene her i Norge på denne tid, han må slås av de merkelige likheter mellem nedgangen dengang og nu, på mange 
måter. Det kan være en trøst å vite, at dengang gikk det over, og det gik opover igjen; men det tok en sørgelig lang tid, tredve til førti år. 
 
17 år etter at Nansen uttalte disse ordene, brøt neste globale krig ut. Det ble en total krig, den mest omfattende og dødeligste i 
menneskehetens historie, med mer enn 100 millioner mobiliserte soldater. Skillet mellom sivile og militære ressurser ble visket ut, 
mellom 50 og 70 millioner mennesker døde, folkemord, teppebombing og atombomber ble en del av konflikten.

 2 Björn Jönsson & Lars Sandberg, 2003, Sfi på entreprenad? Lunds Universitet, Socialhögskolan.

3 Bergh, Andreas, 2001, Sfi- en brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare.
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24-år-gamle Ahmad Homsi kom til Sverige fra Syria i mars 2014. Seks måneder senere 
fikk han oppholdstillatelse, og i slutten av november samme år begynte han på SFI-kurs 
(Svenska för invandrare) på Iris i Vällingby – en forstad til Stockholm. 

Han valgte Iris fordi han hadde hørt at det var en bra skole å studere svensk på. Nå, to år 
senere, studerer han svensk som andrespråk på Iris, og ryktene er bekreftet for lengst. 
“Iris er den beste skolen og de underviser på flere morsomme måter. Lærerne forsøker 
hele tiden å hjelpe elevene til å bli bedre, og her på Iris har jeg truffet de beste lærerne i 
mitt liv.” 

Allerede etter tre måneder med SFI-undervisning ble Ahmad en del av det svenske 
arbeidslivet. I konkurranse med over 20 andre fikk han jobb på McDonald’s, mye takket 
være lærer Susanne som både hjalp til med å finne jobben og stilte opp som referanse. Tre 
måneder senere ble Ahmad utnevnt til månedens medarbeider, og han jobber der fortsatt, 
fast bestemt på å klare seg uten økonomisk støtte fra andre. 

“Miljøet på Iris er superbra fordi lærerne har lært elevene å hjelpe hverandre. Det føles som 
om vi er én familie i klasserommet.” 

Hjemme i Syria drømte vennene om å bli leger. Ahmad drømmer om å bli banksjef. Dagene 
er med andre ord hektiske, med både svensk som andrespråk (SVA) på Iris og jobb som 
arbeidsleder på McDonald’s. Målet er å studere økonomi på universitetet. Han vil jobbe 
med markeder og mennesker, og på grunn av mottakelsen han har fått både blant lærere 
og medever på Iris og kollegaer på McDonald’s, er han håpefull om en dag å realisere 
drømmen og kunne bidra i det svenske samfunnet. 

“Nå som jeg lærer meg svensk kjenner jeg at jeg er en del av det svenske samfunnet.  
Jeg har svenske venner, og min kjærlighet til landet gjør at jeg bare ser fordeler med 
dette samfunnet.” 

Før Ahmads familie flyttet til Syria i 2003, bodde de i Saudi Arabia. Der fortalte en lærer 
på barneskolen om det landet langt i nord, og helt siden den gang har Ahmad drømt om 
å leve og jobbe i Sverige. Nå er drømmen langt på vei realisert. I vinter tok han pause fra 
språkkurset på Iris i to måneder for å gå på arbeidslederkurs hos McDonald’s. I slutten av 
mars begynte han på svensk som andrespråk på Iris, i tillegg skal han studere engelsk og 
fortsette økonomistudiene ved et svensk universitetet – økonomistudier som for to år siden 
ble avbrutt av krigen i Syria.  

Studerer ved Iris

Midt i den nye situasjonen Europa befinner seg i, kan det 
være vanskelig å få øye på enkeltindividene. Hvem er det som 
finner veien til Skandinavia for å dele sin fremtid med oss, og 
hva drømmer de om?

Ahmad Homsi
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Eiendom 2015

Fakta - ABN Eiendom

Virksomhet
Utvikling og forvaltning av 
næringseiendom

Ansvarlig selskap
Anthon B Nilsen Eiendom AS

Adm. direktør
Peder Chr. Løvenskiold

Eiendomsmasse
Ca. 131 000 kvm samt en 
utviklingsmasse på 137 000 kvm.

Omsetning
156 mill. kr

Virksomheten

Anthon B Nilsen Eiendom AS er en mellomstor aktør 
i eiendomsbransjen. Virksomheten satser spesielt på 
konseptuell eiendomsutvikling, forvaltning og eiendomsdrift.

Selskapets hovedfokus er utvikling og drift av nærings-
eiendom i Østlandsområdet. Porteføljen spenner fra 
kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via 
nybygg for lager og kontor, til transformasjonsprosjekter 
som eksempelvis den tidligere militærleiren på 
Lahaugmoen eller den tidligere papirfabrikken på Tofte 
Strand i Hurum. Vi setter våre kunders behov i sentrum, 
enten de er utbyggere eller leietakere, og vi søker alltid 
etter løsninger som gir våre kunder størst mulig verdi av 
sine investeringer. Dette gjør vi ved å utvikle optimale 
løsninger i skjæringspunktene mellom funksjon, arkitektur 
og stedstilpasning. 

Eiendomsutvikling
Konseptuell eiendomsutvikling er for oss utvikling av 
eiendommer som baseres på en helhetlig tanke, mer 
enn spesifisering av kvadratmeter og bruksformål. For 
konseptuell eiendomsutvikling ligger det en grunnidé i 
bunnen, en grunnidé for hvordan et behov best kan løses, 
eller en bygningsmasse best kan utnyttes. Vi tenker 
historie, sammenhenger og kultur like mye som arkitektur, 
materialvalg og tekniske løsninger.

Vårt fokus på konseptuell eiendomsutvikling har gitt 
gode resultater både for «greenfield» prosjekter, dvs. 
nyutviklinger, og for «brownfield» prosjekter, dvs. omdanning 
av eldre eiendommer og bygninger til arealer som passer 
dagens behov. For å skape suksess av slike prosjekter har 
Anthon B Nilsen Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av 
meget kompetente og kreative medarbeidere. Vi definerer 
oss som en kunnskapsbedrift som leder prosesser fra idé til 
ferdig innflytningsklare eiendommer.

– Med nytt bygg på Lahaugmoen 
blir hele Hydex-gruppen samlet 

under ett tak, i et presentabelt bygg 
skreddersydd for vår virksomhet på 

alle måter. Dette skaper grunnlag 
for å styrke vår konkurranseevne, 

og passer godt for alle ansatte.
Steinar Haugnes - Daglig leder i Hydex  

Eiendomsdrift
I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er det vår filosofi 
at service og kvalitet er avgjørende for leietakernes til-
fredshet i dag og i fremtiden. Derfor utvikler vi stadig våre 
tjeneste- og driftskonsepter og vår rolle som «vertskap» 
for våre leietakere, for å gi våre leietakere merverdi utover 
å få dekket sitt arealbehov.

Et eksempel på et tjenestekonsept som gir slike 
merverdier, er konseptet «Frydefull jobb», som tilbys våre 
leietakere i den 20 000 kvm store kontoreiendommen i 
Rådhusgaten 27 i Oslo sentrum. I dette konseptet inngår 
tjenester som felles resepsjon og konferansebetjening, 
bilpleie, kiosk, sykkelutlån, renseritjenester og garderober. 
 

Miljøansvar 

Anthon B Nilsen Eiendom legger stor vekt på å ta 
miljøhensyn i alle sine prosjekter. Vi er opptatt av gode 
holdninger og gode rutiner for miljørettet tenking både i 
utvikling og drift av våre eiendommer. Eiendomsbransjens 
miljøavtrykk er særlig relatert til materialbruk og erstat-
ning/gjenvinning av disse, samt energibruk.

Anthon B Nilsen Eiendom tenker gjenvinning og valg av 
bestandige materialer i våre utviklingsprosjekter. Det 
fokuseres på å minimere forurensning, og alt avfall fra 
utvikling og drift av eiendommene sorteres og behandles 
med miljøgevinster som mål.

På samme måte legges det vekt på ENØK-analyser 
og energioptimalisering både i utvikling og drift av våre 
eiendommer. Det brukes gode teknologiske løsninger for 
energibesparende styring av tekniske anlegg. 

Gjennom 2015 har vi i Anthon B Nilsen Eiendom arbeidet 
med flere rehabiliteringsprosjekter. Bogstadveien 54, en 
over 100 år gammel vernet bygård på 3.000 kvm, som har 
vært Baker Hansens produksjonslokaler og utsalg, og  
Chr. Krohgs gate 32, et gammelt, vernet industribygg på  
11 000 kvm. Utfordringen i disse rehabiliteringsprosjektene 
har vært vern av fasader, samt gamle materialer som 
tåler begrenset med isolering. Begge eiendommene er 
optimalisert i forhold til miljøtiltak, og det er gitt støtte 
fra ENOVA på begge. Med alle tiltak som er gjennomført, 
er det oppnådd et B-klasse bygg for Bogstadveien 54 og 
et C-klasse bygg for Chr. Krohgs gate 32. Begge eiendom-
mene er tilknyttet Hafslund fjernvarme.

I Lahaugmoen Næringspark er alle gamle oljefyrkjeler 
avviklet. Dermed unngår man bruk av 250 000 liter 
fyringsolje i året. Hele næringsparken får nå varme fra et 
sentralisert nærvarmeanlegg basert på biobrensel (fra 
trevirke - en fornybar ressurs – C02 nøytralt). Våre nye 
logistikkeiendommer som bygges på Lahaugmoen, følger 
- utover bruk av egen energisentral - ordinære TEK 10 krav, 
og oppføres som B-klasse bygg.

For vårt store utviklingsprosjekt på Tofte i Hurum (400 
boliger og fritidsboliger mm) vil Anthon B Nilsen Eiendom 
legge spesielt stor vekt på miljø- og energiforhold. 
Selskapet vil i en tidlig fase i prosjektet utfordre studenter 
og forskning til å tenke nytt, for så i samarbeid med robuste 
fagmiljøer å få frem gode og bærekraftige løsninger. 

Målet med alle miljørettede tiltak er å bidra til en bære-
kraftig utvikling av vår eiendomsportefølje. Anton B Nilsen 
Eiendom er medlem av Grønn Byggalianse og NGBC.

– Vi stortrives i våre kontorer  
her i Rådhusgaten 27.  
Lokasjonen er ideell og servicen  
på bygget er upåklagelig.
Christine Heiberg, Underwriting/Claims Assistant 
i Skuld Hull, Rådhusgaten 27
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–Vulkanhallen har etter min mening den perfekte 
plasseringen i Oslo. Den ligger supersentralt til, bor 
du i byen kan du komme deg hit til fots, på sykkel 
eller med offentlig transport som f.eks. buss.
Yvonne Inghelm - Kolsås Klatreklubb, Vulkan Klatresenter   

2015

Året 2015 ble et godt år for eiendomsvirksomheten i 
Anthon B Nilsen-konsernet. Driftsinntektene var med  
156,4 mill. kr. på linje med foregående år (2014:153,6 mill.kr.). 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var imidlertid 
nærmere 30 prosent høyere enn året før. Driften var 
gjennom året preget av lav ledighet i kjerneeiendommene 
og stor produksjon i nye prosjekter. Det ble gjennomført 
salg av to eiendommer, med godt bidrag til årets resultat.

