
 

 
 

Beskrivelser av samarbeid innenfor ulike 
tjenesteområder 
Innhold 
1 SiN innkjøpssamarbeid .................................................................................................................... 1 

2 Mat og drikke .................................................................................................................................. 2 

3 Bolig (Andreas) ................................................................................................................................ 3 

4 Bokhandel (Pål)................................................................................................................................ 4 

5 Foreningsvirksomhet (Andreas) ...................................................................................................... 4 

6 Kurs (Kristian) .................................................................................................................................. 5 

7 Trening (Andreas) ............................................................................................................................ 6 

8 Barnehage (Pål) ............................................................................................................................... 6 

9 Helse (Andreas) ............................................................................................................................... 7 

10 Digitalisering ................................................................................................................................ 8 

11 Stabs- og støttefunksjoner (Kristian) ........................................................................................... 8 

 

1 Innledning 
Arbeidsgruppen har med hjelp av egen organisasjon og delvis arbeidsgruppene i Samskipnadsrådet 
beskrevet tidligere og nåværende samarbeid mellom samskipnadene innenfor ulike områder. Det 
kan være at det har eksistert og eksisterer flere varianter av samarbeid mellom enten to eller flere 
samskipnader enn det som er beskrevet.  

Denne beskrivelsen er ment til å gi et innblikk i hvordan samskipnadene samarbeider innenfor de 
ulike områdene. Innenfor flere av områdene har arbeidsgruppen redegjort for hvilket potensial som 
er til stedet for samarbeid på området. 

Det understrekes at denne sammenstillingen kun er gjort basert på enkel dialog mellom 
arbeidsgruppens medlemmer og enkeltindivider som har en rolle i samarbeidsgruppene. Det har ikke 
vært diskutert innad i hver samarbeidsgruppe hva som skal være en felles tilbakemelding, og det er 
heller ikke nødvendigvis stilt like spørsmål til hver gruppe. Dette er noe av bakgrunnen for 
anbefalingen i hovedrapporten, kapittel 8.1, hvor det anbefales å gjøre en større spørreundersøkelse 
av hvordan et samarbeid bør videreutvikles  
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2 SiN innkjøpssamarbeid  
Studentsamskipnadene har opprettet et innkjøpssamarbeid for kantinedriften i samskipnadene. SiN 
Innkjøpssamarbeid SA består av 11 av landets 14 studentsamskipnader og har som formål å 
samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes 
serveringsvirksomheter. De tre som ikke er med i innkjøpssamarbeidet har valgt å inngå avtaler med 
andre leverandører. Samarbeidet ble startet i 2008 og etter betydelig vekst ble det stiftet til et 
samvirke i 2013. Samarbeidet baseres på at det inngås fellesavtaler for samskipnadene med 
landsdekkende leverandører. Disse leverandørene har hovedsakelig gjeldt mat og drikke og annet 
utstyr til kafedrift, men andre virksomheter i samskipnadene har i nyere tid blitt knyttet opp mot 
disse avtalene. 

Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir samskipnadene en større og mer attraktiv kunde 
for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser.  

Antall enheter som benytter SiN fellesavtaler i Norge: 

Mat og drikke/serveringssteder  150 
Barnehager 21 
Kiosker 5 
Treningssentre 13 
Boligdrift 20 
Totalt 209 

 

Hovedformål for samarbeidet. 

 Alle andelseiere skal oppnå bedre innkjøpsbetingelser via samarbeid 
 Optimale innkjøpsbetingelser på omforente produkter til definert kvalitet 
 Sikre et tilbud av næringsrike, sunne og salgbare produkter 
 Konkurrere med dagligvare på pris når det gjelder enkelte prioriterte produkt 
 Sikre god forretningsetikk 
 Sikre at leverandører som blir valgt jobber aktivt i forhold til bærekraft 
 Effektiv organisering av SiN samarbeidet 

I dag er det representanter fra seks ulike samskipnader som utgjør styret i SiN og samvirket 
administreres i det daglige av to ansatte i Studentsamskipnaden SiO. 

Samskipnadene har her etablert en type produktselskap, etter den beskrivelsen som er satt i 
rapporten. 

