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Semesteravgiften økes fra 410 kr til 550 kr. 13 
 14 
 15 
Saksnotat  16 
Velferdstinget behandlet saken om semesteravgift 17. november 2011. Her ble det vedtatt å be Hovedstyret i 17 
SiO om å utrede dagens behov og historisk bruk av semesteravgiften, samt effekten av en økning (se vedlegg). 18 
Under Velferdstinget 2012 skal det fattes endelig vedtak om SiOs semesteravgift. Ved å ta beslutningen i februar 19 
er det mulig at semesteravgiften kan økes allerede fra høsten 2012, avhengig av videre saksbehandling i SiOs 20 
Hovedstyre og videre i Kunnskapsdepartementet. Det er KD som endelig vedtar semesteravgiften for SiO, etter 21 
innstilling fra Hovedstyret og Velferdstinget.  22 
 23 
SiO satte semesteravgiften til 410 kr fra og med 2002. Siden 2002 har semesteravgiften vært den samme, mens 24 
den reelle verdien på kronen har falt. Dersom avgiften hadde vært justert årlig i tråd med konsumprisindeksen, 25 
et vanlig mål for kroneverdi over tid, ville dette gitt en semesteravgift på ca 500 kr i 2012. For å opprettholde 26 
semesteravgiftens kjøpekraft i siste 10-års periode, burde semesteravgiften ut fra en ren inflasjonsjustering 27 
dermed være ca 90 kr høyere enn den er i dag.  28 
 29 
Med få unntak har semesteravgiften de siste 10 årene kun vært brukt inn mot Velferdsdivisjonen i SiO. De siste ti 30 
årene har trenden vært at det brukes stadig mer på helse. Velferdsdivisjonen er i utgangspunktet budsjettert 31 
med et underskudd på fire millioner kroner, og i første rekke må en inntektsøkning gå til å dekke dette 32 
underskuddet. Fra og med 2013 vil en økt semesteravgift kunne settes direkte inn i et utvidet tjenestetilbud, 33 
eller brukes til å kunne tilby rimelige tjenester.  34 
 35 
Både Studentenes helse- og trivelsundersøkelse (SHoT) fra 2010 og SSBs rapport om Studenters levekår fra 36 
samme år peker på utfordringer i forhold til bolig og psykisk helse. Undersøkelsene viser at flere studenter sliter 37 
med psykiske helseplager, og studenthelsetjenesten i SiO har i dag betydelig pågang. Samtidig peker rapportene 38 
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på at mange studenter har økonomiske utfordringer på grunn av høye bokostnader, og at flere enn det er 39 
kapasitet til ønsker å bo i studentbolig. Videre stadfester SSBs rapport viktigheten av studentvelferden og dens 40 
effekt i å fremme lik rett til utdanning.  41 
 42 
En økning av semesteravgiften fra 410 kr til 550 kr innebærer at SiO i 2013 vil kunne få inn 16,2 millioner kroner 43 
ekstra. En økning til 500 kr medfører en mulig ekstrainntekt på 10,4 millioner. Utredningen som ble bestilt fra 44 
SiO i 2011 spurte spesielt etter muligheter for utvidelse av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse og tannhelse. 45 
Denne viser at  en økning av den disponible rammen i studenthelsetjenesten med 1 million kroner vil kunne 46 
utvide det psykiske helsetilbudet med 1200 – 1500 konsultasjoner per år. Innenfor tannhelse vil man med 0,7 47 
millioner kunne sette ned prisen med 25 %. En vesentlig økning av semesteravgiften vil gjøre det mulig å reellt 48 
forbedre SiOs velferdstilbud både i forhold til tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet.  49 
 50 
Samtidig må en ta i betraktning at en økning av semesteravgiften vil kunne være en belastning for noen 51 
studenter. Studiestøtten har ikke økt i takt med prisutviklingen i samfunnet, og en semesteravgiftsøkning kan 52 
være problematisk for den gruppen som i utgangspunktet har minst. Samtidig er det denne gruppen som kan 53 
dra best nytte av den type kollektive gode samskipnaden tilbyr. De studentene som utgangspunktet benytter 54 
SiOs velferdstilbud sjeldnest, for eksempel på bakgrunn av manglende tilgjengelighet eller relevans, er de 55 
studentene som får minst utbytte av å sette opp semesteravgiften.  56 
 57 
Det er ikke nødvendigvis relevant å sammenlikne SiO med andre samskipnader, da tilbudene varierer vesentlig. 58 
Likevel kan det være et poeng å se hva andre samskipnader har innført av semesteravgift, med tanke på en 59 
politisk vurdering i forhold til hva KD tillater. 60 
  61 
Trondheim: 430, Bergen: 450, Stavanger: 360, Tromsø: 400, Buskerud: 500.  62 
 63 
Med tanke på de tilbudene som ligger innenfor SiO vurderes 550 kr til å være en forsvarlig semesteravgift. Ved å 64 
sette avgiften høyere enn 500 kr vil vi kunne sikre en inntekt som også tar høyde for at semesteravgiften ikke er 65 
indeksregulert, samt sikre en margin i forhold til videre priksvekst. 140 kr er en relativt liten økning per student, 66 
men kan likevel gi et vesentlig løft til det samlede velferdstilbudet for alle SiOs studenter. En inntektsøkning vil 67 
kunne sikre videre opprettholdelse og drift av sentrale tjenester hos SiO, og vil gjøre samskipnaden bedre rustet 68 
til å møte de utfordringene som kommer.  69 
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