Anthon B Nilsen kvartalet
Den ferdigutviklede delen av Anthon B Nilsen kvartalet 
i Rådhusgaten og Øvre Vollgate var fullt utleid gjennom 
2015. Neste utviklingsprosjekt i kvartalet er Øvre  
Vollgate 9, der forprosjektet er ferdigstilt og ramme-
tillatelse er på plass. Byggearbeidene for en total 
rehabilitering av bygget er ventet å starte medio 2016.

Mot slutten av 2015 ble det også inngått avtale om  
kjøp av Øvre Vollgate 13. Denne kontoreiendommen på  
ca. 5 400 kvm vil komplettere og styrke Anthon B Nilsens 
tilstedeværelse i kvartalet, noe som vil gi ytterligere drifts- 
og markedsfordeler.

I første kvartal 2016 starter arbeidet med å finne 
passende leietakere til en ny glasspaviljong som 
planlegges oppført i området mellom Øvre Vollgate som 
øvre plan og Rådhusgaten som nedre plan.

Den kreative aksen
I 2015 styrket Anthon B Nilsen Eiendom også sin 
tilstedeværelse langs «den kreative aksen», fra Vulkan-
området og nedover langs Akerselven. I tillegg til 
Broverkstedet på Vulkan, et bygg fylt med arealer for 
kultur, undervisning og idrett, er det gjort ytterligere 
investeringer i Brenneriveien 5 og 9. I Brenneriveien 9, 
som blant annet huser kulturscenen Blå, er det for 
sesongen 2016 forberedt en ny uteservering, og det er 
også tatt andre grep for å legge til rette for kunst, kultur 
og kreative virksomheter.

I samarbeid med OBOS Forretningsbygg er det gjennom 
2015 også gjort vesentlige investeringer i nedre del av 
aksen, gjennom kjøpet og utviklingen av Chr. Krohgs 
gate 32. Dette tidligere industribygget på 11 000 kvm er 
leid ut til Westerdals Oslo ACT, og er under ombygging 
til skreddersydde undervisningslokaler for høyskolen. 
Prosjektet har god fremdrift, og bygget vil tas i bruk ved 
skolestart høsten 2016.

Bogstadveien 54
Det tidligere bakeriet til Baker Hansen, en håndverks-
virksomhet som ble drevet i alle byggets 5 etasjer 
gjennom mer enn 100 år, er gjennom 2015 transformert 
til attraktive kontorlokaler i de øverste etasjene, og 
spennende butikklokaler på gateplan. Det er tegnet 
leiekontrakt med én leietaker for hele kontorarealet i 
bygget, og arealene ble overlevert leietaker i begynnelsen 
av april 2016. I første kvartal 2016 ble det også tegnet 
kontrakt med en ledende internasjonal aktør i klesbransjen 
for butikkarealet.

EiendomAnthon B Nilsen Årsrapport 2015

4140



Lahaugmoen
Etter at virksomheten på Lahaugmoen i 2014 var preget 
av ferdigstillelse av det store pendlerboliganlegget med 
nærmere 500 enheter, ble det i 2015 prosjektert og 
påbegynt oppføring av to nye bygg i næringsparken. Det 
ene prosjektet er et kombinasjonsbygg på ca. 8 000 kvm, 
som er fullt utleid og skal ferdigstilles høsten 2016. Det 
andre store prosjektet som ble satt på tegnebrettet, er et 
kombinasjonsbygg på hele 25 000 kvm. Bygget utvikles 
for Staples, den store internasjonale aktøren i markedet 
for kontormateriell, og skal huse virksomhetens sentral-
lager i Norge.  

Tofte Strand
Prosjektet Tofte Strand utvikles på området til den 
tidligere Hurum Papirfabrikk. Reguleringsarbeidet har 
vært krevende og har foregått helt siden 2010. I 2015 ble 
reguleringsplan for båthavnen godkjent, noe som innebærer 
at detaljplanlegging for et unikt område med boliger, 
fritidsboliger og næringsvirksomhet kan starte. I første 
kvartal 2016 ble det valgt arkitekter for konseptfasen.

Utsikter

Det må legges til grunn at usikkerheten som har spredd 
seg som følge av en vedvarende lav oljepris, i økende grad 
vil påvirke markedet for næringseiendom gjennom 2016. 
For en virksomhet som Anthon B Nilsen Eiendom, som har 
hele sin eiendomsmasse og alle sine utviklingsprosjekter 
på Østlandet, er det ventet at effekten vil merkes gradvis 
gjennom året og da særlig for tilgangen på nye utviklings- 
prosjekter. Selskapets eiendomsportefølje er fordelt på 
mange ulike markedssegmenter med gjennomgående 
lange kontrakter. Ledigheten i eiendomsmassen totalt er 
på under 2 prosent. Gjennomsnittlig, vektet gjenværende 
kontraktstid for den samlede porteføljen er 8,5 år, noe 
som vil gi en stabil driftssituasjon i de nærmeste årene.

– Jeg syns rommene er 
romslige, stille og rolig er 
det også. Og kjempebra med 
fellesområde med tv.
Bjørn Ekeren Tuva - Hybelboer på Lahaugmoen
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Styret 
i Anthon B Nilsen AS

Torstein Hokholt

Medlem av styret siden 2013, og styreleder fra mai 2014. 
Statsautorisert revisor. Variert yrkeserfaring fra Ernst & Young, med 
ulike oppgaver i inn- og utland. Bred ledererfaring, hvorav 20 år 
som adm. direktør, og Nordisk leder fra 2005 frem til 2012. Er i dag 
engasjert i egen virksomhet innenfor eiendom og finans.

Arne Baumann 

Medlem av styret siden 2013. Er utdannet Siviløkonom fra BI og har 
en MBA fra University of Wisconsin, USA. Har lang ledererfaring innen 
eiendomsutvikling, industriproduksjon, økonomi og finans. Jobber i dag 
som Konserndirektør Boligutvikling i OBOS BBL.

Stein Jacob Frisch

Medlem av styret siden 2016. Partner og daglig leder i rådgivings-
selskapet Frisch AS. Utdannet siviløkonom fra Storbritannia og autorisert 
finansanalytiker (AFA). Bakgrunn fra Forsvaret og styreleder i Leading 
Change AS, et selskap som hjelper næringslivet å rekruttere veteraner.

Gunnar Grette 

Medlem av styret siden 2000. H.r.advokat og tidligere mangeårig 
partner i Advokatfirmaet Grette. Har bred erfaring fra styrearbeid, 
bla. som styreleder i Frank Mohn AS, styremedlem og leder av 
bedriftsforsamlingen i ABB AS, styreleder i Engelschiøn Marwell 
Hauge AS, styremedlem i Peterson AS og Løvenskiold Vækerø AS. Er 
styreleder i Reidar og Gunnar Holsts legat.
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Årsberetning for Anthon B Nilsen AS

Virksomhet

Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 136 år lang 
historie. I dag er selskapet engasjert i utdanningsvirk-
somhet, utvikling og forvaltning av eiendom samt handel 
med fiberplater og forskalingsprodukter. Selskapet har 
hovedkontor i Oslo. Utdanning driver i det alt vesentlige 
sin virksomhet i Norge og Sverige. Eiendomsvirksomheten 
drives i Norge. Handelsvirksomheten er en internasjonal 
virksomhet med ledelsen lokalisert til Hurum i Norge.

Redegjørelse for årsregnskapet

Anthon B Nilsen-konsernets samlede driftsinntekter økte i 
2015 med ca. 20 prosent til 1 430 mill. kr, mot 1 189 mill. kr 
i 2014. 

Eiendomsvirksomheten leverte gode resultater i 2015, 
mens resultatet i utdanningsvirksomheten ble vesentlig 
lavere enn året før på grunn av ekstraordinære avsetninger 
i datterselskapet Westerdals, knyttet til mulige finansielle 
forpliktelser som følge av krav fra staten og tidligere 
studenter. Avsetningene utgjør 75 mill. kr.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 
utgjorde 136 mill. kr, mot 195 mill. kr i 2014.

Driftsresultatet (EBIT) ble 47 mill. kr i 2015 mot 107 mill. kr 
i 2014.

Netto finansposter var minus 31 mill. kr, sammenlignet 
med minus 65 mill. kr i 2014. 

Konsernets resultat før skatt var 15 mill. kr, sammenlignet 
med 42 mill. kr for 2014.

Konsernets totalbalanse var 2 014 mill. kr pr. 31. desember 
2015, mot 1 666 mill. kr året før. Egenkapitalen var på  
327 mill. kr, som gir en egenkapitalandel (basert på bokførte 
verdier) på 16,2 %. Den verdijusterte egenkapitalandel er 
betydelig høyere. Netto rentebærende gjeld var 1 074 mill. kr 
mot 859 mill. kr året før.

Morselskapet Anthon B Nilsen AS (ABN) hadde i 2015 en 
omsetning på 47 mill. kr, sammenlignet med 44 mill. kr året 
før. Driftsresultatet (EBIT) ble 17 mill. kr, sammenlignet med 
16 mill. kr i 2014. Netto finansposter utgjorde totalt 5 mill. kr 
i 2015, sammenlignet med minus 12 mill. kr i 2014.

Resultat før skatt ble 21,6 mill. kr, sammenlignet med  
3,6 mill. kr i 2014.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av konsernets resultat, balanse og finansielle stilling. 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt 
drift, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er 
til stede, jfr. regnskapslovens § 3-3.

Forretningsområdene

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS er en av Skandinavias 
større aktører innenfor utvikling og drift av fagskoler, 
høyskoler, voksenopplæring og kursvirksomhet. Gjennom 
sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virksomheten fagskole- 
diplomer, bachelor programmer og master programmer i 
kreative, administrative og tekniske fag, samt helsefag. I 
tillegg tilbys en rekke kurs av kortere og lengre varighet 
innen ovennevnte områder. 

Både i Norge og Sverige har konsernet virksomheter som 
fokuserer spesielt på utdanning og trening av personer med 
spesielle utfordringer i å få innpass på arbeidsmarkedet. 
Den største investeringen i utdanningsvirksomheten i 2015 
var kjøpet av IRIS Sverige AB, en ledende aktør i dette 
segmentet i det svenske markedet.

Utdanningsvirksomheten viste en omsetningsvekst på 194 
mill. kr i 2015 og driftsinntektene endte på 1 181 mill. kr, mot 
987 mill. kr i 2014. Det alt vesentlige av veksten kommer fra 
oppkjøpet av IRIS Sverige AB som ble en del av konsernet i 
juni 2015.