3 Mat og drikke  
Samarbeid på Mat og drikke foregår gjennom SiN. Utover selve innkjøpssamarbeidet er det opprettet 
faggrupper på mat, meny og konsept.  

Gruppene driver viktig utveksling av erfaring om for eksempel å begrense svinn og andre 
effektiviseringstiltak. Faggruppene gir også viktig støtte til innkjøpssamarbeidet ved at de tester og 
kvalitetssikrer produkter som planlegges inn i felles innkjøp. 

I SiN nett legges det til rette for deling av felles informasjon av kunnskap på både innkjøp og fag for 
øvrig.  
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Et felles kassesystem for alle samskipnadene er en viktig støtte for innkjøpssamarbeidet og daglig 
drift i kantinene. Systemet støtter innkjøp, og er sentralt som drift- og beslutningsstøtte i SiN. 
Kassesystemet støtter også utvikling av fordelsprogram og drift av ulike apper.   

Samarbeidsmulighetene er så store at det viktig å holde fokus på kjerneoppgavene. Dette er et viktig 
element etter hvert som samarbeidet utvides. 

I regi av SiN arrangeres det årlig en konferanse om studentmat. Konferansen har utviklet seg fra et 
kafeledermøte til konferanse. Konferansen samler ca. 100 deltakere både fra samskipnadene og fra 
leverandører. Det sentrale fokuset for konferansen er faglig oppdatering og møter med leverandører. 

En utfordring med det faglige samarbeidet i regi av SiN nettverket er at de samskipnader som ikke er 
en del av innkjøpssamarbeidet heller ikke er deltakere i det faglige samarbeidet.  

4 Bolig 
Innenfor boligtjenestene til samskipnadene er det lite systematisert samarbeid mellom de ulike 
samskipnadene. Boligdirektørene møtes minst en gang i året gjennom Boligmøtet som arrangeres av 
Samskipnadsrådet. Samskipnadsrådets arbeidsgruppe for bolig agerer primært på mandatet fra 
Samskipnadsrådet, men ser at informasjonsdeling og erfaringsutveksling har en veldig stor verdi 
innenfor temaet bolig/eiendom. Under boligmøtet 2022 ble både boligdirektører og 
eiendomsdirektører invitert til å delta på møtet.  

Boligsamarbeidet kan kategoriseres som uformelt og med få forpliktelser. Det kan også 
argumenteres for at det til dels er relasjonsbasert. 

Det finnes et stort potensial for økt samarbeid som vil gi tids- og kostnadsbesparelser for 
samskipnadene: 

 Generell informasjonsdeling 
 Innsiktsinnhenting (f.eks. bomiljø) 
 Felles utarbeidelse av krav og standarder (for eksempel boligstandard, eiendomsstandard 

osv.) 
 Strategi / fremtidens studentboliger 
 Digitaliseringsinitiativer (FDV-systemer) 
 Ulike driftsmåter 
 Servicetilbud 
 Miljø og klimatiltak 
 Valg av kvaliteter og produkter 
 Byggemetoder og planløsninger 
 Kostnadstall både investering, nybygg og rehabilitering 
 Kostnadstall drift og service  
 Innkjøpssamarbeid 
 Felles markedsføring (for eksempel fra www.studentbolig.no som SiO eier i dag) 
 Standardisering, for eksempel 

o Tildelingsreglement 
o Lik måte å håndtere internasjonale studenter på 
o Felles retningslinjer i kundeservice  
o En felles måte å løse depositum på 
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5 Bokhandel 
Samarbeid mellom studentbokhandler ble etablert i 1986 gjennom innkjøpssamarbeidet 
Unipa. Unipa ble oppløst i 2010. Samarbeidet har hatt ulike sammensetninger, og fra 2016 
ligger samarbeidet i Akademika. Hovedaksjonær i Akademika er forlagshuset Vigmostad og 
Bjørke. Forlagshuset har kjøpt ut bokhandelsvirksomheten fra SiO, Sammen, SiT og Arktiske. 
Disse samskipnadene driver ikke bokhandel, og styrkeforholdet i det som nå heter 
Akademikakjeden er preget av at gjenværende studentbokhandler får en perifer rolle i 
kjeden og kjedeavgift presses oppover.   

