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Høringssvar – forslag til endringer i lov om studentsamskipnader  

Velferdstingene i Oslo og Trondheim har fått tilgang til høringen gjennom Norsk Studentorganisasjon 
og våre respektive samskipnader, og ønsker derfor å komme med et høringssvar på vegne av våre 
studenter.  

Velferdstinget i Oslo og Velferdstinget i Trondheim er de studentvalgte organene til samskipnadene i 
henholdsvis Trondheim og Oslo. Til sammen representerer de to Velferdstingene ca 70.000 studenter. 
Velferdstingene jobber for at utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til 
arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike 
økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i 
utdanningen. Derfor er det viktig med et godt studentvelferdstilbud, som sikrer lik rett til utdanning i 
praksis. 

I dette høringsvaret vises det til høringsbrev av 20.7.2010 fra Kunnskapsdepartementet til bl.a. 
studentsamskipnadene om forslag til utvidelse av § 2, med nytt 4.ledd i lov om studentsamskipnader. 

Studentens syn:  
Velferdstingene vil starte med å takke departementet for initiativet til lovendringen, og for studentens 
mulighet til å uttrykke sin mening.  Denne lovendringen er fra studentenes synspunkt et meget 
fornuftig og effektivt grep for organiseringen av studentens velferd i fremtiden. Fusjonering eller 
innlemming av samskipnader er ønskelig fra studentene for bedre organisering, og for å forbedre og 
utvikle tilbudene til studentene. Ettersom det er en utvikling at flere og flere utdanningsinstitusjoner 
fusjoneres, er det rasjonelt at samskipnadene bør følge denne utviklingen.  

Velferdstingene støtter derfor sterkt Kunnskapsdepartementets vurderinger om nytt 4.ledd i lov om 
studentsamskipnaders § 2: 

 

”Vedtak om sammenslåing eller innlemming av en studentsamskipnad i en annen studentsamskipnad 
medfører at en eller flere studentsamskipnader overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som 
helhet til en annen studentsamskipnad. 



 
Sammenslåing mellom studentsamskipnader eller innlemming av en studentsamskipnad i en annen 
studentsamskipnad gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner i forbindelse 
med skifte av eier på eiendom og bygg. Aksjeloven §§ 13-14 og 13-15 gjelder så langt de passer. 
Tilsvarende skal gjelde når en studentboligstiftelse innlemmes i en studentsamskipnad. 

 

Velferdstingene ønsker videre å uttrykke en sterk støtte til siste paragraf, da man vet at 
dokumentavgift ved en fusjonering vil medføre store kostnader for samskipnader, som igjen kan bli 
belastet studentene. Dette er ikke ønskelig, og vi er derfor meget fornøyd med at departementet tar 
høyde for dette.  

Velferdstingene ønsker Kunnskapsdepartementet lykke til videre med lovendringsforslaget.  

 

Mvh,  

Mari Berdal Djupvik     Mari Helenedatter Aarbakke 

Leder for Velferdstinget i Oslo   Leder for Velferdstinget i Trondheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