Tolv av de tretten virksomhetene i forretningsområdet 
leverte gode resultater i 2015. For den trettende 
virksomheten, Westerdals Oslo ACT, var resultatet fra 
den ordinære virksomheten tilfredsstillende, men ble 
kraftig forverret av ekstraordinære avsetninger. Disse 
avsetningene ble gjort for å møte mulige økonomiske 
forpliktelser som følge av krav rettet mot skolen 
knyttet til påstått urettmessig utbetaling av statsstøtte 
og stipend fra Statens Lånekasse. Kravene skyldes 
at tidligere Westerdals School of Communication på 
begynnelsen av 2000-tallet lanserte tre studietilbud som 
Kunnskapsdepartementet mener skolen ikke hadde faglig 
godkjenning for. Departementet valgte å anmelde saken 
til Økokrim og i mai 2016 ble Westerdals Oslo ACT, som 
er den juridiske videreføringen av Westerdals School of 
Communication, gjort kjent med at Økokrim har tatt ut 
siktelse mot høyskolen for de anmeldte forhold.

I tillegg konkluderte Kunnskapsdepartementet i en separat 
vurdering med at Westerdals School of Communication 
gjennom de første ti årene av 2000-tallet, hadde anvendt 

satser for skolepenger som lå høyere enn det skolen 
kunne gjøre uten å ha søkt om dispensasjon. Dette førte 
til at studenter fra den aktuelle perioden organiserte seg 
og fremsatte krav om tilbakebetaling av skolepenger. 
Skolen ønsket å finne en minnelig løsning for å unngå en 
langvarig strid med tidligere studenter og fremsatte derfor 
et forslag om tilbakebetaling av skolepenger med en total 
ramme på 50 mill. kroner. 

Kunnskapsdepartementet valgte i 2015 også å gjøre en 
vurdering av lovligheten av de transaksjoner som ble 
gjennomført da NITH i 2013 kjøpte skolene NISS og 
Westerdals School of Communication og de tre skolene 
i 2014 fusjonerte til Westerdals Oslo ACT. På tross av 
at ledelsen i Anthon B Nilsen Utdanning AS var av den 
mening at transaksjonen ikke medførte et brudd på loven, 
valgte den å reversere kapitaleffekten av transaksjonen for 
å gjenskape normale driftsforhold ved høyskolen etter at 
påstanden om lovbrudd hadde skapt betydelig uro blant 
studenter og ansatte.

I januar 2015 ble konsernets eneste skole i det videre-
gående skolesegmentet, Otto Treider Private Gymnas, 
solgt. Salget var et resultat av konsernets ønske om å 
rendyrke strategien til satsing på postgymnasial utdanning 
og voksenopplæring. Denne rendyrkingen førte også til at 
NKI Forlag ble solgt i april 2016.

Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS er en mellomstor aktør 
i eiendomsbransjen. Selskapets virksomhet omfatter 
eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling, med hovedvekt 
på næringseiendom i Østlandsområdet.

Utviklingsprosjektene spenner fra transformasjon 
av eiendommer fra opprinnelig til ny bruk, til nybygg 
innen blant annet lager/kombinasjonsbygg og andre 
typer næringsbygg. Det settes høy fokus på miljø, 
konseptutvikling og arkitektur for å skape god by- og 
stedsutvikling. 

Samlet areal av heleide og deleide bygg utgjør ved 
utgangen av 2015 ca.131 000 m², og virksomheten har i 
tillegg ca. 137 000 m² i utbyggbare arealer i prosjekter 
som er ferdig regulert.

ABN Eiendom hadde (inkludert konsernets samlede 
eiendomsmasse) i 2015 driftsinntekter på 156,4 mill. kr 
sammenlignet med 153,6 mill. kr i 2014. Virksomheten 
leverte et tilfredsstillende resultat i 2015.

De utleide arealene er fordelt på ulike type eiendommer 
som kontor, lager-/ kombinasjonsbygg, innkvartering etc., 

og har et bredt mangfold av leietakere. Ledigheten i 
eiendomsmassen totalt er på under 2 prosent. Gjennom-
snittlig, vektet gjenværende kontraktstid for den samlede 
porteføljen er 8,5 år, noe som vil gi en stabil driftssituasjon 
i de nærmeste årene.

Utviklingsavdelingen har også hatt meget stor produksjon 
i 2015. I Lahaugmoen Næringspark ble det arbeidet med 
forberedelse, igangsetting og produksjon av to store 
kombinasjonsbygg. Det ene er et bygg på 8 000 m² som 
vil ferdigstilles i annet halvår 2016. Det andre prosjektet 
er oppføringen av et bygg på 26 000 m² som er leid ut til 
kontorutstyrsleverandøren Staples. Dette bygget vil være 
ferdig i april 2017. I tillegg ble Sandvik-bygget i 2015 solgt 
til et eiendomssyndikat.

I Bogstadveien 54 er det gjennomført en omfattende 
rehabilitering av en eiendom som tidligere huset Baker 
Hansens produksjonsanlegg og utsalg. ABN Eiendom 
eier 48 % av eiendommen. Kontordelen av bygget ble 
overlevert i april 2016 og er fullt utleid. Forretningsdelen 
er også fullt utleid og vil ferdigstilles høsten 2016.

Christian Krohgsgate 32, et større kontorbygg på 11.ooo m² 
ble i 2015 ervervet sammen med OBOS Forretningsbygg. 
Bygget vil bli konvertert til et skolebygg for Westerdals 
Oslo ACT og skal ferdigstilles til skolestart 2016. 

I Anthon B Nilsen-kvartalet ble det i 2015 gitt ramme- 
tillatelse for en total rehabilitering av Øvre Vollgate 9. På 
slutten av året ble det også inngått avtale om kjøp av  
Øvre Vollgate 13, et kontorbygg på 5 400 m².

Salget av en utviklingstomt i Bærum ble sluttført i  
januar 2015.

Handel
Etter at konsernet i 2015 solgte sin gjenværende 49 % eier-
andel i Anthon B Nilsen S.A.S., en Paris-basert virksomhet 
innen handel med returpapir, består handelsvirksomheten 
i dag av handel med fiberplater, forskalingsmaterialer og 
komposittbaserte terrassegulv.

Handel med byggevarer drives gjennom selskapet Anthon 
B Nilsen Scandinavia AS med hovedkontor på Tofte, syd for 
Oslo. Selskapet er også representert i Tyskland samt Dubai 
og Qatar, og driver en omfattende eksportvirksomhet fra 
Europa til markeder i Midt-Østen og Sydøst Asia.

Anthon B Nilsen Scandinavia AS hadde i 2015 en omset-
ning på 93 mill. kr, en økning på nærmere 90 % fra 2014.
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Finansiell risiko

Konsernets likviditetsbeholdning var 167 mill. kr pr. 
31.desember 2015. I tillegg tilkommer trekkfasiliteter på 
50 mill. kr, som gir en samlet likviditetsreserve på 217 mill. kr. 
Konsernets likviditetsplasseringer har lav risiko gjennom 
plasseringer i bank.

Konsernet er utsatt for valutarisiko innen forretningsområdet 
Handel. Denne risiko reduseres løpende gjennom kjøp av 
sikringsinstrumenter. 

Konsernet er eksponert for svingninger i rentemarkedet, 
og benytter rentesikrings-instrumenter for å redusere 
denne risikoen. Ved utgangen av 2015 er cirka 33 % av 
konsernets langsiktige gjeld rentesikret, med gjennomsnittlig 
rentebindingstid på cirka 2,4 år. Konsernet har plassert sine 
låneengasjementer hos flere banker.

Kredittrisikoen er for eiendomsvirksomheten knyttet til 
leietakernes evne til å betale sine forpliktelser. Det er 
selskapets oppfatning at leiekontraktsmassen er solid. 
Utdanningsvirksomheten har løpende noe tap på krav 
knyttet til studieinntekter, men er ut fra fordringsmassens 
sammensetning lite sårbar for vesentlige tap på enkelt-
fordringer. Handelsvirksomheten reduserer sin kredittrisiko 
ved bruk av remburs og gjennom kredittforsikring.

Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt eksponert 
mot nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger. 
Utdanningsvirksomheten drives hovedsakelig i Norge og 
Sverige, og er samlet lite konjunkturfølsom. Eiendoms-
virksomheten arbeider med næringseiendom i det norske 
markedet og er eksponert mot svingninger i etterspørselen 
etter næringslokaler i Norge. På den annen side er 
eiendomsvirksomheten preget av langsiktige og stabile 
kontrakter med solide leietakere. Handelsvirksomheten er 
en global aktivitet og virksomheten er tydelig eksponert 
mot svingninger i de internasjonale konjunkturene. 

Personal, arbeidsmiljø og likestilling

Konsernets virksomhet er basert på klart definerte 
kjerneverdier, som danner grunnlag for utvikling av positive 
holdninger og godt arbeidsmiljø. Det er en bevisst holdning 
til HMS i konsernet og dette følges opp gjennom de ulike 
virksomhetene. 

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2015 var 844 i konsernet, 
og 8 i morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, og 
sykefraværet er lavt. I morselskapet har sykefraværet vært 
ubetydelig (mindre enn 1 %). Det er ikke registrert ulykker 
eller skader.

Selskapets målsetting er å praktisere likestilling mellom 
kvinner og menn ved ansettelser og ved valg av styre- 
medlemmer. Morselskapets styre består pr. i dag av  
4 menn. Morselskapets ledelse består pr. i dag av 1 kvinne 
og 3 menn. Det henvises for øvrig til årsberetningene for 
de respektive datterselskaper.

Konsernet vektlegger en inkluderende kultur der det er 
den enkelte medarbeiders rolle, kompetanse, erfaringsnivå 
og innsats som er i fokus, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Selskapets 
praktiserer full likestilling mellom kvinner og menn.

Torstein Hokholt
Styrets leder

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Oslo, 18. mai 2016
Anthon B Nilsen AS

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Gunnar Grette
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

Årsberetning 

Miljø

Konsernet er opptatt av miljø og miljøvennlige tiltak. 
Dette gjenspeiler seg i miljørettet tenkning både i 
utvikling og drift av våre eiendommer, særlig når det 
gjelder materialbruk og erstatning /gjenvinning av disse, 
samt energibruk. ENØK-analyser og energioptimalisering 
er høyt prioritert – både hva gjelder valg av oppvarmings-
kilder og teknologi for energibesparende styring av lys, 
varme og ventilasjon.

Eiendomsvirksomheten har mottatt støtte fra Enova SF 
til flere av prosjektene. Målet med alle miljørettede 
tiltak er å bidra til en bærekraftig utvikling av vår 
eiendomsportefølje. 

Selskapet er også opptatt av å legge til rette for god 
miljøbevissthet i skolene virksomheten driver og hos andre 
leietakere, eksempelvis når det gjelder energiforbruk og 
avfallshåndtering.

Selskapet er medlem i Grønn Byggallianse og Norwegian 
Green Building Council og er engasjert i bransjens 
utvikling innen miljø.

Disponering av resultat

Morselskapets årsresultat etter skatt på kr 20 383 093 
foreslås overført til annen egenkapital.