Et samarbeid er viktig for å drive en moderne bokhandel. Dette omhandler bl.a.: 

 Innkjøpssystem 
 Forhandlingsmakt mot forlagene. 
 Mastersystemet( CS butikkdata) gjør at vi kan se hva andre butikker har på lager – vi hjelper 

hverandre med bøker som tar tid å skaffe så langt mulig. 
 Import av bøker er komplisert å administrere på egenhånd 
 Samarbeid om kampanjer  

Studentbokhandler er kritisk avhengig av et kjedesamarbeid. De gjenværende bokhandlene 
kjenner presset fra akademikakjeden der største eier i praksis setter betingelsene. Disse 
betingelsene er det krevende å forholde seg til.  

Siden de største samskipnadene ikke lenger driver bokhandel blir bokhandel samarbeidet 
ikke veldig sentralt i samskipnadssammenheng. Samarbeidet må imidlertid videreføres blant 
de samskipnadene som i dag driver bokhandel. Samarbeidet som eksisterer i dag er lite 
formelt og strukturert. 

6 Foreningsvirksomhet 
Det finnes ikke et strukturert samarbeid mellom samskipnadene innen foreningsaktivitet, men det 
har vært jevnlig dialog om dette temaet mellom SiO, SiT, Sammen, SiA og Den arktiske 
studentsamskipnad i en årrekke. 

Under Koronapandemien har det vært noen ad-hoc møter der det har blitt gjennomgått hvordan de 
ulike samskipnadene har jobbet med å tilrettelegge for studentfrivilligheten med informasjon om 
retningslinjer. Hvordan man har gjennomført kurs og aktiviteter digitalt, samt andre 
tilretteleggingstiltak som eksempelvis Koronastøtten SiO selv opprettet i starten av pandemien i 2020 
for å ivareta studentfrivilligheten i Oslo. 

I 2021 har det vært møter for å sammenlikne hvordan samskipnadene har jobbet med tiltakspakkene 
og hvordan dette er blitt mottatt, senere har det vært generelle møter der man har diskutert 
hvordan man jobber med tilrettelegging. Hver gang man møtes så opplever de ansatte at 
samskipnadene jobber med de samme utfordringene, men finner/lager løsninger hver for seg. 

Det er et potensial for økt samarbeid i foreningsvirksomhet. Samtidig er det ulike rammevilkår 
avhengig av størrelse på samskipnadene og antall studenter som er tilknyttet, som igjen medfører 
ulikt volum og omfang av disse tjenestene. Det er likevel et potensial i å formalisere dette 
samarbeidet mer. 

Nedenfor følger tre eksempler:  
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 Utforme felles nettsidefunksjoner for studentforeninger; Stort ønske fra de andre 
samskipnadene til å se på muligheten for å åpne funksjonene SiO har utviklet for 
flere samskipnader. (Søke støtte, medlemsregister, eventkalender, registrering og 
foreningsoversikt. (dette ble presentert for arbeidsgruppen for digitalisering i 
Samskipnadsrådet i august 2022) 

 Stemningsrapport 2022; Stemningsrapport er en undersøkelse vi sendte til alle 
registrerte aktive i studentforeninger i 2020, og det hadde vært spennende å se på 
muligheten for å sende denne undersøkelse til aktive i flere studentbyer/til flere 
studentsamskipnader for å få et enda bedre datagrunnlag. 

 Felles møtepunkt/konferanse for kompetansebygging; Kan man samle alle som 
jobber med studentfrivillighet annet hvert år, for å se på samarbeidsområder. 
Eksempelvis utvikling av kurs/e-læringsverktøy, veiledningskompetanse, 
tilrettelegging gjennom arrangementer. 

7 Kurs 
Samskipnadene tilbyr i dag en rekke kurs og program innenfor de ulike tjenesteområdene våre. 
Spesielt innenfor områder som: Råd og helse, Studentliv og Foreningsvirksomhet.  

Veldig mange av kursene som tilbys har samme tema eller svært likt innhold. Noen temaer som 
veldig mange av samskipnadene dekker er blant annet: 

- Eksamensmestring 
- Stressmestring 
- Tidsplanlegging 
- Søvnkurs 
- Organisasjonsarbeid 
- Tankevirus 

I dag utvikles disse kursene i stor grad individuelt. Det samarbeides i noen tilfeller uformelt og 
gjennom relasjoner. Samarbeidet består stort sett i inspirasjon og erfaringsdeling som benyttes til å 
utvikle egne kurs. I all hovedsak så utvikler samskipnadene 14 ulike varianter av mange av de samme 
kursene.  

