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Samskipnadsrådets rolle og organisering av sekretariat 

1. Bakgrunn 
 

Samskipnadsrådets formål er å være et samarbeidsorgan for alle studentsamskipnader i Norge, ref. 

vedtekter av 15.10.2019. 

Samskipnadsrådets rolle er å være koordinerende og rådets arbeidet er tuftet på konsensus. 

Det årlige Samskipnadsmøtet gir de politiske føringer som Samskipnadsrådets styre skal følge opp 
mellom de årlige samskipnadsmøtene. Det er lagt til grunn at politiske målsettinger er i tråd med 
Samskipnadsmøtets prioriteringer og vedtak gjennom flere år.  

I rådets første styremøte ble politiske og organisatoriske målsettinger konkretisert for styrets 

kommende periode /for styreperioden 2019-2020. Disse er som følger: 

 Politiske målsettinger: 

• jobbe for å oppnå de vedtatte statsbudsjettprioriteringene for 2020 og 2021. 

• følge opp departementets arbeid med rapporten om studentboligbygging. 

• jobbe med problemstillinger knyttet til psykisk helse, blant annet finansieringsmodell for 

støtte til psykisk helse. 

• ta en mer aktiv rolle i det offentlige ordskiftet, som studentenes støttespiller og som 

eksperter på studenters livssituasjon 

• bidra til at beslutningstagere kan ta velbegrunnede valg, og styrke relasjonen til politikere, 

byråkratiet og andre samarbeidspartnere. 

Organisatoriske målsettinger: 

• sikre en kostnadseffektiv og hensiktsmessig organisering av sekretariatet 

• videreutvikle Samskipnadsrådets møteplasser/arrangementer, med særskilt fokus på økt 

samarbeid og erfaringsutveksling mellom samskipnadene. 

• bidra og stimulere til at flere samskipnader finner felles løsninger der det er hensiktsmessig. 

• styrke internasjonalt samarbeid, og delta på internasjonale konferanser/seminar der det er 

aktuelt. 

Som følge av dette ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å se på Samskipnadsrådets 

viktigste formål og funksjon, og organisering av sekretariatet som støtte for styrets arbeid.  

Arbeidsgruppen foreslo endring i samskipnadenes vedtekter, og en endring i organisering av 

sekretariatet. Forslaget ble diskutert av styret i Samskipnadsrådet i mai, og deretter i direktørmøtet 

for samskipnadene i juni 2020.  

Det ble gitt innspill fra direktørmøtet om at man ikke primært så et behov for endring av 

Samskipnadrådets rolle, men at det kan være behov for en tydeliggjøring av formål og 

hovedoppgaver. Begrunnelsen var at dagens modell ivaretar det behov vi har for å gjennomføre 

politisk påvirkningsarbeid, samt viktigst at man ikke ønsket å avgi fullmakter fra eget styre til styret 

og sekretariatet i Samskipnadsrådet. 
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Det ble også fremmet en alternativ organisering av sekretariatet, og direktørmøtet ba om at begge 

alternativer legges frem med sine fordeler og ulemper. 

Direktørmøtet ønsket at den enkelte samskipnad skal få anledning til å behandle forslagene i sine 

respektive besluttende organer, og at de også skal få anledning til å uttale seg om den foreslåtte 

retningen før samskipnadsmøtet i oktober 2020.  

Dette notatet oppsummerer forslag til endringer i Samskipnadsrådets formål og hovedoppgaver, 

vedtekter og organisering av sekretariatet. Avslutningsvis skisseres videre prosess i arbeidet. 
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2. Samskipnadsrådets viktigste formål og hovedoppgaver 
 

Samskipnadsrådet har hatt tradisjon for å jobbe tett med byråkratiet, være et bindeledd mellom 

samskipnadene og en aktiv høringsinstans. Konsensus har vært bærende. Det sittende styret har 

vedtatt målsettinger og politiske prioriteringer som strekker seg utover rollen som høringsinstans og 

forutsetter langsiktig politisk påvirkningsarbeid, både opp mot myndigheter, politiske partier og 

relevante organisasjoner.  

Den nye arbeidsformen og prioriteringer har gjort at sekretariatet har jobbet stadig mer med 

tilrettelegging for politiske møter, både med departement, storting og andre aktører (også før 

koronaepidemien). Det har også krevd mer aktivt arbeid og involvering fra styret og styrets leder.  

Dette er i tråd med Samskipnadsrådets rolle og funksjon med de føringer som gis av 

Samskipnadsmøtet. Det er derfor ikke behov for å gjøre endringer med hensyn til 

Samskipnadsrådets rolle og funksjon, men tydeliggjøre formål og hovedoppgaver. 