Utsikter

Utsiktene for konsernets virksomhetsområder er gode. 
Konsernet har god kontantstrøm fra driften, en diversifisert 
portefølje av virksomheter og en akseptabel gjeldsgrad. 
Hensyntatt merverdier ut over den bokførte egenkapitalen 
er soliditeten meget god. 

Innen forretningsområdet Utdanning forventes fortsatt god 
etterspørsel etter selskapets mange studietilbud. ABN 
Utdanning utvikles på basis av en sterk tro på at markedet 
for privat utdanning med høy kvalitet vil vokse som et sup-
plement til utdanning i offentlig regi i Norge og Sverige.

Innen forretningsområdet Eiendom forventes en høy 
aktivitet med fullføring av de pågående byggeprosjektene, 
samt arbeid med nye utviklingsprosjekter. Det er meget lav 
ledighet i porteføljen og få kontrakter utløper kommende 
år. Eiendomsmarkedet har vært relativt stabilt de siste 
årene, men vi forventer nå en forsiktig tilbakegang som 
følge av en avtagende økonomisk utvikling i Norge.
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Årsregnskap
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122 438 972 

1 606 475 853 

5 361 418 

136 402 579 
0 

99 649 894 

236 052 473 

166 564 025 

407 977 916 

2 014 453 769 

2014

41 660 
40 885 666 

0 

3 555 778 

44 483 104 

31 598 
12 831 701 

10 441 645 
0 
0 
0 

5 516 868 

28 821 812 

15 661 292 

29 158 591 
9 690 771 

 (50 930 741)

 (12 081 379)

3 579 913 

 (1 602 777)

1 977 136 

0 

1 977 136 

14 000 000 
 (12 022 864)

1 977 136 

644 813 

2014

0 
0 

0 

406 897 618 
5 867 806 

325 000 
0 

413 090 424 

166 790 547 
120 668 947 

6 283 404 
0 

152 686 
16 051 590 

3 515 166 

313 462 340 

726 552 764 

24 818 

88 841 
25 254 051 
9 301 433 

34 644 325 

27 298 867 

61 968 010 

788 520 774 

2014

1 012 506 728 
116 010 555 

7 421 986 
22 199 289 
31 027 733 

1 189 166 291 

147 235 459 
539 235 434 

82 605 012 
5 000 000 
5 789 902 

0 
302 259 871 

1 082 125 678 

107 040 613 

 (2 681 973)
6 418 327 

 (68 663 316)

 (64 926 962)

42 113 651 

 (9 483 934)

32 629 717 

 (18 988 388)

13 641 329 

2014

239 409 336 
25 003 031 

264 412 367 

957 061 267 
33 915 709 

1 675 991 
23 778 637 

1 016 431 604 

0 
0 

8 813 930 
3 775 086 

927 686 
32 025 523 
26 129 364 

71 671 589 

1 352 515 560 

5 757 423 

112 796 289 
0 

50 311 593 

163 107 882 

144 191 759 

313 057 064 

1 665 572 624 

Note

 
 
 

 

2

3,15
5,6,7,8
5

22
3,12,14

10
4
4

18

20

Note

5
5

6,17
7,17
7
8

9,17
12
10
10
11
11,12,17,21
15

13,17

12,17

17

17

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Leieinntekter
Gevinst ved salg av datterselskap
Gevinst ved salg av eiendom
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Innkjøpte varer og tjenester
Personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger
Tap ved salg av datterselskap
Avsetning for usikre forpliktelser
Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
og tilknyttet selskap
Finansinntekter
Finanskostnader

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad

Ordinært resultat 

Herav minoritetsinteresser

Årets resultat 
 
Overføringer og disponeringer:
Avsatt til utbytte
Overført annen egenkapital

Sum

Avgitt konsernbidrag

EIendeler

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen eiendom
Driftsløsøre og inventar
Andre anleggsmidler
Aktiverte kostnader

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Lån til datterselskap
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i andre aksjer 
Andre fordringer
Pensjonsmidler

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Varer
Varebeholdning

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer konsernselskap
Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd og lignende
Bankinnskudd og kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Morselskap MorselskapKonsern Konsern

Resultatregnskap - Anthon B Nilsen AS Balanse pr. 31.desember - Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen Årsrapport 2015

5352



Anthon B Nilsen Årsrapport 2015
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2015

91 760 000 
128 994 232 

 
220 754 232 

 

95 048 864 

0 

315 803 096 

19 762 806 
31 619 647 

51 382 453 

372 140 000 
24 720 000 

396 860 000 

0 
1 022 944 
6 508 709 

0 
667 884 

0 
3 724 240 

11 923 777 

460 166 230 

775 969 326 

2015

91 760 000 
128 994 232 

220 754 232 

48 300 099 

57 524 851 

326 579 182 

21 198 209 
42 063 562 

63 261 771 

1 149 836 698 
87 495 238 

1 237 331 936 

2 873 420 
77 182 635 

0 
12 558 871 
41 481 035 
5 229 893 

247 955 026 

387 280 880 

1 687 874 587 

2 014 453 769 

2014

91 760 000 
128 994 232 

220 754 232 

78 102 798 

0 

298 857 030 

17 172 213 
30 362 880 

47 535 093 

382 140 000 
28 840 000 

410 980 000 

0 
8 915 070 
2 788 113 

0 
701 116 

14 000 000 
4 744 352 

31 148 651 

489 663 744 

788 520 774 

2014

91 760 000 
128 994 232 

220 754 232 

63 734 030 

74 172 697 

358 660 959 

17 479 810 
23 935 866 

41 415 676 

933 628 383 
66 985 126 

1 000 613 509 

2 142 392 
50 034 303 

0 
10 748 141 

38 326 214 
22 304 331 

141 327 099 

264 882 480 

1 306 911 665 

1 665 572 624 

Note

19,20
20

20

20

3,15
18

16,17
16,21

17

18

20
22

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
Aksjekapital (12 400 aksjer à kr 7 400)
Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Gjeld til konsernselskaper
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Morselskap Konsern

Balanse pr. 31.desember - Anthon B Nilsen AS

Torstein Hokholt
Styrets leder

Oslo, 18. mai 2016
Anthon B Nilsen AS

Peder Chr. Løvenskiold
Adm. direktør

Gunnar Grette
Styremedlem

Stein Jacob Frisch
Styremedlem

Arne Baumann
Styremedlem

2015

21 639 860 
0 
0 

(1 033 340)
0 

10 433 717 
55 000 

0 
0 

(3 226)
59 070 

(7 892 126)
1 215 077 

0 
(253 570)

24 220 462 

(55 000)
7 444 141 

0 
(3 694 552)

0 
(20 000 000)

0 
0 
0 
0 

2 527 147 

(13 778 264)

0 
(14 120 000)

1 338 111 
0 

(14 000 000)
0 

(26 781 889 )

(16 339 691)

27 298 867 
0 

10 959 176 

2015

15 383 314 
(13 740 021)

4 156 629 
(26 237 317)
(31 394 660)
89 836 760 

55 000 
0 

(91 014)
396 005 

(2 715 584)
20 147 061 
2 599 153 

75 000 000 
(27 101 191)

106 294 135 

(366 055 131)
47 847 004 
(11 961 314)

 (109 602 805)
38 185 562 

0 
0 

(19 017 555)
2 044 028 
(1 744 468)

4 545 415 

(415 759 264)

360 722 498 
(33 153 636)
34 357 852 
(1 035 413)

(29 053 906)
0 

331 837 395 

22 372 266 

144 191 759 
0 

166 564 025 

2014

3 579 913 
0 
0 
0 
0 

10 441 645 
30 055 000 

0 
0 

3 478 
3 237 413 

(3 950 199)
2 021 919 

0 
(8 009 388)

37 379 781 

(55 000)
0 
0 

(573 590)
0 
0 

43 527 454 
0 
0 

(1 500 000)
4 008 773 

45 407 637 

0 
(14 806 587)

0 
(40 000 000)
(14 000 000)

0 

(68 806 587 )

13 980 831 

13 318 036 
0 

27 298 867 

2014

42 113 651 
(6 145 672)

2 681 973 
(1 632 084)

(22 199 289)
87 605 012 
3 055 000 

53 573 
(392 746)
(201 281)

13 706 844 
(20 064 129)

(1 293 583)
0 

97 965 688 

195 252 957 

(2 068 075)
43 921 580 

0 
 (144 505 568)

43 157 220 
0 
0 
0 
0 

(7 394 861)
4 171 415 

(62 718 289)

100 825 182 
(49 862 548)

255 581 
(43 019 679)

(26 039 403)
(23 100 000)

(40 940 867)

91 593 801 

53 212 238 
(614 280)

144 191 759 

  
  
Ordinært resultat før skattekostnad  
Betalte skatter  
Resultatandel i tilknyttet selskap  
Tap/(gevinst) ved realisasjon av aksjer  
Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler  
Av- og nedskrivninger driftsmidler  
Nedskrivning finansielle anleggsmidler  
Omklassifisert datterselskap  
Effekt av valutakursendringer  
Endring varebeholdningen  
Endring kundefordringer  
Endring leverandører  
Endring pensjoner  
Avsetning for usikre forpliktelser  
Endring i andre tidsavgrensninger  
  
Netto likviditetsendringer fra driften  
  
  
Utbetaling ved kjøp aksjer   
Innbetaling ved salg aksjer   
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  
Utbetaling ved kjøp av driftsmidler  
Innbetaling ved salg av driftsmidler   
Utbetaling av langsiktig fordring konsernselskap  
Innbetaling på langsiktig fordring konsernselskap 
Utbetaling lån tilknyttet selskap  
Innbetaling lån tilknyttet selskap  
Utbetaling av andre langsiktige fordringer  
Innbetaling på andre langsiktige fordringer  
  
Netto kontantstrøm fra investeringer  
  
  
Økning langsiktig gjeld  
Nedbetalt på langsiktig gjeld  
Økning kortsiktig gjeld  
Nedbetalt kortsiktig gjeld  
Utbetaling av utbytte  
Utbetaling ved kjøp egne aksjer  
  
Netto fra finansaktiviteter  
    
Netto endring kontantstrøm
  
Likvider pr. 01.01  
Likvider endret konsernsammensetning  
  
Likvider pr. 31.12  

Morselskap Konsern

Kontantstrømoppstilling - Anthon B Nilsen AS

Årsregnskap



Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 

Konsolideringsprinsipper   
Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansielle 
stilling når morselskapet og datterselskapene betraktes som 
én økonomisk enhet. Konsernregnskapet bygger direkte på 
regnskapstallene for nevnte selskaper og dekker perioden 1. januar 
- 31. desember. Ved konsolideringen er alle interne resultat- og 
balanseposter eliminert. Elimineringen av aksjer i datterselskaper 
er basert på oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at aksjene 
elimineres mot bokført verdi av egenkapitalen i datterselskapene 
på kjøpstidspunktet. 

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Avdrag på lån med 
forfall innen et år er inkludert i langsiktig gjeld.   
   
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
Resultatregnskapet for utenlandske datterselskap er omregnet til 
gjennomsnittskurs, mens balanseposter er omregnet til dagskurs. 
Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. 

Studieinntekter
Studieinntektene forskuddsfaktureres og periodiseres over antall 
måneder studiene varer.