Her er det et stort potensial for å jobbe mer strukturert sammen. For eksempel et kurs innen 
eksamensmestring eller stressmestring burde kunne utvikles i fellesskap og leveres på tvers av 
samskipnadene. Samarbeid innen dette området gir oss mulighet til å heve kvaliteten på porteføljen, 
levere mer kostnadseffektivt og øke innovasjonsgraden sammen.  

En annen spennende mulighet er samarbeid rundt en felles e-læringsplattform innenfor 
kurstemaene. Å digitalisere en felles kursportefølje gjennom moderne plattformer betyr at vi kan 
levere kurs og kompetanseheving til studentene når og hvor de har behov for det, på deres 
premisser. Dette kan gi stor nytte for studenter i hele landet, og spesielt studenter i deltids og 
samlingsbaserte studier eller studenter på små studiesteder.   

En tydelig fordeling av ansvar og felles finansiering av ressurser vil kunne løfte området betydelig på 
kort tid. 
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8 Trening 
Det finnes en rekke ulike samarbeidsopplegg innen treningssentertilbudet i dag. Nedenfor følger 
noen eksempler på områder det samarbeides om mellom samskipnadene. 

1. Gjestetrening, medlemmer kan trene på kryss og tvers av samskipnader. 2 måneder i året på 
sommeren, og/eller 15 ganger som et klippekort.  

2. Sinspiration, årlig faglig Convention vi rullerer på å arrangere. Faglig påfyll i alt fra ledelse til 
gruppetimer.    

3. Fagsystem. Samskipnadene bruker det samme fagsystem/bransjesystem som heter Exceline, 
men det brukes ikke likt.  

4. Felles innkjøpsavtaler på utsalgsvarer.  
5. Samarbeidsmøter og løpende erfaringsutveksling. Eksempelvis foregår det nå en felles 

diskusjon om kleskoder.  
6. Utveksling av ansatte.  

Selv om mye samarbeid allerede eksisterer, er det fremdeles et potensial til å utvide dette: 

1. Produkt. Potensialet er stort for å ha større samarbeid rundt produktet vårt, dele erfaringer 
og tallgrunnlag for hvilke produkter som går bra og etterspørres. Herunder testing av nye 
produkter, et typisk eksempel vil være en ny gruppetreningstime. Der kunne vi delt 
erfaringer om arbeid og resultat omkring det som gjennomføres, hva fungerer og hva har 
ikke fungert.  

2. Utvide innkjøpsavtaler, og inkludere avtaler på andre leverandører.   
3. Marked og markedsføring, dele erfaringer fra salg og markedsføringskampanjer. Hva gir nye 

medlemmer inn i butikken? Det gjøres noe i dag, men er ikke systematisk.  
4. Mer samarbeid på Senterleder nivå, andre temaer enn trening og fag.  

Det blir beskrevet som en utfordring at det er et stort spenn i driftsmodeller og størrelser på 
organisasjonene, og dette gjør samarbeidet mer krevende. Det er et potensial i å formalisere 
samarbeidet mer, f.eks. gjennom bindende avtaler for gjestetrening på tvers av samskipnadene. 

Samarbeidet om trening kan kategoriseres som uformelt og med få forpliktelser. Det kan også 
argumenteres for at det til dels er relasjonsbasert. 

9 Barnehage 
Barnehagene i samskipnadene er løst knytet sammen i dag. Noen har tett samarbeid, mens andre har 
valgt andre nettverk og samarbeidsformer. Det finnes en rekke nettverk og 
samarbeidskonstellasjoner utenfor samskipnadene. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og 
lokale samarbeidsgrupper i hjemkommunene, er eksempler slike nettverk. 

I regi av Samskipnadsrådet ble det opprettet en arbeidsgruppe for barnehager under 
pandemiperioden. Det er 4 samskipnader representert i gruppa. Noen barnehager er også knyttet 
opp til SiN. 