 

2.1 Forslag til nytt formål og hovedoppgaver i vedtektene  
Dagens formålsparagraf i vedtektene sier at Samskipnadsrådet er samarbeidsorgan for 

studentsamskipnadene i Norge, for deretter å gjengi samskipnadenes formålsparagraf i 

samskipnadsloven.   

Styret mener formålsparagrafen i større grad bør gjenspeile Samskipnadsrådets viktigste politiske 

formål; å sikre gode rammebetingelser for studentvelferden som et koordinerende samarbeidsorgan 

for studentsamskipnadene i Norge.  Det årlige samskipnadsmøte skal vedta Samskipnadsrådets mål 

og prioriteringer for kommende periode. 

I den siste tiden, preget av koronaepidemien, har det blitt svært tydelig at det er et behov for mer 

kunnskap blant beslutningstakere, institusjoner og organisasjoner om samskipnader og vårt arbeid. 

Dette informasjonsarbeidet mener arbeidsgruppen er relevant å ta inn i Samskipnadsrådets 

hovedoppgaver (i vedtektene), da det også har innvirkning på sekretariatets arbeid.  

For å synliggjøre ulike typer hovedoppgaver foreslås det at dette grupperes i vedtektene.  

Vedtektene bør henvise til samskipnadsloven og forskrift slik at dette er oppdatert til enhver tid. I 
tillegg at studentsamskipnadene er ideelle private aktører som det står i dagens vedtekter. Dette 
som en informasjon. Det er også mulig det gjøres mindre justeringer i lovteksten det kommende 
året, som følge av lovutvalgets utredning og forslag. Det kan være hensiktsmessig med en kortere 
formulering og henvisning til samskipnadsloven og tilhørende forskrift.  Samskipnadsloven §3, første 
ledd sier at  “En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det 
enkelte lærested”. Alternativet kan være kun en henvisning til samskipnadsloven og tilhørende 
forskrift. 
 
Følgende endringer foreslås. Endringer fra nåværende vedtekter er synliggjort i blått og med tydelig 
stryking.   
 
§ 1.  FORMÅL 

Samskipnadsrådet er et koordinerende samarbeidsorgan for alle studentsamskipnader i Norge.  
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Samskipnadsrådets hovedoppgave er å sikre gode rammebetingelser for studentvelferden.    
 
Studentsamskipnadene er hjemlet i Lov om studentsamskipnader med forskrift. 
 
Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig 
tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. 

 

Studentsamskipnadene har som formål å etablere velferdstilbud som en integrert del av det helhetlige 

læringsmiljøet. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et 

helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen (jfr. Lov av 14.12.2007 om 

studentsamskipnader) 

 

§ 2.  HOVEDOPPGAVER 

I tråd med sitt formål og Samskipnadsmøtets føringer skal Samskipnadsrådet: 

Arbeide for gode rammebetingelser for studentvelferden 

 Fremme engasjement og kunnskap om studentsamskipnadene blant studentene, politikere 
og andre relevante aktører. 

 Avgi uttalelse om budsjetter, offentlige planer, utredninger og andre forhold som berører 
velferdstiltak for studentene. 

 Fungere som høringsinstans og talerør overfor bevilgende myndigheter og selv ta initiativ i 
aktuelle saker av felles interesse. 

 Være et bindeledd mellom studentsamskipnadene og andre aktører institusjoner som har 
betydning for rammebetingelsene for studentvelferden og det helhetlige læringsmiljøet for 
studentene.  

 Bidra til å utvikle felles målsettinger for studentvelferd og læringsmiljø innen høyere 
utdanning i Norge.  
 

Bidra til å fremme koordinering blant samskipnadene innen samskipnadssektoren ved blant annet 
å etablere utvalg, møter eller kontaktfora, evt. innlemme allerede eksisterende samarbeidstiltak 
(boligmøte, kantinemøte, barnehagemøte o.a.). 

 Legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av samskipnader (gjennom 
etablerte eller nye strukturer)  

 Være et bindeledd mellom samskipnadssektoren og det internasjonale miljøet for 
studentvelferd. 

 Peke ut representanter til ulike fora nasjonalt eller internasjonalt der samskipnadene skal 
være representert. 
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3. Behov for omorganisering av sekretariatet 
 

Frem til høsten 2019 har det vært vedtektsfestet at direktør i SiO er styreleder i Samskipnadsrådet 

og sekretariatet har vært fysisk plassert hos SiO. På samskipnadsmøtet 2019 ble vedtektene endret 

og valg av styreleder kan tillegges hvilken som helst samskipnad. Det ble derfor utformet en 

samarbeidsavtale mellom SiO og Samskipnadsrådet, for å avklare ansvar og kostnadsfordeling.  

 

Som følge av denne vedtektsendringen, er det nå naturlig å flytte arbeidsgiveransvaret for 

sekretariatet avhengig av modell for organisering som velges. 

