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Utredning – semesteravgiftsøkning 

Forkortelser 

SiO – Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

OAS – Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 

KD – Kunnskapsdepartementet 

VT – Velferdstinget i Oslo og Akershus 

SBH – Studentbarnehagene 

SHT – Studenthelsetjenesten 

 

Forklaringer 

Velferdsdivisjonen i SiO: Studenthelsetjenesten, herunder psykisk helsetjeneste, tannhelsetjeneste 

og Studentrådgivningen, samt Studentidretten, Karriere og Studentbarnehagene. 

Bakgrunn 

Siden 2002 har semesteravgiften ligget fast på 410 kr pr. semester. I 2010 ble semesteravgiftsøkning 

diskutert, men pga sannsynlig forestående sammenslåing med OAS, ble det besluttet at en eventuell 

semesteravgiftsøkning måtte avvente fusjon.  Høsten 2011 ble semesteravgiften for studenter ved 

tidligere OAS-institusjoner økt fra 380 kr til 410 kr. 

Det er KD som vedtar semesteravgiften for SiO, etter vedtak i SiOs Hovedstyre. 

Nedenfor beskrives dagens behov og historisk bruk av semesteravgiften. Videre belyses effekten av 

en økning av semesteravgiften og hvordan en økning kan nyttegjøres. 

 

Dagens og historisk nivå på semesteravgift 

I 2011 har SiO mottatt semesteravgifter på totalt 46,9 mill kroner. Som nevnt har 

semesteravgiftssatsen vært uforandret siden 2002. Da ble den økt fra 400 kroner pr. semester til 410 

kroner. Dersom avgiften hadde vært justert årlig i tråd med konsumprisindeksen, ville dette gitt en 

semesteravgift på ca 500 kroner i 2012. 
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Semesteravgift – faktisk og indeksert (KPI) 

 

For å opprettholde semesteravgiftens ”kjøpekraft” i siste 10-års periode, burde semesteravgiften ut 

fra en ren inflasjonsjustering altså være ca 90 kroner høyere enn den er i dag. 

 

Dagens og historisk bruk av semesteravgift 

Semesteravgiften har med få unntak kun vært brukt inn mot Velferdsdivisjonen i SiO i de siste 10 

årene.  Tidlig på 2000-tallet finansierte semesteravgift hele ”underskuddet” i Velferdsdivisjonen. I de 

senere år har også statstilskudd gått med til å dekke dette underskuddet, og i budsjett for 2012 er 

det forventet at også overskudd fra andre virksomhetsområder må finansiere Velferdsdivisjonens 

virksomhet. 

Kostnader i Velferd sammenliknet med semesteravgiftsinntekter (Inkl OAS fra 2011), ’000 kroner 

 

Beregnet ut fra underdekning i de ulike virksomhetsområdene/aktivitetene, har bruksmønsteret vært 

som følger. Det er her ikke skilt på semesteravgift, statstilskudd og annen inndekning. 
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Bruk av semesteravgift og gen. statstilskudd (Inkl OAS fra 2011) 

 

Konsekvenser av en økning av semesteravgiftssatsen 

Nedenfor vises semesteravgiftsinntekter ved uforandret sats (410 kr) og en økning av semesteravgift 

til hhv 450, 500, 550 og 600 kroner. Den blå søylen viser halvårseffekt av økning (dvs. slik det blir i 

2012) og den røde viser helårseffekt. 

Semesteravgiftsinntekter ved ulike satser (mill. kroner) 

 

En økning utover 450 kroner, gir på kort sikt ikke automatisk rom for økt aktivitet. Velferdsdivisjonen 

er i utgangspunktet budsjettert med et underskudd på 4 mill kroner, og en inntektsøkning må i første 

rekke gå til å dekke dette underskuddet. Med helårseffekt av økningen (f.o.m. 2013) vil en økt 

semesteravgiftssats derimot kunne settes direkte inn mot et utvidet tjenestetilbud og/eller 

rimeligere tjenester.  
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Økt kapasitet innen psykisk helse er for 2012 fremmet som et prioritert område i budsjettsøknaden 

fra Velferdstinget. Det er i 2012 lagt til grunn ca 12 årsverk innen psyk-seksjonen. En økning av den 

disponible rammen på 1 mill. kroner vil kunne gi i størrelsesorden 1200-1500 flere konsultasjoner pr. 

år, eller en økning av gruppetilbudet. 

Tannhelsetjenester er et annet område å kanalisere semesteravgiftsinntekter til. Til nå har dette 

tilbudet blitt drevet som en selvfinansierende aktivitet med pasientinntekter på ca 2,8 mill. kroner. 

Med samme aktivitetsnivå krever eksempelvis en prisreduksjon på 25% en tilførsel av 

semesteravgiftsinntekter på ca 0,7 mill. kroner. 

Relatert til helsetjenester ser vi et behov – og en mulighet for SiO – i sammensatte tjenester innen 

helse, trening og ernæring. Denne type sammensatte produkter innrettet mot studenters behov, er 

både noe SiO med sitt brede tjenestetilbud har gode forutsetninger for å kunne levere, samtidig som 

det finnes få andre relevante tilbydere.  

 

Annen relevant informasjon 

Studenthelsetjenesten har per i dag en refusjonsordning for studenter med SiO som fastlege, for 

utgifter mellom 200,- og 1980,- (frikortgrensen). 

Psykisk helsetjeneste er gratis for studenter. 

Tannhelse drives per i dag etter et selvkostprinsipp.  

 


