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Høringsbrev - Endring i lov om studentsamskipnader 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 12. august 2014 om endring i lov om 
studentsamskipnader.  
 
I det vedlagte høringsnotatet redegjøres det for forslaget om å fjerne dagens syvende ledd i lovens 
paragraf 6. Med denne endring fjernes kravet om to tredelers tilslutning fra styrets medlemmer i 
beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet 
som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering. I 
høringsnotatet legges det sterk vekt på at samskipnadene skal være brukerstyrt av studentene, og at 
begrensningen i paragraf 6 syvende ledd går mot dette. 
 
Høgskolen i Østfold har betenkeligheter med en slik fjerning av paragrafens syvende ledd. Høgskolen 
mener det i utgangspunktet er klokt at beslutninger av denne type og størrelse krever en bred 
tilslutning i samskipnadsstyrene. Dagens lov sikrer på en god måte at det kreves mer enn et flertall 
dannet av studentenes styrerepresentanter for å fatte disse ofte svært betydelige beslutningene, 
beslutninger som i mange tilfeller vil kunne øke samskipnadenes økonomiske risiko vesentlig. Det er 
akkurat i slike saker bidragene fra og perspektivene til de øvrige styremedlemmene er spesielt viktig 
for å fatte veloverveide og gjennomtenkte vedtak. Da bør også beslutningsmekanismene i styret 
reflektere dette, noe kravet om to tredelers tilslutning fra styrets medlemmer gjør på en god måte. 
 
Det er også et moment at man i slike saker bør søke å finne frem til løsninger som hele styret kan 
stille seg bak. Det vil gi administrasjonen et veldig klart mandat, og være det beste utgangspunkt for 
en vellykket gjennomføring av vedtaket. En fjerning av syvende ledd i paragraf 6 bidrar i motsatt 
retning.  
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