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Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen 
 
Vi viser til departementets brev av 19.01.11 (ref 200900832-/OHA) og har følgende 
kommentarer med bakgrunn i høringsnotatet: 
 
a) Adgang til å tilby tjenester til andre enn studenter 
Universitetet i Bergen opprettholder sitt standpunkt om at studentsamskipnaden bør 
bergrense sin virksomhet til primærformålet, som er studentvelferd. 
 
b) Styrets sammensetning og størrelse 
Forslaget om å sette en øvre grense på ni medlemmer vil vanskeliggjøre en hensiktsmessig 
representasjon i styret og Universitetet i Bergen ser dette som en helt unødvendig endring. 
 
c) Kvalifisert flertall og styreinstruks 
Prinsippet om at studentene skal ha flertall i styret har lang tradisjon og baserer seg å 
prinsippet om brukerstyring av samskipnadene. Et krav om 2/3 flertall i styret i vesentlige 
saker vil svekke dette prinsippet. Vår erfaring er at studenter som velges inn i 
samskipnadsstyret opptrer ansvarlig og Universitetet i Bergen kan ikke støtte dette 
endringsforslaget. 
 
d) Felles revisor 
Universitetet i Bergen ser ikke behovet for et pålegg om bruk av felles revisor og minner om 
at dagens regelverk krever at revisor skal godkjennes av departementet. 
 
e) Departementets adgang til å avsette styret i særskilte tilfeller 
Universitetet i Bergen viser her til den vurdering som ble gjort i Ot.prp. nr. 71 (2006-2007) og 
mener at de argumentene som der ble fremmet om uklare ansvarsforhold og svekket 
autoritet og legitimitet, fortsatt bør veie tungt. Vi kan heller ikke se hensikten med den 
foreslåtte varslingsplikten og vil anbefale at disse forslagene stilles i bero. 
 
Vi slutter oss ellers til uttalelsen fra Velferdstinget, fellesorganet for studentdemokratiet ved 
utdanningsinstitusjonene i Bergen, datert 22.mars i år. 
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