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HØRING OM ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVGIVNINGEN 
 
Det vises til ekspedisjon av 19. januar i år i anledning ovennevnte sak. 
 
Fylkesutvalget hadde høringsnotatet til behandling under møte den 12. april i år og hvor 
det i sak 83/11 ble vedtatt å avgi følgende uttalelse i anledning høringen: 
 
1) Rogaland fylkeskommune slutter seg i hovedsak til endringsforslagene slik de 

fremkommer av høringsnotatet av 19. januar 2011, men har følgende merknader: 
 

Rogaland fylkeskommune er kritisk til forslagene til endringer som i realiteten 
innebærer en sterk svekkelse av den lokale studentstyringen og studentenes 
brukermedvirkning. 

 
Rogaland fylkeskommune viser i den forbindelse spesielt til foreslått tillegg til § 6(5) 
”For saker av uvanlig art eller stor betydning kreves to tredel flertall i styret”. 
 
Begrunnelse: 
Brukerprinsippet har vært en bærebjelke i studentsamskipnadslovgivningen som 
har vært det ideologiske kjernepunktet i loven. De fleste saker av særlig interesse 
vil på samme måte som i et forretningsstyre være av uvanlig art eller stor betydning. 
Ved et krav om 2/3 flertall vil studentenes (bruker)flertall settes til side av et 
mindretall. Et slikt forslag vil da være brudd med prinsippet om studentstyring. 
 
Videre er Rogaland fylkeskommune kritisk til forslaget om at departementet skal 
velge revisor for studentsamskipnadene (§ 8(1)) og til at departementet skal kunne 
avsette styret dersom det er fare for at styret kan bringe samskipnadens virksomhet 
i fare. 
 
Begrunnelse: 
Samskipnadene er egne rettssubjekt (jfr. Lov om samskipnader § 2). Det vil da 



 

heller ikke være naturlig at noen andre enn selskapet som er ansvarlig for 
regnskapet også velger revisor. Departementet godkjenner allerede revisor i hht § 8 
i samme lov. 
 
Videre bør det være samme organ som velger styrerepresentanten(e) som har 
myndighet til å avsette representanten(e). 

 
2) Fylkeskommunen viser til at endringsforslagene er ment å styrke og sikre 

studentvelferden i hele landet.  Utdanningsløp i fagskole er også definert som 
tertiærutdanning.  Per dags dato forefinnes ingen nasjonal studentorganisasjon for 
fagskolestudenter.  Ut fra dette henstiller Rogaland fylkeskommune til at lovteksten i 
forbindelse med de planlagte endringer i studentsamskipnadslovgivningen endres 
slik at også fagskolestudenter blir inkludert i Lov om studentsamskipnad. 
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