 

3.1. Samskipnadsrådet sitt styre 
Styret i Samskipnadsrådet mener dagens modell for styresammensetning og styrets ansvar er en god 

modell. Det er viktig at både studentene og direktørene er representert i Samskipnadsrådet, og at 

det er en balanse i sammensetningen. Det foreslås derfor ingen endring på dette punktet. 

 

3.2. Omfang og rolle til sekretariatet  
Rådets sekretariat skal støtte opp under styrets arbeid i alle saker styret arbeider med, for 

derigjennom å gi styret ett best mulig beslutningsgrunnlag. 

 

Sekretariatet skal bidra til at Samskipnadsrådet oppnår vedtatte målsettinger/vedtak.  

Sekretariatet har som hovedoppgaver å følge med på politikkutvikling innen samskipnadsområdet, 

ivareta samfunns- og myndighetskontakt i samråd med styret, utarbeide grunnlag for 

politikkutforming og svare på høringer. Sekretariatet skal også tilrettelegge for arrangement og 

møter og ta/har ansvar for kommunikasjonskanalene til Samskipnadsrådet.  

 

3.3. Forholdet mellom styret og sekretariatet 
Styret og styrets leder skal fronte Samskipnadsrådet utad, og være talsperson eksternt og ovenfor 

eksterne myndigheter og samarbeidspartnere.  

 

3.4. Dagens organisering 
Det er to stillinger tilknyttet dagens sekretariat. Seniorrådgiver har 100% kontrakt, fordelt per nå 60 

% Samskipnadsrådet og 40% SiO. Rådgiver har 40% kontrakt i SiO. Stillingen ble utlyst som 40-50%, 

og av praktiske årsaker er kontrakten satt til 40 (da det er lettere å justere opp enn ned). Per nå har 

SiO har arbeidsgiveransvar for begge.  

 

3.5. Ulike modeller for organisering av sekretariatet 
Styret har, med innspill fra direktørmøtet 25.-26. juni, skissert 2 mulige hovedmodeller for videre 

organisering av sekretariatet. Begge disse modellene har fordeler og ulemper, og styret ønsker 

synspunkter på disse alternativene i de ulike samskipnaders behandling av saken. Begge modellene 

forutsetter at arbeidsgiveransvaret flyttes fra SiO. 
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3.5.1. Modell 1 – Sekretariat lokaliseres i Oslo 
Som følge av økt arbeidsmengde, foreslås det at sekretariatet bemannes med en 1 senior-rådgiver 

i 100% stilling og 1 rådgiver i 40% stilling der arbeidsgiveransvaret flyttes til Samskipnadsrådet og 

lokalisering er i Oslo.  

Samskipnadsrådets støttefunksjoner  

Samskipnadsrådet sekretariat har tidligere benyttet seg av støttefunksjoner hos SiO og blitt fakturert 

for dette.  Dette har vært: 

- Regnskap 

- Bank 

- Fakturahåndtering 

- Fakturering 

- Kontorplasser, utstyr, officepakker, IT-støtte osv.  

Samskipnadsrådet er ikke revisjonspliktig i dag (er lag/forening). 

Styret i Samskipnadsrådet foreslår at det settes av eget budsjett for støttetjenester og øvrige 

funksjoner som tidligere inngikk i avtalen med SiO.  

Fysisk lokasjon  
Det er tidligere diskutert hvor et sekretariat bør være lokalisert. Et av argumentene for at SiO har 

hatt ansvar for sekretariatet, handler også om at man er tettere på beslutningstakere i Oslo. Dette er 

fortsatt et gjeldende argument. Samskipnadsrådet har, og skal ha mye kontakt med sentrale 

myndigheter, både fra regjering og storting i tillegg til byråkratiet i KD. Andre sentrale aktører vi 

samarbeider mye med, for eksempel NSO har også fysisk tilstedeværelse i Oslo. Eksakt hvor i Oslo 

sekretariatet skal være lokalisert har man ikke tatt stilling til, men det kan være hensiktsmessig at 

kontor er i nærhet/ tilknyttet andre relevante organisasjoner/kontorfellesskap. 

 

3.5.2. Modell 2 – Styreleder av Samskipnadsrådet velger sitt eget sekretariat 
 

Ledelsen av Samskipnadsrådet har de siste 15 år vært tillagt SiO. Fra nå av fristilles dette – det betyr 

at ledelsen av Samskipnadsrådet heretter kan tillegges hvilken som helst samskipnad som har 

kapasitet til å påta seg å lede Samskipnadsrådet, herunder sekretariatsfunksjonen. 

Det er den enkelte samskipnad som må vurdere hvorvidt de har ressurser nok til å påta seg ledelsen 

av Samskipnadsrådet – inklusive sekretariatsfunksjonen 

Samskipnadsrådets sekretariat 

Sekretariatet følge styreleder.  Den styreleder som velges, får ansvar for å organisere sitt eget 

sekretariat – i egen organisasjon. 