Noter til regnskapet 2015

Offentlige tilskudd 
Selskaper i konsernet har mottatt statstilskudd knyttet til 
undervisning. Tilskuddet etter gjeldene satser for de enkelte 
studier resultatføres over den perioden støtten gjelder for. 
Tildelingen som er knyttet til enkeltvedtak resultatføres det år 
vedtaket fattes for. Øremerkede tilskudd som VOX midler og 
Enova tilskudd nettoføres som en reduksjon av anskaffelseskost 
ved anvendelse (anskaffelse).

Leieinntekter 
Leieinntekter forskuddsfaktureres og periodiseres over 
leieperioden. Felleskostnader faktureres á konto gjennom året og 
avregnes etter åres slutt. Netto felleskostnader er oppført som 
driftskostnad.

Andre salgsinntekter og driftsinntekter
Andre inntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. 
 
Goodwill
Merverdier ved oppkjøp av nye datterselskaper som ikke kan 
henføres til bestemte eiendeler, er oppført som goodwill. Goodwill 
avskrives over antatt økonomisk levetid.  

Andre immaterielle eiendeler 
Aktiverte kostnader til web-utvikling og web produkter er oppført 
som andre immaterielle eiendeler og avskrives over antatt 
økonomisk levetid.

Varige driftsmidler
Forretningseiendommer, driftsløsøre og inventar avskrives over 
forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel 
lineære. Tomter, boliger, prosjekter og andre anleggsmidler 
avskrives ikke, men nedskrives ved forventet varig verdifall. 
Aktivering av kostnader på leide lokaler avskrives over 
leiekontraktens løpetid.

Investering i datterselskap og tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i 
morselskapet bokført etter kostmetoden. Investeringene 
blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er 
forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra 
selskapene inntektsføres som annen finansinntekt i morselskapet. 
I konsernregnskapet er tilknyttede selskap bokført etter 
egenkapitalmetoden.

Investering i andre aksjer
Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse 
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet 
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. 
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene 
inntektsføres som finansinntekt.

Pensjoner 
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til 
ytelsesbasert pensjonsforsikring beregnes etter lineær opptjening 
basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en 
rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig 
avkastning på midlene samt aktuarmessige forutsetninger 
om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert 
til virkelig verdi fratrukket pensjonsforpliktelsene i balansen. 
Endringer i forpliktelsene som skyldes endringer og avvik 
i beregningsforutsetningene fordeles over minimum antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avviket ved 
årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto 
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. 
Pensjonskostnader knyttet til innskuddsbasert tjenestepensjon er 
ikke fondsbasert og kostnadsføres løpende i henhold til mottatte 
fakturaer.

Varebeholdning
Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og 
netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær 
drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring 
og distribusjon.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. Forskuddsbetalte kostnader 
som periodiseres over leieperioden er oppført som langsiktige 
fordringer.

Skatter 
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden 
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt 
knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, 
føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar 
skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto 
utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført etter en 
individuell vurdering. For konsernet er det enkelte selskap vurdert 
for seg. For konsernets norske selskaper er utsatt skatt og utsatt 
skattefordel presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige likviditetsplasseringer.
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Note nr. 2 - Driftsinntekter Note nr. 4 - Finansinntekter og finanskostnader

Note nr. 5 - Immaterielle eiendeler

Note nr. 3 - Personalkostnader og godtgjørelser

2015

0 

0 
0 

47 211 516 

47 211 516 

47 211 516 
0 

47 211 516 

2015

 8 258 378 
 660 636 
1 160 737 

29 554 
0 

10 109 305 

34 753 
17 241 433 

127 397 
55 000 

773 
0 

17 459 356 

2015

8 015 073 
1 340 965 
3 898 431 

0 
(828 400)

12 426 069 

8

2015

93 127 886 

1 052 175 372 
128 550 043 
156 421 361 

1 430 274 662 

1 157 705 709 
272 568 953 

1 430 274 662 

2015

0 
14 286 417 

578 608 
26 916 652 

113 364 

41 895 041 

0 
41 095 429 

127 395 
55 000 

20 024 582 
7 621 668 

68 924 074 

2015

476 391 021 
111 166 934 
37 842 838 
37 577 656 
12 358 332 

675 336 781 

954 

2014

0 

0 
0 

44 483 104 

44 483 104 

44 483 104 
0 

44 483 104 

2014

 9 076 147 
 601 169 

0 
13 455 

0 

9 690 771 

22 553 
20 806 012 

0 
30 055 000 

47 176 
0 

50 930 741 

2014

7 538 632 
1 316 701 

3 577 183 
0 

399 185 

12 831 701 

8

2014

48 973 945 

849 491 939 
137 061 395 
153 639 012 

1 189 166 291 

1 006 034 467 
183 131 824 

1 189 166 291 

2014

0 
5 409 780 

0 
917 933 
90 614 

6 418 327 

0 
63 414 172 

0 
3 055 000 

1 011 931 
1 182 213 

68 663 316 

2014

385 949 225 
68 105 627 

33 433 000 
39 999 391 

11 748 191 

539 235 434 

734 

    
Pr. virksomhetsområde   
Handel   
Utdanning   
    Studieinntekter  
    Offentlige tilskudd til utdanning  
Eiendom   
   
Sum   
   
Geografisk fordeling   
Norge   
Sverige   
   
Sum   

    
Andre finansinntekter   
Renteinntekter konsern   
Andre renteinntekter   
Gevinst ved salg aksjer    
Valutagevinst   
Annen finansinntekt   
   
Sum   
   
Andre finanskostnader   
Rentekostnader konsern   
Andre rentekostnader   
Tap ved salg aksjer    
Nedskrevet finansielle anleggsmidler  
Valutatap   
Andre finanskostnader   
   
Sum   

    
Personalkostnader  
Lønninger  
Folketrygdavgift  
Netto kostnad pensjoner  
Lønnskostnader innleid  
Andre ytelser  
  
Sum

Antall årsverk

Morselskap Morselskap

Morselskap

Konsern Konsern

Konsern

Administrerende direktør har mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen kr 2 352 628. I tillegg til å være med i selskapets ordinære 
pensjonsordning er det regnskapsført en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til en avtale om førtidspensjon for administrerende direktør. 
      
Det er utbetalt kr 544 000 i godtgjørelse til styret i 2015.

Kostnadsført revisjonshonorar i morselskapet for 2015 utgjør kr 243 500. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 232 690. 
Kostnadsført revisjonshonorar til konsernrevisor utgjør kr 2 369 758. I tillegg kommer honorar for særattestasjoner på kr 244 750 samt 
annen bistand på kr 991 406. Beløpene er inklusiv kostnadsført merverdiavgift. 
Revisjonshonorar til andre revisorer i konsernet utgjør kr 768 829.        
 

Bokført verdi av goodwill knytter seg i sin helhet til konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS. Avskrivningsplan i underliggende konsern 
varierer mellom 5 - 20 år. Utdanningsinstitusjonene har gjennom mange år opparbeidet gode posisjoner i markedet.

Avskrivninger
i år

(20 581 671)
(16 435 460)

(37 017 131)

Bokført verdi
31.12.14

 183 690 849 
 55 718 487 

239 409 336 

Goodwill fordelt på virksomhetsområde 
og geografisk fordeling

Utdanningsselskaper Norge
Utdanningsselskaper Sverige

Bokført verdi
31.12.15

 163 109 178 
 208 702 419 

371 811 597 

Tilgang /
avgang i år

0 
 169 419 392 

169 419 392  

Konsern
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Note nr. 5 - Immaterielle eiendeler (forts.) Note nr. 7 - Driftsløsøre og inventar

Note nr. 8 - Aktiverte kostnader

384 707 643 
0 

169 419 392 

554 127 035 
(182 315 438)

371 811 597 

36 125 131 
892 000 

5 - 20 år

25 040 129 
177 688 

0 

25 217 817 
(20 507 607)

4 710 210 

1 335 285 

20-33%

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.14   
Avgang ferdig avskrevet    
Tilgang i år    
    
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15
Akkumulert av- og nedskrivninger pr. 31.12.15   
    
Bokført verdi pr. 31.12.15    
      
Årets avskrivninger    
Årets nedskrivning    
    
Avskrivningsperiode    

Anskaffelseskost pr. 31.12.14 
Tilgang i år
Avgang i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15

Bokført verdi pr. 31.12.15

Årets avskrivninger

Avskrivningssats     

Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Avgang i år
Tilgang i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Akkumulert avskrivninger pr. 31.12.15

Bokført verdi pr. 31.12.15

Årets avskrivninger

45 626 776 
(6 066 556)

11 961 314 

51 521 534 
(27 930 075)

23 591 459 

10 029 087 
0 

5 år

130 637 273 
16 132 651 

(17 115 277)

129 654 647 
(96 482 780)

33 171 867 

14 345 610 

20-33%

44 956 220 
(6 258 398)

3 799 468 

42 497 290 
(22 077 682)

20 419 608 

6 436 743 

Goodwill MorselskapAndre immatrielle eiendeler Konsern

Konsern

6 859 930 
0 
0 

6 859 930 
0 

6 859 930 

0 

Tomter

99 607 353 
(6 365 831)

1 441 274 
2 416 746 

15 852 287 

112 951 829 
0 

112 951 829 

0 
0 

1 032 593 
198 621 

0 

1 231 214 
0 

1 231 214 

0 

Boliger

1 032 593 
0 
0 

198 621 
0 

1 231 214 
0 

1 231 214 

0 
0 

489 217 755 
0 

4 229 290 

493 447 045 
(100 592 363)

392 854 682 

9 098 432 

2-3 %

Bygninger

913 895 998 
(5 877 210)

6 165 183 
147 894 

4 229 290 

918 561 155 
(166 373 968)

752 187 187 

17 994 144 
4 014 045 

2-3 %

1 281 271 
3 318 243 

(4 229 290)

370 224 
0 

370 224 

0 

Prosjekter

101 007 338 
(1 442 055)
(5 101 782)
92 614 205 

(20 081 577)

166 996 129 
0 

166 996 129 

0 
0 

498 391 549 
3 516 864 

0 

501 908 413 
(100 592 363)

401 316 050 

9 098 432 

  

 
Sum

1 115 543 282 
(13 685 096)

2 504 675 
95 377 466 

0 

1 199 740 327 
(166 373 968)

1 033 366 359 

17 994 144 
4 014 045 

Anskaffelseskost pr. 31.12.14 
Tilgang i år
Overført bygninger ved ferdigstillelse

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15 

Bokført verdi pr. 31.12.15

Årets avskrivninger

Avskrivningssats    
 

   
Konsern    

Anskaffelseskost pr. 31.12.14
Avgang
Tilgang/avgang datterselskap
Tilgang i år    
Overført bygninger/tomt i år

Anskaffelseskost pr. 31.12.15
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15

Bokført verdi pr. 31.12.15

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger   

Avskrivningssats    

Morselskap Tomter Boliger Bygninger Prosjekter Sum

Note nr. 6 - Tomter, bygninger og annen eiendom

Andre anleggsmidler er investering i kunst som er oppført til kostpris. 