Vi kan tenke oss flere ulike samarbeidsområder for barnehagene: 

 Felles møtepunkt for ledere / styrere. 
o Fordeler: Erfarings- og idéutveksling, spesielt i forhold til studentrettede tilbud 
o Ulemper: Kan oppleves som ressurskrevende da det finnes ulike nettverk allerede 

 IT systemer for barnehager. 
o Fordeler: Står sterkere ved forhandling av pris når vi er flere sammen 



7 
 

o Ulemper: Mange ulike løsninger i dag, og mange er allerede fornøyd med det de har 
og ønsker ikke å bytte.  

 Økt bruk av felles innkjøp 
 Tariff 

o Fordeler: Vi hadde stått sterkere om vi var samlet i en arbeidsgiverorganisasjon. 
o Ulemper: Resurskrevende 

 Videreføring og styrking av dagens arbeidsgruppe. 

Barnehagesamarbeidet kan kategoriseres som uformelt og med få forpliktelser. Det kan også 
argumenteres for at det til dels er relasjonsbasert. 

10 Helse 
I helse er det et eget helseledermøte som gjennomføres halvårlig med ledere for helse og 
velferdstjenesten i samskipnadene. Helseledermøtet er arena for samarbeid og erfaringsdeling. 
Samskipnaden bytter om å være vertskap for helseledermøte. Det er også en egen helsekonferanse 
som arrangeres annethvert og samskipnadene bytter på å være vertskap for konferansen. 
Konferansen i 2022 arrangeres av SiO. I tillegg finnes det en rekke aktiviteter og leveranser som det 
også samarbeiders om:  

- Veileder – attest for tilrettelegging til eksamen. SiO har utviklet en attest for tilrettelegging 
til eksamen. Denne ble presentert på årets helseledermøte, og er nå gjort tilgjengelig for alle 
samskipnader slik at den kan brukes av alle 

- SHoT undersøkelsen er en nasjonal studenthelseundersøkelse som gjennomføres hvert 
fjerde år. Den siste undersøkelsen gikk ut til nesten 170 000 studenter og det var nær 60 000 
studenter som svarte. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag av 
Sio, Sit og Sammen som eier undersøkelsen. Samarbeidet om SHoT undersøkelsen har pågått 
siden 2010 og årets undersøkelse er med tilleggsundersøkelsen i 2021 den femte 
undersøkelsen som er gjennomført. Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet. 

- Studenterspør.no er en spørretjeneste for studenter med hovedfokus på helserelaterte 
temaer. Tjenesten bygger på og er utviklet av SiO i samarbeid med ung.no. Fra våren 2022 
startet arbeidet med å gjøre Studenter spør tilgjengelig gjennom alle samskipnader i Norge 
og det er startet opplæring av svarere ved flere samskipnader. Studenter spør er utviklet 
med finansiering fra Helsedirektoratet, og det er nå innvilget støtte for å rulle løsningen ut 
for alle samskipnadene.  

- Gamification – Digitalisering av selhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp er et 
samarbeidsprosjekt mellom SiO, Sit, Sammen og Norges arktiske studentsamskipnad. 
Prosjektet tar utgangspunkt i de viktigste utfordringene studentene rapporterer i SHoT 
undersøkelsen og utvikler selvhjelpsverktøy med bruk av spill og teknologiløsninger. Det er 
utviklet tre moduler som lanseres september 2022, og det er planlagt ytterligere en til to 
moduler. Alle moduler som utvikles gjøres tilgjengelig for alle samskipnadene. I delprosjekt 
fire som starter opp skal det lages løsning for å hjelpe studenter «å ta ordet» i grupper og 
forelesninger. Med bruk av VR legges det opp til å utvikle en komplett løsning med 
programvare, kurs, utstyr og lisenser for 3 års bruk. I tillegg vil det gis opplæring av 
medarbeidere gjennom webinar. Det er videre planlagt at prosjektet anskaffer komplette 
kurspakker til alle samskipnader som ønsker å ta i bruk løsningen som lages. 

