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HØRINGSSVAR NOU 2008 :3 "SETT  UNDER  ETT - NY STRUKTUR I
HØYERE UTDANNING"

Det vises til høringsbrev og NOU 2008:3.

Studentsamskipnadene er i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
ansvarlige for velferdstilbudet til studentene ved det enkelte lærested.
Studentsamskipnadenes funksjon og institusjonenes overordnede ansvar
for læringsmiljø er regulert i lov om studentsamskipnader.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) tilbyr tjenester til studentene ved
Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og
de vitenskaplige høgskolene i Oslo. Tilbudet omfatter for eksempel
studentboliger, studentbarnehager, helsetjenester, karriereveiledning og
treningstilbud.

SiO ønsker i sin høringsuttalelse å kommentere tre forhold:
• Fraværet av vurdering av studentvelferd i utredningen
• Institusjonsstruktur sett i forhold til studentsamskipnader
• Finansieringssystemets innvirkning på studentvelferd og

læringsmiljø

De velferdstjenestene som studentsamskipnadene leverer i dag, er en
avgjørende del av læringsmiljøet og en bidragsyter til studentsosiale og
kulturelle tiltak ved institusjonene. SiO mener derfor det hadde vært
ønskelig at utvalgets utredning hadde omtalt studentvelferd generelt eller
studentsamskipnadenes rolle som leverandør av velferdstjenester. Dette
fordi velferdstilbudet har stor betydning for studentenes mulighet til å
gjennomføre studiene og fordi studentsamskipnadene vil bli berørt av
noen av utvalgets forslag.

Utvalget vektlegger økt satsing på internasjonalisering. En forutsetning for
å lykkes i dette er at det finnes et tilstrekkelig velferdstilbud for de
internasjonale studentene. Særlig er tilgangen på boliger for disse
studentene et stadig økende problem. Fortsatt Økt grad av
internasjonaliseringen må derfor følges opp med en forholdsmessig
satsing på velferdstilbudet.
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En viktig del av utvalgets vurderinger omhandler fremtidig
institusjonsstruktur. Utvalget anbefaler større og mer robuste enheter
som kan bygge sterke fag- og forskningsmiljøer og som bedre kan møte
svingningene i studentkullene. Uansett hvilken institusjonsstruktur som
velges, vil det være naturlig at de enkelte studentsamskipnadene betjener
de studenter og læresteder som ligger innenfor et begrenset geografisk
område. Med den foreslåtte flercampusløsningen vil flere av universitetene
dermed betjenes av flere enn en studentsamskipnad slik
studentsamskipnadene nå er inndelt. Den foreslåtte endringen i
institusjonsstruktur vil på sikt kunne medføre endringer i
samskipnadsstrukturen.

Når det gjelder endringer i finansieringssystemet, ser SiO det som positivt
at rammevilkårene gjøres mer stabile og forutsigbare. Vi mener at dette
minsker risikoen for at studentvelferd blir en salderingspost i krevende
budsjettprosesser.

Det foreslås også innført en strategisk undervisningsbevilgning. SiO mener
at dette gir et positivt signal om større strategisk fokus på undervisning,
men savner læringsmiljø blant de mulige formålene som trekkes frem i
utredningens kapittel 10.3.4.
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Studentsamskipnaden i Oslo
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