Aktiverte kostnader blir avskrevet over gjenværende løpetid på leiekontraktene. 
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Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap Note nr. 9 - Aksjer og andeler i datterselskap (forts.)

Datterselskap
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Anthon B Nilsen Investor AS
Anthon B Nilsen Utdanning AS
Anthon B Nilsen Scandinavia AS 

Oslo
Oslo
Oslo

Hurum

71,9 %
100,0 %
75,3 %

100,0 %

220 678 579 
25 393 582 
79 037 640 

5 150 719 

54 842 843 
(179 823)

19 521 970 
3 433 301 

84 842 102 
55 466 368 
54 220 518 

761 559 

84 842 102 
26 966 368 
54 220 518 

761 559 

166 790 547 

Eierandel/
stemmerett

Forretnings- 
kontor

Selskapets 
egenkap. 100%

Selskapets
resultat *

100%

Anskaf- 
felseskost

31.12.15

Bokført
verdi

31.12.15

*Datterselskapene er morselskap i underliggende konsern. Resultatet gjengitt ovenfor er kun morselskapets resultater.

(Fortsetter på neste side)

Konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS eier: 
 

Anthon B Nilsen Skoledrift AS 
Bjørknes AS 
Bjørknes Høyskole AS 
Scandinavian International Executive School AS 
Treider Fagskoler AS 
Treider College AS 
NISS Drift AS 
NKI AS 
NKI Forlaget AS 
Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication 
and Technology AS 
Anthon B Nilsen Skolebygg AS 
NITH Kurs AS 
Junglemap AS 
JobLearn AS (tidl. Reaktorskolen AS) 
Anthon B Nilsen Utbildning AB 
Berghs School of Communication AB 
MedLearn AB 
Berghs International School of Communication AB 
MedLearn Professional AB 
Iris Sverige AB 
Iris Hadar AB 
Competens Utbildning Sverige AB 
 
Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier: 
 
Nye Broverkstedet AS 
Brenneriveien 5 AS 
Sportomten AS 
Øvre Vollgate 9 AS 
HBV 30 Holding AS 
Løvenskioldsgate 1 Holding AS 
Tofte Strand AS 
Hurum Holding AS 
Øvre Vollgt 13 AS 
Øvre Voll gate 13 AS 
Anthon B Nilsen Eiendom Drift AS 

Konsernet Anthon B Nilsen Eiendom AS eier: 
 

Lahaugmoen Holding AS
Lahaugmoen AS
Lahaugmoen Infrastruktur AS
Felt Z AS
Felt Z 1 AS
Felt W 1 AS
Felt V AS 

Forretningskontor

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Forretningskontor

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Konsernets eierandel

100 %
91 %
83 %
42 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

91 %
91 %
91 %

100,0 %
100,0 %

90,1 %
90,1 %
90,1 %
85,1 %
90,1 %
90,1 %
90,1 %
90,1 %

100,0 %

Konsernets eierandel

57,5 %
35,7 %
35,7 %
54,1 %
35,7 %
35,7 %
54,1 %

Konsernet har bestemmende innflytelse i datterselskapene gjennom eier og stemmeandel på mer enn 50% i hvert ledd.

I 2015 ble datterselskapene Otto Treider Private Gymnas AS og Felt W2 AS solgt.
Lahaugmoen Holding AS har kjøpt ytterligere 32% av aksjene i Felt V AS og Felt Z AS i 2015. 
I 2015 har konsernet kjøpt Øvre Vollgt 13 AS per 15. desember.        
Alle aksjene i Iris Sverige AB ble kjøpt per 1. juni 2015. Den 30. juni ble 9% videresolgt fra konsernet slik at konsernet beholdt en 
eierandel på 91% i Iris Sverige AB med datterselskapene Iris Hadar AS og Competens Utbildning Sverige AB.

Hurum Miljø AS er fusjonert inn i Hurum Holding AS, og Hans Burums Vei 30 Utvikling AS er fusjonert inn i HBV 30 Holding AS. I tillegg 
har datterselskapet Westerdals Høyskole - Oslo School of Art, Communication and Technology AS fusjonert med Westerdals Kompetanse 
AS, og Treider Fagskoler AS har fusjonert med Nordisk Institutt for Scene og Studio, Kursavdelingen AS. Alle fusjonene er regnskapsført 
med konsernkonitnuitet, med virkning fra 1. januar 2015.
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Eierandel 31.12.15 
 
Bokført verdi pr. 31.12.14 
Fusjon 
Kjøp/stiftet 2015 
Solgt andel 
Kursjustering 
Innbetalt kapital 
Andel årets resultat 
 
Bokført verdi pr. 31.12.15 

Aksjer og andeler eid av morselskapet
Diverse mindre aksjeposter 
 
Sum morselskap 
 
Aksjer eid av datterselskap 
Kridomini AS 
Kridomini II AS 
Steel-Link AS 
Andre aksjer 
 
Sum konsern 

Andre mindre 
andeler

1 918 933 

150 943 

12 887 
215 000 
(60 903)

2 236 860

ABN SAS Paris

0 %

6 865 533 
0 
0 

(6 865 533)
0 
0 
0 

0 

Allemanns AS

50 %

0 
(760 025)

0 
0 
0 

7 500 000 
(754 853)

5 985 122 

Antall aksjer

58 
72 

255 

Chr. Krohgs 
gate 32 AS

50 %

29 464 
0 
0 
0 
0 

20 000 000 
(3 248 979)

16 780 485 

Eierandel

15,70 %
21,60 %
25,00 %

Bogstadveien 
54 AS

48 %

0 
0 

19 793 752 
0 
0 
0 

(91 894)

19 701 858 

Kostpris 31.12.15

517 686  

517 686  

58 000  
72 000  
25 000  

1 575 105  

2 247 791 

Bokført verdi 31.12.15

25 288 

25 288 

58 000 
72 000 
25 000 

1 575 105 

1 755 393

SUM

8 813 930 
(760 025)

19 944 695 
(6 865 533)

12 887 
27 715 000 
(4 156 629)

44 704 325 

Konsern

Andre mindre andeler er 50% i Sagene Eiendom AS bokført verdi kr 1 774 228, 45% i Fotius Prosjekt AS bokført til kr 313 301 og 50% i 
Vide Utbildning AB bokført til kr 149 331.
Datterselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS har gitt lån på kr 20 985 660 til Chr. Krohgs gate 32 AS, kr 545 972 til Bogstadveien 54 
AS og kr 536 756 til Allemanns AS.

Det er gitt lån til Kridomini AS og Kridomini II AS på henholdsvis kr 4 941 278 og kr 2 880 000.

Note nr. 10 - Aksjer i tilknyttede selskaper 

Note nr. 11  - Investering i andre aksjer

Note nr. 12 - Fordringer

Note nr. 13 - Varebeholdning

Note nr. 14 - Leieavtaler

Av totale fordringer forfaller følgende senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

31.12.15
140 596 751 

4 899 643 
0 

145 496 394 

31.12.15

0 
28 044 

28 044 

2015

24 888 
0 

24 888 

31.12.15
0 

7 006 129 
0 

7 006 129 

31.12.15

431 579 
4 929 839 

5 361 418 

2015

6 728 200 
83 521 551 

90 249 751 

31.12.14
120 668 947 

7 426 790 
0 

128 095 737 

31.12.14

0 
24 818 

24 818 

2014

30 828 
0 

30 828 

Lån til datterselskap
Langsiktige andre fordringer 
Kundefordringer

Varer under tilvirkning
Ferdig tilvirkede varer og handelsvarer

Sum varebeholdning

Årets leiekostnad

Leie av inventar og utstyr
Leie av eiendom og parkering

31.12.14
0 

8 750 026 
1 351 909 

10 101 935 

31.12.14

276 271 
5 481 152 

5 757 423 

2014

8 076 428 
85 198 059 

93 274 487 

Morselskap

Morselskap

Morselskap

Konsern

Konsern

Konsern

Langsiktige fordringer er inkludert med følgende periodiserte kostnader

Langsiktige periodiserte kostnader knytter seg til utleie av eiendom og er periodisert over leieperioden.

6 649 202 
0 
0 

(881 524)

5 767 678 

Bokført verdi pr. 31.12.14
Avgang i år
Tilgang i år
Årets kostnadsføring

Bokført verdi pr. 31.12.15

10 193 589 
0 

1 457 047 
(2 699 593)

8 951 043 

KonsernMorselskap
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Note nr. 15 -  Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse Note nr. 15 -  Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse (forts.)

Konsernets norske virksomheter dekker sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i
livsforsikringsselskap. Pensjonsordningen er oppført i balansen i henhold til Norsk Regnskapsstandard.

De økonomiske beregninger av pensjonsforpliktelsene er basert på følgende kriterier: Diskonteringsrente 2,7 %, 
forventet avkastning 3,3 %, lønnsøkning 2,5 %, økning av folketrygdens grunnbeløp 2,25 %, samt økning av 
utbetalinger til pensjonister med 0,0 %. Pensjonsordningen i morselskapet omfatter 6 ansatte og 20 pensjonister. 
I tillegg har morselskapet usikret pensjonsordning for 2 personer.
Totalt for konsernet omfattes 58 ansatte og 64 pensjonister av ytelsespensjonsordninger. Tre datterselskap har i tillegg
usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordninger.

De andre ansatte i de norske selskapene har innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon som oppfyller kravene i loven. Den årlige 
innbetalingen tilsvarer kostnaden. Konsernets virksomhet utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lovregler.

