
 
 

Avkommersialiseringsutvalget 
Takk for anledning til å bidra med innspill til det viktige arbeidet 
avkommersialiseringsutvalget er i gang med.  

Samskipnadsrådets viktigste innspill er at landets studentsamskipnader blir inkludert i 
definisjonen av ideelle organisasjoner.  

Studentsamskipnader. 

Det er i dag 14 studentsamskipnader i Norge. Disse er fordelt over hele landet og er 

ulike av størrelse. Studentsamskipnadene leverer ulike tjenester. Alle tilbyr 

studentboliger og en type rådgivningstjenester til studenter. I tillegg tilbyr flere 

studentsamskipnader studentbarnehage, treningssentre, kantine, studentsosiale, -

demokratiske, -faglige og kulturelle tiltak og helse- og omsorgstjenester med blant 
annet psykologer, sosionomer, leger og tannleger. 

Som en del av studentsamskipnadenes særegenhet er at den styres av studentene. 

Styreleder i alle studentsamskipnadenes styre er valgt av studentene og 
styremedlemmene som utgjør flertallet i styret er valgt av studentene. 

Studentsamskipnader er særlovselskaper regulert av lov om studentsamskipnader og 

forskrift om studentsamskipnader. Som virksomhetsform er det krav til at en 

studentsamskipnad skal være et eget rettssubjekt. Der samskipnadsloven og tilhørende 

forskrift ikke er dekkende, er aksjeloven styrende for studentsamskipnadene. 

Studentsamskipnader står under tilsyn av KD, via NOKUT, og riksrevisjonen fører 

kontroll med forvaltningen av statens interesser. 

Formål 

Studentsamskipnadene ble opprettet fordi det var et behov i det norske samfunnet for 

en aktør som ivaretar studentenes velferdstilbud. En studentsamskipnad har dermed til 
oppgave å tilby tjenester til studenter for å ta seg av deres velferdstilbud.  

En studentsamskipnad har ikke anledning til å ta utbytte. Alt overskudd i 

studentsamskipnaden skal reinvesteres i studentvelferd ved å for eksempel å sikre 
rimeligere tilbud til studentene eller investere i utvikling av bedre tilbud til studentene. 

Kommersiell drift 

Studentsamskipnader har i begrenset omfang adgang til å drive kommersiell drift. Da er 

det krav om at dette skal gi overskudd, og at overskuddet skal reinvesteres i 

studentvelferd.  

Der studentsamskipnadene gir tilgang til deler av tilbudet sitt til ikke-studenter skal 
dette komme tydelig frem i segmentregnskap. 
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Avslutningsvis 

Studentsamskipnader er et særlovselskap. I denne sammenhengen vil vi kunne 

beskrives som en privat organisasjon med et ideelt formål, og kan således betegnes 

privat ideell. Det er ingen eier som har anledning til å ta ut utbytte og eventuelt 
overskudd går tilbake til tjenester til studenter. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styreleder i Samskipnadsrådet 

Audhild Kvam 

 

 

 


