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Høringssvar til endring i lov om studentsamskipnader  

Samskipnadsrådet takker for muligheten til å komme med høringssvar til lovendringsforslaget. 

Rådet er svært positivt innstilt til forslaget og vil gi ros til departementet for rask utarbeidelse.  

 

Samskipnadene har siden gjeldende § 6 syvende ledd ble foreslått vært kritiske til dens effekt på 

en av grunnpilarene i Samskipnadsmodellen, studentstyringen. Inneværende forslag vil sørge for 

at brukerstyringsprinsippet igjen styrkes, noe som er nødvendig for at samskipnadene skal 

oppfylle sin samfunnsoppgave best mulig.  

 

Samskipnadsrådet observerer at departementet fremhever det betydelige arbeid som er gjort i 

samskipnadssektoren for å oppnå et robust kompetansenivå i samskipnadsstyrene. Rådet vil 

understreke at denne kompetansebyggingen skal videreføres og at samskipnadenes styrer har et 

bevisst forhold til hvilke områder av virksomhetsdrift de trenger mer kjennskap til.  

 

Rådet er enig med Kunnskapsdepartementet i at det er løpende behov for vurderinger om 

sikkerhetsmekanismene i regelverket virker etter intensjonen. Dersom departementet senere 

ønsker å utrede andre justeringer i lovverket vil Rådet gjerne bli invitert med i tidlig dialog for å gi 

innspill.  

 

Videre støtter Rådet departementets påstand om at organiseringen av studentvelferden bør 

vurderes i sammenheng med eventuelle endringer i strukturen innenfor høyere utdanning. 

Samskipnadsmøtet 2014 vil sette av tid til å diskutere hvilke tendenser som ventes i 

Strukturmeldingen.  

 

På dette feltet har flere av samskipnadene hatt erfaringer med sammenslåinger av læresteder, men 

også, for eksempel i tilfellet SiO, sammenslåinger av samskipnader innenfor samme geografiske 

område. Rådet håper departementet også inkluderer samskipnadenes rolle i universitets- og 

høgskolesektoren i det kommende arbeidet med strukturmeldingen.  

 

Uansett er det på det rene at endringer i strukturen i høyrere utdanning potensielt kan få store 

konsekvenser for samskipnadssektoren. Derfor ønsker Rådet å gi departementet bifall for at 

studentene gjennom dette endringsforslaget får kontroll over valgene som skal tas fremover.  

 

 

 

mailto:postmottak@kd.dep.no


 

 

For øvrig mener Rådet at departementet burde vurdere å fjerne varslingsplikten i § 9 andre ledd, 

som ble introdusert i 2012 i likhet med regelen om 2/3 flertall.  I innstillingen fra 

stortingskomiteen, Innst. 319 L (2011-2012), kommer det frem at komiteens mindretall bestående 

av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre i utgangspunktet også var kritisk til 

den nye regelen om varslingsplikt fordi «en varslingsplikt om enkeltstyremedlemmers holdninger 

strider mot tanken om styret som et kollegium som handler på vegne av studentsamskipnaden.»  

 

På vegne av Samskipnadsrådets styre, 

Lisbeth Dyrberg 


