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Høringssvar til endring i lov om studentsamskipnader  

 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) takker for muligheten til å komme med 

høringssvar til lovendringsforslaget. SiO er veldig fornøyd med forslaget. Vi ønsker å være et 

tilbud for studenter som styres av studenter. Det nå oversendte forslag vil gjenetablere 

brukerstyringsprinsippet, kjernen i studentsamskipnadenes oppbygning.  

 

SiO har, i samarbeid med resten av samskipnadssektoren, etterstrebet å oppnå et robust 

kompetansenivå i samskipnadsstyrene. Utvilsomt må dette arbeidet fortsette. 

Brukerstyringsprinsippet fordrer at vi kontinuerlig jobber med å styrke kompetansen til 

studentstyremedlemmene, slik at de forvalter studentenes interesser best mulig. I lys av den 

kommende strukturmeldingen vil mange av samskipnadsstyrene ta viktige valg fremover: Da er 

det avgjørende at studentene sitter i førersetet og gir legitimitet til prosessene.  

 

SiO støtter departementets påstand om at organiseringen av studentvelferden bør vurderes i 

sammenheng med eventuelle endringer i strukturen innenfor høyere utdanning. I Oslo og 

Akershus gjennomgikk to samskipnader en omfattende fusjonsprosess som endte med dagens 

SiO. Som et resultat av fusjonen kan SiO vise til et bedre tilbud og betydelige besparelser for 

studentene i Oslo og Akershus. Studentens initiativ og deltakelse, de ansattes involvering og 

planlegging, samt departementets arbeid, var alle årsaker til at SiO lykkes med gjennomføringen 

av fusjonen.  

 

En særlig viktig grunn var at betydelig ressurser ble lagt inn på å skape en profesjonell, troverdig 

og god prosess – hvor en av de viktigste faktorene var å skape tillit og samhold i de ulike 

organisasjonene. Tross at studentdemokratiene tilknyttet SiO og OAS var to av Norges største og 

mest etablerte ble disse aldri gitt direkte ansvar for selve prosessen, noe som heller ikke var 

ønsket av organene selv, utdanningsinstitusjonene eller Kunnskapsdepartementet.  
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Det er viktig å understreke at det var samskipnadsstyrene som la opp prosessen. Slik ble det skapt 

rom for å finne løsninger både blant studentene på styrenivå og mellom administrasjonene. 

Sammenslåingen ble gjort med overordnede føringer fra studentdemokratiene, men direkte 

ansvar og innblanding fra studentdemokratiene ble vurdert som uklokt basert på erkjennelse av at 

studentdemokratiene og de studentvalgte styremedlemmene i SiO-OAS hadde ulike roller, ansvar 

og kompetanse. Sammenslåingsprosessen har i ettertid blitt rost som særs vellykket, også utenfor 

UH-sektoren. 

 

SiO har siden fusjonen stilt all tilgjengelig kunnskap og dokumentasjon på vår prosess og 

gjennomføring tilgjengelig for andre samskipnader som måtte ønske innsikt i dette. 

 

De bebudede endringer i strukturen i høyrere utdanning kan potensielt få store konsekvenser for 

samskipnadssektoren. SiO ønsker å anmode departementet om at det også tar samskipnadenes 

rolle i betraktning i arbeidet med Strukturmeldingen. Tydelige signaler om hva som er ønskelig 

fra departementet vil gi samskipnadene en klar forståelse for veien videre. Lærestedene, 

vertskommunene og samskipnadene er alle sentrale aktører i en helhetlig høyere 

utdanningspolitikk. 

 

Fremover vil viktige valg om hvordan samskipnadssektoren skal følge opp strukturendringene 

gjøres. Derfor er det svært gledelig at departementet nå har sikret at det blir studentene som får 

gjøre disse valgene.  

 

På vegne av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, 

Magnus Nystrand 


