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Om Riksrevisjonen 

• Stortingets revisjons- og kontrollorgan 

• Skal bidra til at fellesskapets midler og verdier 

blir brukt slik Stortinget har bestemt 

• Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og 

veiledning 

• Visjon: Bedre offentlig ressursbruk 



Tre revisjonstyper 

• Regnskapsrevisjon 

• Forvaltningsrevisjon 

• Selskapskontroll 
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• Hjemlet i Lov om studentsamskipnader, § 13 

• Gjennomføres innenfor selskapskontrollen 

• Tilpasset samskipnadenes egenart 
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Riksrevisjonens kontroll av 
samskipnadene 



• Selveiende 

• Relativt tydelig oppgave, målgruppe og ansvar 

• … men departementer og institusjonene har noen 

grunnleggende forpliktelser 

• Betydelig offentlig finansiering 

• Sterk brukerstyring 

• Statens interesser ivaretas gjennom regulering, tilsyn 

og tilskuddsforvaltning 
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Samskipnadenes egenart 



Risikoer 

• Svake insentiver til effektiv og forsvarlig drift? 

• Vanskelig å treffe studentenes behov? 

• Krevende å unngå subsidiering av ikke-

studenter? 
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Relevante revisjoner  

• Utvidet kontroll om studentsamskipnadenes 

boligmasse (Dokument 1, 2008-2009) 

 

• Utvidet kontroll om studentsamskipnadenes 

økonomi og økonomistyring (Dokument 3:2, 

2012-2013) 

 

• Utvidet kontroll om pensjonsforpliktelser og 

pensjonskostnader i selskaper med statlig 

eierinteresser (Dokument 3:2, 2015-2016). 
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Studentsamskipnadenes boligmasse 
(2008–2009) 

• Til tross for betydelig innsats og bygging av 

nye studentboliger, var det svært liten økning 

i det samlede tilbudet av studentboliger. 

 

• Bakgrunnen var bortfall av eksisterende 

studentboliger. I flere tilfeller var studenthjem 

solgt, under totalrehabilitering eller ble ikke 

lenger benyttet til boligformål. 
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Samskipnadenes økonomi og 
økonomistyring (2012-2013) 
 
• Noen av samskipnadene hadde en svak 

finansiell og likviditetsmessig stilling, og svake 

resultater over tid. 

 

• Sterke indikasjoner på at ikke-studenter ble 

subsidiert.  
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• Styret og ledelsen i mange samskipnader 

manglet nødvendig styringsinformasjon og 

hadde ikke etablert en tilfredsstillende 

økonomistyring. 

 

• 11 samskipnader hadde ikke utarbeidet 

likviditetsbudsjett for den samlede 

virksomheten.  

 

• 20 samskipnader hadde ikke utarbeidet 

langtidsbudsjett (mer enn ett år)  

 

 

 

10 



Pensjonsforpliktelser og 
pensjonskostnader (2015–2016) 

• De økonomiske resultatene og den finansielle 

stillingen for en del samskipnader var svakere 

enn det som følger av regnskapstallene. 

 

• De samskipnadene som har svakest finansiell 

stilling bør være spesielt oppmerksom på 

dette. 
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Utviklingstrekk og forventninger 

• Strukturendringer 

• Endringer i etterspørsel 

• Nettstudier  

– ansvar for velferd? 
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