Morselskap

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på forpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimeringstap
Arbeidsgiveravgift
Årets administrasjonskostnader

Total pensjonskostnad

 

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

Konsern

Årets pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på forpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Årets administrasjonskostnader

Total pensjonskostnad

 
Netto pensjonsmidler/-forpliktelser
Verdi av estimerte pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

Herav overfinansierte ordninger
Herav underfinansierte ordninger

2015
Sikrede

 845 539 
 461 450 

(557 292)
 629 416 
105 707 
200 714 

1 685 534 

31.12.15
Sikrede

16 060 518 
 (19 289 261)

 8 574 678 
(455 253)

4 890 682 

4 890 682 
0 

2015
Sikrede

 6 033 949 
 4 532 204 

 (5 285 823)
 8 288 965 

 744 524 
 1 916 656 

16 230 475 

31.12.15
Sikrede

 171 766 344 
 (207 273 563)

 66 326 946 
 (5 006 520)

25 813 207 

27 248 610 
(1 435 403)

2015
Usikrede

1 434 218 
456 871 

0 
432 860 
266 644 

0 

2 590 593 

31.12.15
Usikrede

0 
(19 096 071)

2 025 811 
(2 692 546)

(19 762 806)

0 
(19 762 806)

2015
Usikrede

1 434 218 
457 199 

0 
399 904 
266 691 

0 

2 558 012 

31.12.15
Usikrede

0 
(19 096 071)

2 025 811 
(2 692 546)

(19 762 806)

0 
(19 762 806)

2015
SUM 

2 279 757 
918 321 

(557 292)
1 062 276 

372 351 
200 714 

4 276 127 

31.12.15
SUM 

16 060 518 
(38 385 332)

10 600 489 
(3 147 799)

 
(14 872 124)

4 890 682 
(19 762 806)

2015
SUM 

7 468 167 
4 989 403 

(5 285 823)
8 688 869 

1 011 215 
1 916 656 

18 788 487 

31.12.15
SUM 

171 766 344 
(226 369 634)

68 352 757 
(7 699 066)

6 050 401 

27 248 610 
(21 198 209)

2014
SUM 

2 170 355 
1 528 795 
(832 706)

613 447 
404 168 
193 314 

4 077 373 

31.12.14
SUM 

19 722 616 
(44 064 271)

14 116 781 
(3 432 173)

(13 657 047)

3 515 166 
(17 172 213)

2014
SUM 

7 231 549 
7 989 419 

(7 587 129)
3 083 224 
1 258 149 
2 068 716 

14 043 928 

31.12.14
SUM 

172 469 267 
(229 716 223)

73 981 671 
(8 085 161)

8 649 554 

26 129 364 
(17 479 810)
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Morselskap

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller konsernbidrag, utbytte og gevinst salg aksjer
Permanente forskjeller aksjer 
Andre permanente forskjeller
3 % Inntekt på utbytte
Endring midlertidige forskjeller

Skattepliktig årsresultat (underskudd)
Overført framførbart underskudd

Grunnlag betalbar skatt

Betalbar skatt (skattesats 27 %) 

Morselskap

Avstemming mellom regnskapsført skattekostnad og beregnet
skattekostnad basert på nominell skattesats

Nominell skattekostnad av resultat før skattekostnad
Skatt knyttet til permanente forskjeller
Skatt knyttet til skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
Skatt knyttet til 3% av inntekter etter fritaksmetoden
Endret utsatt skatt fra 27% til 25% per 31.12.15

Regnskapsført skattekostnad

2015

21 639 860 
(8 224 760)

55 000 
337 638 
441 643 

(438 599)

13 810 782 
(13 810 782)

0 
-

0 

2015

5 842 762 
106 012 

(2 220 685)
58 251 

(2 529 573)

1 256 767

2014

3 579 913 
(28 275 285)
30 055 000 

134 942 
425 830 

(2 466 163)

3 454 237 
(3 454 237)

0 
-

0 

2014

966 577 
8 151 284 

(7 634 327)
119 243 

0 

1 602 777

Note nr. 16 -  Langsiktig gjeld Note nr. 18 - Skattekostnad

Note nr. 17 -  Pantstillelser og garantier

31.12.15

322 140 000 
4 120 000 

326 260 000 

31.12.15

372 140 000 
725 287 

372 865 287 

400 084 836 
0 
0 
0 
0 

400 084 836 

50 000 000 
0 

383 607 
0 

2015

0 
1 256 767 

1 256 767 

2015

0 
0 

0

31.12.15

607 325 969 
4 120 000 

611 445 969 

31.12.15

1 149 636 698 
5 301 633 

1 154 938 331 

856 976 767 
23 937 860 

5 333 374 
121 174 396 
19 015 771 

1 026 438 168 

50 000 000 
67 821 502 
1 663 785 

631 382 

2015

15 550 751 
7 433 139 

22 983 890 

695 411 
11 863 460 

12 558 871

31.12.14

332 140 000 
8 240 000 

340 380 000 

31.12.14

382 140 000 
771 872 

382 911 872 

405 865 025 
0 
0 
0 
0 

405 865 025 

50 000 000 
0 

405 650 
0 

2014

0 
1 602 777 

1 602 777 

2014

0 
0 

0 

Forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt

Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

Sum 

Bokført gjeld som er sikret ved pant
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og renter

 

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Tomter, bygninger og annen eiendom
Driftsløsøre
Varebeholdning
Fordringer
Bankinnskudd

 

Andre opplysninger om pant og garantier
Trekkfasilitet bank- ubenyttet
Avgitte garantier 
Bundne bankinnskudd til dekning av trukket skattetrekk
Andre bundne bankinnskudd 

Årets skatter i resultatregnskapet:
Betalbar skatt på årets resultat
Årets endring utsatt skatt

Sum skattekostnad 

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt - utland
Betalbar skatt Norge

Sum 

31.12.14

521 750 345 
8 240 000 

529 990 345 

31.12.14

933 228 383 
3 690 560 

936 918 943 

861 898 652 
22 644 546 

5 693 949 
118 546 292 
20 000 118 

1 028 783 557 

70 000 000 
52 014 755 
1 596 440 

393 098 

2014

11 132 888 
(1 648 954)

9 483 934 

446 293 
10 301 848 

10 748 141

Morselskap

Morselskap

Morselskap

Morselskap

Konsern

Konsern

Konsern

Konsern

Lånevilkår: Datterselskapet Anthon B Nilsen Utdanning AS er pr 31.12.2015 i brudd med ett av lånevilkårene knyttet til finansielle måltall 
for konsernet Anthon B Nilsen Utdanning. Långiver har gitt aksept for fravikelse av dette vilkåret før avleggelse av årsregnskapet.

Morselskapet har i tillegg stillet aksjer i et datterselskap bokført til kr 54 220 518 som sikkerhet for datterselskapets gjeld til 
kredittinstitusjoner. Bokført gjeld i datterselskapet er kr 283 590 292 (kr 162 360 441 i 2014). 

(Fortsetter på neste side)
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Note nr. 18 - Skattekostnad (forts.) Note nr. 20 - Egenkapital utvikling

Note nr. 21 - Transaksjoner med nærstående

Note nr. 22 - Avsetning for krav om tilbakebetaling av statsstøtte, utdanningsstøtte og skolepenger

Note nr. 19 - Antall aksjer og aksjeeiere

31.12.15
179 961 870 

0 
0 

4 577 186 
(8 497 562)

176 041 494 
215 743 

(49 778 638)
0 

126 478 599 

31 619 647 

0 

31 619 647 

31.12.15
244 921 225 
(3 372 961)

304 804 
40 931 460 

2 329 332 

285 113 860 
215 743 

(174 580 999)
4 761 572 

115 510 176 

28 877 544 

5 808 912 

7 377 106 

 42 063 562 

31.12.14
176 064 086 

0 
0 

5 721 482 
(6 182 673)

175 602 895 
441 643 

(63 589 424)
0 

112 455 114 

30 362 880 

0 

30 362 880 

Midlertidig forskjeller
Varige driftsmidler 
Fordringer 
Varelager 
Gevinst og tapskonto 
Regnskapsm. avsetninger 
 
Sum midlertidige forskjeller 
Inntektsført utbytte 
Ligningsmessig underskudd 
Herav ikke med i grunnlag 
 
Netto grunnlag utsatt skatt 
 
Utsatt skatt Norge 

Herav utsatt skatt merverdi fusjon 

Utsatt skatt Sverige 

Sum utsatt skatt

31.12.14
223 259 107 
(3 966 699)

(252 076)
22 085 768 
5 408 022 

246 534 122 
441 643 

(168 179 160)
5 169 706 

83 966 311 

22 670 903 

1 264 963 

 23 935 866 

Morselskap Konsern

Selskapets aksjonærer er:

Reidar og Gunnar Holsts Legat
Løvenskiold Invest I AS
Løvenskiold Invest II AS

Sum

Antall aksjer

6 200 
3 100 
3 100 

12 400 

Eierandel

50 %
25 %
25 %

100 %

Morselskapets aksjekapital er pr. 31.12.15 på kr 91 760 000, bestående av 12 400 aksjer á kr 7 400.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Løvenskiold Invest I AS er eid av administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold og hans nærstående.
Løvenskiold Invest II AS er eid av Nicolai H. Løvenskiold og hans nærstående. Nicolai H. Løvenskiold har vært administrerende direktør i 
Anthon B Nilsen Utdanning AS frem til april 2016.

Aksjekapital

91 760 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

91 760 000 

Aksjekapital

91 760 000 
0 
0 
 

91 760 000 

Annen 
innskutt

egenkapital

128 994 232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

128 994 232 

Annen innskutt
egenkapital

128 994 232 
0 
0 

128 994 232 

Annen
egenkapital

63 734 030 
(12 840 148)

0 
3 143 351 
(414 678)
883 418 

0 
0 

(6 205 874)

48 300 099 

Annen 
egenkapital

78 102 798 
20 383 093 
(3 437 027)

95 048 864 

Minoritets-
interesser

74 172 697 
(2 374 911)
17 104 596 

(16 695 463)
(570)

(1 307 328)
(6 749 575)
(5 229 893)
(1 394 702)

57 524 851 

Sum

298 857 030 
20 383 093 
(3 437 027)

315 803 096 

Sum

358 660 959 
(15 215 059)

17 104 596 
(13 552 112)

(415 248)
(423 910)

(6 749 575)
(5 229 893)
(7 600 576)

326 579 182 

Morselskap

Egenkapital pr. 31.12.14
Årets resultat
Ytet konsernbidrag uten skatteeffekt

Egenkapital pr. 31.12.15

Konsern
 
Egenkapital pr. 31.12.14
Økt eierandel i Felt V AS og Felt Z AS
Solgt andel i Iris Sverige AB
Solgt datterselskapet Felt W2 AS
Kursdifferanser 
Andre egenkapitaltransaksjoner
Tilleggsutbytte/ekstraordinært utbytte
Avsatt utbytte
Årets resultat

Egenkapital pr. 31.12.15

Lån til nærstående: Selskapet har gitt lån til nærstående med kr 2 963 395 til Løvenskiold Gran AS og kr 3 911 846 til Gemini AS. 
Disse lån renteberegnes med 3 måneders Nibor. Gjenværende løpetid for lån til nærstående per 31.12.15 er 3 år. Til sikkerhet for lånet er 
aksjene til Løvenskiold Invest I AS og Løvenskiold Invest II AS i Anthon B Nilsen Eiendom AS, stilt som pant.

Lån fra aksjonærer: Selskapet har en gjeld til aksjonæren Reidar og Gunnar Holsts Legat på kr 24 720 000. Rentesatsen tilsvarer 3 
måneders Nibor. Lånet skal tilbakebetales med årlige avdrag over 10 år. Gjenværende løpetid per 31.12.15 er 6 år.

Datterselskapet Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS har mottatt krav om tilbakebetaling av 
statsstøtte, utdanningsstøtte og skolepenger som skolen har mottatt flere år tilbake i tid. Kravene har bakgrunn i påstand om manglende 
godkjenning av tidligere studietilbud som skolen har levert, og at skolepenger har ligget på et høyere nivå enn det regelverket har gitt 
anledning til, uten dispensasjon. Kravene er omstridt. De samlede kravene fra Kunnskapsdepartementet utgjør kr. 34,8 mill. knyttet 
til statsstøtte, og kr. 21 mill. knyttet til utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse. Kravene fra tidligere studenter om tilbakebetaling av 
skolepenger utgjør kr. 125 mill.