- Studenttelefonen er en gratis telefontjeneste som er åpen fra 16-06 alle dager. Tjenesten er 
tilgjengelig for alle studenter i hele Norge og tjenesten leveres av Mental Helse 
hjelpetelefonen på oppdrag av SSN og SiA som har fått støtte til prosjektet gjennom midler 
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fra Helsedirektoratet. Tjenesten er tilgjengelig for alle studenter i Norge og samskipnadene 
kan i større grad markedsføre tilbudet gjennom egne kanaler. 

Den anslås at flere lignende prosjekter som de som er nevnt ovenfor, kan utvikles også i fremtiden. 
Dette vil gi store synergier på tvers av samskipnadene.  

Helsesamarbeidet kan kategoriseres som uformelt og med få forpliktelser. Det er likevel faste 
møteplasser mellom organisasjonene, som er med på å formalisere samarbeidet noe. Det kan også 
argumenteres for at det til dels er relasjonsbasert. 

11 Digitalisering 
Styret i Samskipnadsrådet nedsatt 14 desember 2021 en egen arbeidsgruppe om digitalisering. 
Arbeidsgruppen fikk oppgave å utarbeide en rapport om tekniske systemer og komme med 
anbefalinger for hvor det er potensiale for samarbeidsmuligheter.  

Denne arbeidsgruppen viser til rapporten fra Arbeidsgruppen for digitaliserings beskrivelse av dagens 
situasjon og potensialet videre.  

12 Stabs- og støttefunksjoner 
Samskipnadene samarbeider i dag i relativt lite om stabs- og støttefunksjoner. Det foregår mye 
uformell deling av kunnskap og felles kompetanseheving, men svært lite av dette foregår innenfor 
formelle rammer eller strukturer. Det arrangeres i dag diverse møtepunkter innenfor fagene for å 
utveksle kunnskap og bygge felles relasjoner. Relasjoner som i dag er en essensiell del av 
samarbeidet da mye foregår 1 til 1 eller i et ulikt antall samskipnader sammen. Nytt av året er møter 
for kommunikasjon og økonomi i regi av Samskipnadsrådet. Kommunikasjon har også tidligere hatt et 
fellesmøte i året for å drive erfaringsutveksling. 

Potensialet på dette området fremstår som stort. Både med hensyn til kostnadsbesparelser og med 
tanke på effekt. Stadig skiftende rammevilkår, teknologier og kundemasse gjør at det kan være 
krevende å henge med. Etterslep på jordiske og myndighetspålagte krav kan også bli svært kostbart. 

Noen mulige samarbeidsgevinster: 

 Kommunikasjon – Utforming av felles budskap og informasjonskampanjer kan øke 
gjenkjenningsfaktoren rundt våre tjenester og vårt samfunnsoppdrag. Gjennom samarbeid 
kan vi redusere kost betydelig samtidig som vi øker rekkevidden av vår kommunikasjon. 
Felles utforming av markeds- og kommunikasjonskampanjer som kan brukes med lokale 
profiler. 

 Juridisk – Samskipnadene er alle samme organisasjonstype og leverer mange av de samme 
tjenestene. Dette betyr at vi påvirkes av de samme skiftende rammevilkårene og vil stå 
fremfor mange lignende juridiske problemstillinger. Eventuelt samarbeid rundt juridiske 
utredninger kan redusere kostnaden for alle betydelig. I stedet for at flere samskipnader 
betaler ulike konsulenter flere ganger for å utrede det samme spørsmålet kan man sammen 
kjøpe en utredning som flere har nytte av. 

 Myndighetskrav– Vi opplever stadig flere økende og komplekse krav fra myndighetene. Krav 
til oppbevaring/håndtering av data, krav som omfatter for eksempel personvern, GDPR, 
åpenhetsloven. Å holde seg oppdatert på disse er svært kostnadsdrivende. Dette er 
regulatoriske krav som er like for oss alle, det betyr at felles ressurser på dette området kan 
redusere kostnadene betydelig.  
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 Rapportering – Standardisering og samkjøring av rapportering vil kunne senke kostnaden og 
heve verdien av rapporteringen vår. Vi rapporterer i dag på mange av de samme 
parameterne til mange av de samme interessentene. Gjennom å bygge felles rutiner og felles 
databaser kan vi forenkle prosessen. Gode sammenlignbare tallgrunnlag vil også heve 
kvaliteten og gjøre det lettere for oss å sammenligne nøkkeltall på tvers av samskipnad. 


