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Høringssvar -  endringer i studentsamskipnadslovgivningen
Det vises til høringsbrev av 19.1.2011. Universitetet i Tromsø vil gi følgende høringssvar:-

Kontinuitet ved innlemming av studentboligstiftelse og heleid AS i en studentsamikipnad

Vi mener at departementets forslag på dette punktet er et godt forslag som vil sikre mer rasjonell
drift, forhindre utløsning av dokumentavgift og dermed gi besparelser for samskipnader som overtar
selskaper som eier boliger.

Adgang til å tilby tjenester til andre enn studenter

Vår erfaring med studentene i styret i samskipnaden er at de er svært opptatt av at alle tjenester som
tilbys primært skal tilbys studentene. Det er likevel bra at det foreslås en nærmere presisering av
hvilken adgang studentsamskipnadene har til å tilby tjenester til andre enn studenter.

Styrets sammensetning og størrelse

Vi støtter departementets forslag om å begrense antall styremedlemmer til maksimalt 9 personer for
å få et styre som ikke blir for stort, og som samtidig sikrer at både studenter, ansatte i samskipnaden
og representanter for studiestedene har representasjon i styret.

Kvalifisert flertallpg styreinstruks

Det har vært lang saksbehandlingstid knyttet til endring av sammensetning av styret ved
Studentsamskipnaden i Tromsø, og fra juni 2010 ble det vedtatt at studentene skulle ha simpelt
flertall i styret, med styreleders dobbeltstemme. Forslaget om kvalifisert flertall i saker av vesentlig
betydning for samskipnadens økonomi og organisering av tjenester (i høringen foreslått til 2/3
flertall), vil innebære at studentene får redusert innflytelse.

I et styre med godt samarbeidsklima er det likevel ikke sikkert at et forslag krav om kvalifisert flertall
vil ha noen praktisk betydning fordi man i de fleste sakene diskuterer seg fram til konsensus og
dermed enstemmige vedtak i sakene.

Vi mener at det bør presiseres hva som menes med kvalifisert flertall, og defineres nærmere hva som
skal defineres som saker som er av uvanlig art eller stor betydning.

Når det gjelder forslag om styreinstruks, så mener vi at det er viktig at studentsamskipnadene
fastsetter en styreinstruks, og dette bør være lovpålagt.

Vi har forståelse for departementets argumentasjon for å ha felles revisor for alle samskipnader, men
ser også at det vil kunne by på utfordringer å ha felles revisor. I enkelte tilfeller kan det oppstå
habilitetskonflikter mellom samskipnadens ledelse og valgt revisorfirma. Det kan også være slik at
dersom et landsdekkende revisjonsselskap blir valgt, og de ikke har lokalkontor på stedet der
samskipnaden er, så blir det ikke god nok kontakt mellom samskipnadens ledelse og revisor.

Departernentets adgang til å avsette styret i særskilte tilfeller

Vi støtter departementets forslag om at det innføres en lovhjemmel som gir departementet adgang
til å avsette styret i særskilte tilfeller.
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Forholdet til annen lovgivning

Vi støtter departementets forslag om å ta inn i studentsamskipnadsloven at arkivloven, lov om
målbruk i offentleg teneste og offentlighetsloven ikke gjelder for studentsamskipnader.

Krav til styrekompetanse

Det er viktig å sikre at styremedlemmene har tilstrekkelig styrekompetanse, og UiT støtter at det tas
inn i forskriften at dersom styremedlemmene ikke har styrekompetanse, skal studentsamskipnaden
sørge for at det gjennomføres opplæring av styret så raskt som mulig etter at de er valgt inn.
Forslaget sier at det skal være fritt for studentsamskipnadene å velge på hvilken måte opplæringen
skal foregå på.

Vi vil gjerne komme med et forslag om at det kan utvikles et eget opplæringsopplegg på dette,
gjerne på landsbasis og nettbasert som gir styremedlemmene, enten det er studenter/ansatte eller
representanter fra studieinstitusjonene, dokumentasjon på at de har fått opplæring i
styrekompetanse.

Tinglyse heftelse

Vi støtter departementets forslag om å tinglyse urådighetserklæring til fordel for departementet på
eiendommer det er gitt tilsagn om tilskudd til. Endring av språklig art støttes også.

Studentboligstiftelser

Vi støtter departementets forslag om å beskrive nærmere i forskriften hva som skal defineres som en
studentboligstiftelse.
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