Det vurderes å være stor usikkerhet knyttet til rettslig grunnlag for kravene, herunder spørsmål om foreldelse. Det er derfor høy usikker-
het om hvor stor del av de usikre forpliktelsene som vil komme til oppgjør. Basert på et forsiktighetsprinsipp er det likevel regnskapsført 
en samlet avsetning på kr. 75. mill under Annen kortsiktig gjeld og i resultatregnskapet under Avsetning for usikre forpliktelser.

Årsregnskap
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Verdiskaping med mening

For de ansatte i Anthon B Nilsen AS gir det en 
ekstra mening til arbeidet å vite at halvparten av de 
resultatene som skapes, ender opp som støtte til 
gode formål. Dette skyldes at halvparten av aksjene i 
selskapet eies av et legat, opprettet av grunn- 
leggerens etterkommere, som nettopp har som  
formål å dele ut midler til allmennyttige formål.

Grunnkapitalen i legatet – Reidar og Gunnar Holsts 
legat – er 50 prosent av aksjene i Anthon B Nilsen 
AS. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det 
årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmen-
nyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte 
tiltak til fordel for barn og ungdom, og legatet har 
sitt eget styre som forvalter legatets midler. I 2015 
ble det delt ut ca 6,5 millioner kroner i støtte til 
rundt 95 ulike prosjekter. I løpet av de siste 10 årene 
har eierskapet i Anthon B Nilsen AS tilført legatet 
mer enn 60 millioner kroner som igjen har kommet 
allmennyttige formål til gode.

Mange av disse tiltakene bidrar til å gi barn og unge 
muligheter de ellers ikke ville hatt. 

ProffCamp 2015 gikk av stabelen i juni og bestod av én 
samling for BarnevernsProffer og én samling for Psykisk- 
helseProffer. Campen ble arrangert i regi av Forandrings-
fabrikken med støtte fra Reidar og Gunnar Holsts legat. 
Ayla er BarnevernsProff og var en av deltakerne på 
ProffCamp 2015. Sekstenåringen fra Trøndelag kom i 
kontakt med barnevernet da hun var 7 år gammel og flyttet 
i fosterhjem da hun var 9. I dag bor hun alene i leilighet i 
Oslo der hun går førsteåret på videregående. 

Hvordan ble du BarnevernsProff?
Jeg kom i kontakt med på Forandringsfabrikken i oktober 
2014 gjennom barnevernstjenesten min, som var så lei av 
at jeg kjefta på dem, at de sa: “Her, vi fant en organisasjon. 
Vi tenker at du kommer til å passe fint inn her." 
     
Jeg ble fort veldig aktiv på Forandringsfabrikken. Før jeg 
kom i kontakt med dem hadde jeg skolevegring i 2 år 
– jeg lå i senga og var deprimert og hadde det ikke bra i 
det hele tatt. Jeg hadde ingen venner på skolen, og alle 
de tidligere vennenene jeg hadde hatt var mobbere så 
jeg hadde ingen jeg kunne knytte meg til. Ikke var jeg 
spesielt glad i familien min heller. På Forandringsfabrikken 
ble jeg kjent med folk jeg hadde mye til felles med, folk 
som ga meg noe å se frem til, og etter hvert bestemte jeg 
meg for at jeg ville flytte til Oslo. Jeg fikk mye støtte, og 
barnevernstjenesten mente det ville være trygt rundt meg 
på grunn av nettverket. Takket være Forandringsfabrikken 
kom jeg meg også på skolen de siste tre månedene, for de 
ga meg motet og styrken og kjærligheten jeg trengte for å 
klare å komme meg opp. 

Hva betyr det å være BarnevernsProff?
Å være BarnevernsProff betyr at man har efaring med 
barnevernet, enten gode eller dårlige, som vi deler. Vi 
rådgir barnevernstjenestene om hva som kan bli bedre. Vi 
får brukt hodene våre på en god måte sånn at vi føler at vi 
får gjort noe godt, for vi ser at det blir forandring, noe som 
gjør godt inni oss også.

Slik skal landet bygges

Sommeren 2015 samlet 65 ungdommer seg til tre dagers camp 
på Skjeberg Folkehøyskole utenfor Sarpsborg. Felles for dem alle 
var deres omfattende erfaring med de norske hjelpesystemene 
og viljen til å dele denne kunnskapen om hva som må forandres 
med andre, for å gjøre Norge til et bedre land for barn og unge. 
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Hva skjer på ProffCamp?
Proffcampen er en samling over noen dager der vi møtes. 
Vi jobber på formiddagen og har aktiviteter eller leker og 
sånt på ettermiddagen. Der blir vi kjent med flere i samme 
situasjon, og jeg vil egentlig beskrive det som den mest 
kjærlighetsfulle campen jeg noengang har vært med på. 
Det er ikke som en vanlig sommercamp der man skal være 
i full aktivitet hele tiden. Man slapper av og snakker med 
sin nærmeste familie, vil jeg egentlig kalle det, for vi tør å 
stole på hverandre for vi vet at vi sitter i samme båt. 

I fjor var det oss proffene og fabrikkarbeiderne som jobbet 
med forskjellige temaer. Vi fikk delt mye fint og snakket om 
mye fint og ble godt kjent med hverandre. Vi fikk utviklet 
mye som vi fortsatte å jobbe med utover høsten, og jobbet 
også videre med eksisterende prosjekter som Mitt Liv, et 
prosjekt som skal gå over et par år, der vi skal bygge et 
samarbeid mellom oss ungdommer og barnevernet på en 
god måte og der vi gir råd og er åpne med hverandre. 

Føler du at dere blir tatt seriøst og lyttet til i møtet med 
barnevernet?
Ja. Det er helt fantastisk. Mange barnevernsarbeidere viser 
følelser og gråter eller blir veldig glade. De gjør rommet 
trygt for oss, og de tar imot det vi sier på en fin måte og er 
åpne med sine problemer, noe som gjør det lettere for oss. 
Vi føler at de tør å innrømme at de sliter litt og vi tør å stå 
frem med våre historier for å hjelpe dem. Vi føler at de tar 
imot rådene våre. 

Det viktigste vi formidler er verdiene: Åpenhet, kjærlighet, 
ydmykhet og medbestemmelse. I ettertid snakker vi litt 
sammen og deler erfaringer, og de kommer gjerne med 
noen spørsmål vi svarer på. De er mest opptatt av å finne 
løsninger på ting de ikke vet løsningen på. Også får vi 
alltid masse ros, vi blir overøst med ros.  

Hvem andre er dere i kontakt med?
Vi har PsykiskhelseProffer, vi har SkoleProffer, vi har 
JustisProffer, og vi har en rekke forskjellige småprosjekter 
som for eksempel KroppsProffene. Vi er i kontakt med 
fagmiljøer og politikere. Vi har blant annet hatt mange 
møter med barneminister Solveig Horne, hun har oss til og 
med som forsidebilde på Facebook. Vi har også hatt møter 
med Jan Tore Sanner, helseministeren og skoleministeren. 

I tillegg har vi blant annet diverse foredrag for foster- 
foreldre. Det er alltid kjempepositivt. Fosterforeldre er 
ofte veldig kjærlige folk, så de sitter som noen valper med 
smil og empati og det er veldig godt å snakke for dem.

Hvilke prosjekter har du vært involvert i?
Jeg har vært med på forskjellige voldsprosjekter, og så har 
jeg vært med på prosjekter om selvskading og selvmord. 
Men mest barnevern.  

Hva har det å være BarnevernsProff gjort for deg?
Jeg har fått livsmotivasjon. Fra å gå og bare ville dø og 
forsvinne fra verden, så har jeg virkelig lagt en plan for 
livet mitt om hva jeg ønsker å gjøre. 

På det første foredraget jeg var med på så var rommet 
så varmt, for mange som jobber i barnevernet er veldig 
empatiske. De vil jobbe med barn, de vil barnets beste. Så 
det var veldig empatisk, og da turte jeg å åpne meg om 
ting jeg aldri har turt å prate med noen om tidligere. Så 
det kjentes som om en stor ball som har gått og knyttet 
seg i mange år bare løsnet opp. Og det kjentes ut som om 
jeg kunne fly etterpå for jeg fikk lettet så mye ut av sjela. 

Kommer du til å være med på flere ProffCamper?
Ja, sist gang gikk jeg gjennom en veldig tøff sommer, og all 
kjærligheten jeg fikk i løpet av den campen ga meg mot til 
å fortsette gjennom sommeren til jeg kom meg inn til Oslo 
på høsten. Så jeg var fylt opp med kjærlighet og kunne 
møte verden med storm.  

Hva vil du si til de som støtter slike prosjekter økonomisk?
Forandringsfabrikken og proffene deler råd rett i fra hjertet 
for å gi påfyll til Norge om hvordan vi kan gjøre ting bedre, 
og slike camper fyller oss med kjærlighet sånn at vi kan 
gjøre det bedre og sånn at vi kan få det bedre med oss 
selv, og det er med på å bygge Norge, tenker jeg. 

Gjennom dette arbeidet kan vi forandre hvordan systemene 
i Norge er, og bedre forholdene for barn og ungdom slik at 
de kan vokse opp og bli trygge, voksne mennesker. 

Hva er planene for fremtiden?
I begynnelsen var jeg veldig mye på Forandringsfabrikken, 
men etter at jeg flyttet til Oslo har jeg bestemt meg for at 
jeg skal bygge ferdig en utdanning, for jeg har lyst til å bli 
politi. Så jeg fokuserer veldig mye på skole nå.  

Jeg går i førsteklasse Helse og oppvekst. Jeg kan ikke 
søke på politihøyskolen før jeg er 20. Jeg har søkt på 
ambulanse på 2. året nå. Tredje året tenker jeg å gå 
påbygg før jeg begynner som lærling i ambulanse, og så 
søker jeg på politihøyskolen. 

– Jeg har fått livsmotivasjon. 
Fra å gå og bare ville dø og 

forsvinne fra verden, så har jeg 
virkelig lagt en plan for livet 

mitt om hva jeg ønsker å gjøre.

– Gjennom dette arbeidet kan 
vi forandre hvordan systemene 
i Norge er, og bedre forholdene 
for barn og ungdom slik at de 
kan vokse opp og bli trygge, 
voksne mennesker. Ayla - BarnevernsProff

Ayla - BarnevernsProff
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Kontakt

Kolofon
Foto  
Jenny Solem Vikra i Minsk
(Bortsett fra side 22-25 )

Art direction
Minsk Idé & design
Møllergata 34B
0179 OSLO
www.minsk.no
hallo@minsk.no

Hovedkontor 
Anthon B Nilsen AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 00
Email: post@abn.no

Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Rådhusgata 27
Postboks 74, Sentrum
0101 Oslo
Telefon: +47 24 14 54 90
Telefaks: +47 24 14 54 91
Email: post@abne.no

Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning AS
Rådhusgata 27
Postboks 776, Sentrum
0106 Oslo
Telefon: +47 915 13 185
Email: info@abnu.no

Handel
Anthon B Nilsen Scandinavia AS 
Vestre Strandvei 2
Postboks 26
3481 Tofte
Telefon: +47 32 79 53 33
Email: saa@abns.no
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