Sekretariatets «saksarkiv» kan samles i «skyen» - og kan benyttes av det nye sekretariat som følger 

styreleder. 

Praktisk organisering 

Den neste leder av Samskipnadsrådet velges året før tiltredelse. På denne måte får vedkommende 

ett år på seg til å organisere virksomheten, herunder organisere sitt eget sekretariat, før 

vedkommende tiltrer. 
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Velges denne modellen, vil det være naturlig å diskutere om styreleder skal velges for lengre enn 1 

år av gangen for å sikre kontinuitet. 

Det legges inn tilstrekkelige økonomiske ressurser slik at dette kan gjennomføres uten å belaste den 

samskipnad som får ansvar for sekretariatet. Det må settes av eget budsjett for støttetjenester og 

øvrige funksjoner som tidligere inngikk i avtalen med SiO, tilsvarende som beskrevet for modell 1. 

 

3.6  Organisering av sekretariatet – fordeler og ulemper 
 

 Fordeler Ulemper 

Modell 1 – Sekretariat 
lokaliseres i Oslo 

Tett på beslutningstakere i 
Oslo (KD, NSO, politikere, etc), 
mulighet til å bygge relasjoner 
og kunnskap over tid. 

 

Kontinuitet i sekretariatets 
arbeid. 

Fjern fra samskipnadenes 
hverdag og samskipnadrådets 
styreleder 

Større beslutningsgrunnlag Mulig økte kostnader (avh av 
stillingsstørrelse) 

Modell 2 - Styreleder av 
Samskipnadsrådet velger sitt 
eget sekretariat 
 

Styreleder får mulighet til å 
påvirke valg av sekretariat og 
kan sørge for god «match» 

Kan miste kontinuitet i 
sekretariatets kompetanse og 
arbeid avhengig av valgperiode 
for styreleder. 

Tett på styreleder og 
prioritering av 
samskipnadsrådets arbeid 

Fjern fra beslutningstakere, 
politikkutforming og 
påvirkningsarbeid i Oslo (KD, 
NSO, politikere, etc) 

Organisering av 
virksomheten/sekretariatet 
følger valg av styreleder og er 
derav jevnlig til vurdering 

Må starte på nytt med 
rekruttering og opplæring – 
kan bli for krevende for 
enkelte samskipnader å ta hele 
denne jobben. Kan sikres ved 
gode overganger ved endring – 
det ligger et års mulighet for 
forberedelse da neste leder 
velges et år før tiltredelse. 

God kunnskap om 
studentsamskipnadenes 
hverdag 

Enkelte regioner kan ha 
vansker med å rekruttere riktig 
kompetanse. 
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4. Styrets vurdering og konklusjoner (punktvis oppsummering) 

Styret diskuterte saken med utgangspunkt i dokumentet sendt fra arbeidsgruppen 13.08.2020. 

Styret vedtar å sende notat "Samskipnadsrådets rolle og organisering av sekretariat" på høring til 
studentsamskipnadene.   Samskipnadsrådet ønsker innspill fra de ulike samskipnadene innen 15. 
september både på endring i vedtekter og anbefalt organisasjonsmodell.  
 

4.1. Styret foreslår/anbefaler følgende:  
 Endringer i Samskipnadsrådets vedtekter. 

 Arbeidsgiveransvaret for sekretariatet flyttes fra SiO til Samskipnadsrådet eller til 

samskipnad som har styreleder, avhengig av modell. 

 To alternativer til organisering av sekretariatet skisseres: 

o Modell 1 

 videreføring av fysisk lokasjon for sekretariatet i Oslo  

 at sekretariatet innrettes med Seniorrådgiver 100% og rådgiver 40% for å gi 

best forutsetning til å svare opp målsettinger og ambisjoner for 

Samskipnadsrådet  

o Modell 2 

 Ny organisering av Samskipnadsrådet – sekretariatet organiseres hos den 

samskipnaden som har styreleder. 

 

o Et flertall i styret anbefaler modell 1, men vil fatte endelig vedtak i styremøte etter 
17. september. 
 

 Det bør foreslås et budsjett for støttefunksjoner som tidligere lå hos SiO 

 

4.2. Forslag til videre prosess: 
 Samskipnadene behandler notatet i sine egne besluttende organer, og gir en tilbakemelding på 

forslaget. Frist for tilbakemelding til styret i Samskipnadsrådet: 15. september. 

 Direktørene møtes på nytt 17. september for å diskutere innspillene fra de ulike samskipnadene. 

 Samskipnadsrådets styret behandler deretter saken og forbereder denne til samskipnadsmøte i 
oktober. 

 Samskipnadsmøtet behandler saken 20.-21. oktober. 
 


