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Høring – forslag til endring av samskipnadslovgivningen  

Det vises til Kunnskapsdepartementets høring om forslag til endringer av 

samskipnadslovgivningen, av 19. januar 2011.  

Studentorganisasjonen i Bodø (SoB) er betegnelsen på all organisert studentvirksomhet ved 

universitetet i Nordland og består av Studenttinget/Årsmøtet som øverste besluttende organ, 

studentforeninger ved avdelingene/sentra, undergrupper, lag og foreninger. 

Studentorganisasjonen i Bodø ønsker med dette å svare på denne høringen. Hvert kapittel 

kommenteres separat.  

Kvalifisert flertall  

Studentorganisasjonen i Bodø er meget kritisk til forslaget om kvalifisert flertall i saker av 

vesentlig betydning for samskipnadens økonomi og organisering av tjenester. Her mener vi at 

dette svekker studentenes innflytelse vesentlig og at samskipnaden av natur bør være 

studentstyrt. Endringen vil også forsinke saksbehandlingstiden i viktige velferdssaker, og at 

departementet gjennom tilsynsfunksjon og gjeldende regelverk vil ha mulighet til å gripe inn i 

samskipnader med dårlig drift.  

Felles revisor  

SoB stiller seg kritisk til departementets forslag om felles revisor. Ansvaret for å velge revisor 

bør ikke ligge hos andre enn enheten som har ansvar for regnskapet. Som i alle andre selskap er 

styret øverste ansvarlig for å avlevere regnskap. SoB mener at krav om statsautorisert revisor vil 

være tilstrekkelig og at departementet, som i henhold til dagens lov, skal godkjenne valg av 

revisor. En ordning med felles revisor vil kunne påføre enkelte samskipnader høyere 

revisjonskostnader. Vi kjenner heller ikke til at forslag om felles revisor har vært fremmet for 

andre, sammenlignbare virksomheter. SoB ser viktigheten av en lokalt forankret revisor kan se på 

samskipnaden basert på lokale forutsetninger. Departementet vil allerede gjennom tilsyn, pålegg 

og instrukser ha mulighet for å følge opp samskipnadene.  

Departementets adgang til å avsette styret i særskilte tilfeller  

SoB ser departementets behov for sanksjonsmuligheter i særskilte tilfeller, men mener dette 

allerede dekkes innenfor dagens regelverk med blant annet mulighet for å slå sammen 

samskipnader, og peker på at det må være en svært høy terskel for å innføre sanksjoner, uansett 

type. Samskipnadene skal være studentstyrte og tilpasse studentvelferden til lokale 

forutsetninger.  
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Sammenliknet med andre virksomheter har samskipnadene en hyppig utskiftninger av 

styremedlemmer og det vil i mange tifeller være andre styremedlemmer som sitter i styret når de 

problemene oppstår enn de som var ansvarlig da de oppsto. Endringsforslaget vil også gjøre 

ansvarsforholdet til samskipnadene uklart. De skal først og fremst svare til organet som har valgt 

medlemmene, og en slik lovendring vil lage et uklart forhold til hvem samskipnaden faktisk skal 

forholde seg til.  

Departementet bør her heller bruke muligheten for tettere oppfølging til å kontrollere 

samskipnader i faresonen enn å ha muligheten til å kaste styremedlemmer. SoB anser det også 

som viktig at studentorganisasjonen(e) varsles tidlig ved eventuelle bekymringer ovenfor en 

samskipnads drift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Studentorganisasjonen i Bodø 

v/ Trine Lise Akselsen 

 

 

 

 

 


