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Studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits mm. 
Hovedproblemstillinger i saken 
Stortinget har i statsbudsjettet for 2023 vedtatt at institusjonene skal kreve minst kostnadsdekkende studie-
avgifter for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits fra og med studieåret 2023/24. 

Lovendringene som skal gi de statlige institusjonene hjemmel til å kreve studieavgifter var på høring før 
sommeren og er enda ikke vedtatt. Departementet har imidlertid signalisert at lovendringene blir fremmet for 
Stortinget i løpet av våren, og trolig vedtas som planlagt. Universitetet i Oslo forbereder seg derfor på 
innføringen av studieavgifter.  

Dette medfører behov for at universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor 
EU/EØS og Sveits fra studieåret 2023/24, med forbehold om endelig vedtak av endringer i universitets- og 
høyskoleloven. Det er også behov for å vedta en prismodell for UiOs studieavgifter samt å fastsette et lokalt 
regelverk for søkere og studenter som skal betale studieavgift.  

Innføringen av studieavgifter har konsekvenser for UiOs studentopptak og berører det pågående 
internasjonale opptaket av selvfinansierende masterstudenter sterkest. 

Forslagene er nærmere omtalt i det vedlagte fremleggsnotatet. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Innføringen av studieavgifter følges av en reduksjon i bevilgningen til sektoren. For UiOs del utgjør kuttet 
12,8 millioner i 2023, og om lag 51 millioner når kuttet når full effekt i 2025. 
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Det er ingen direkte sammenheng mellom beregningsgrunnlaget for departementets kutt og institusjonenes 
mulighet for inntjening. Universitetsledelsen kommer tilbake til en helhetlig vurdering av hvordan kuttet skal 
fordeles i budsjettet for 2024. Dette inkluderer å vurdere konsekvenser for UiOs opptaksrammer.  

FORSLAG TIL VEDTAK 
a) Universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits ved UiO 

fra og med studieåret 2023/24. UiOs opplegg for studieavgifter skal gjennomføres på grunnlag av de 
varslede endringene i universitets- og høyskoleloven.  

b) Universitetsstyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgifter til UiOs studieprogram. Dette gir 
følgende prisliste for studieåret 2023/2024: 

• Studier i kategori F – 130.000 per år 
• Studier i kategori E – 160.000 per år 
• Studier i kategori D – 180.000 per år 
• Studier i kategori C – 260.000 per år 
• Studier i kategori B – 380.000 per år 
• Studier i kategori A – 500.000 per år 

c) Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer i prismodellen. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.  

 
 
Arne Benjaminsen Hanna Ekeli 
universitetsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
Vedlegg 

1) Fremleggsnotat 
2) BOTT-arbeidsgruppens forslag til beregning av studieavgifter 
3) Styredokument fra sak om studieavgifter til styremøte i UHR 20. februar 2023 
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Studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits mm. 

Innledning 
I dette notatet foreslår vi at universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor 
EU/EØS og Sveits fra studieåret 2023/24, med forbehold om endelig vedtak av endringer i universitets- og 
høyskoleloven. Vi foreslår også at universitetsstyret vedtar en prismodell for UiOs studieavgifter basert på 
felles utredninger i sektoren. Videre foreslår vi at universitetsdirektøren får fullmakt til å foreta ev. 
justeringer i prismodellen samt at rektor får fullmakt til å vedta et lokalt regelverk for søkere og studenter 
som skal betale studieavgift.  

Notatet vil også redegjøre for de foreløpige konsekvensene for UiOs studentopptak. Studieavdelingen og 
Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring koordinerer arbeidet med å tilrettelegge for innføring av 
studieavgifter ved UiO, og involverer fakultetene der det er nødvendig. Ved behov vil styret vil få en ny sak 
om studieavgifter til behandling senere i vår. 

Innføring av studieavgifter  
Stortinget har i statsbudsjettet for 2023 vedtatt at institusjonene skal kreve minst kostnadsdekkende studie-
avgifter for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits fra og med studieåret 2023/24. Universitets-
styret fikk en orientering om dette i desember 2022, jf. V-sak 46/22 om endringer i UiOs studieplasser. 

Styret behandlet i samme møte UiOs høringsuttalelse om innføring av studieavgifter for studenter fra land 
utenfor EØS/Sveits – endringer i universitets- og høyskoleloven (V-sak 47/22). I uttalelsen var UiO kritisk 
både til studieavgifter generelt og til prosessen for innføring. Departementet har signalisert at lovendringene 
blir fremmet for Stortinget i løpet av våren, og trolig vedtas som planlagt.  

Innføringen av studieavgifter følges av en reduksjon i bevilgningen til sektoren. For UiOs del utgjør kuttet 
12,8 millioner i 2023, og om lag 51 millioner når kuttet når full effekt i 2025. Departementet legger opp til at 
studenter som betaler studieavgift holdes utenom den bevilgningsfinansierte utdanningsvirksomheten. 
Institusjonene skal fremover ikke motta basis- eller resultatinntekter (studiepoeng- og kandidatmidler) for 
studenter som betaler studieavgift.  

Det er ingen direkte sammenheng mellom beregningsgrunnlaget for departementets kutt og institusjonenes 
mulighet for inntjening. Universitetsledelsen kommer tilbake til en helhetlig vurdering av hvordan kuttet skal 
fordeles i budsjettet for 2024. Dette inkluderer å vurdere konsekvenser for UiOs opptaksrammer.  

Vi foreslår at universitetsstyret vedtar at det innføres minst kostnadsdekkende studieavgifter for studenter fra 
land utenfor EU/EØS-området og Sveits ved UiO fra studieåret 2023/24, i tråd med stortingets vedtak om 
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statsbudsjett for 2023. Vedtaket fattes med forbehold om endelig vedtak av endringer i universitets- og 
høyskoleloven, som vil gi nødvendig lovhjemmel for å kreve studieavgifter.  

Beregning av studieavgift 
Departementet har overlatt til institusjonene selv å fastsette nivået på studieavgiftene, men har presisert at 
studieavgiftene skal være minst kostnadsdekkende. Institusjonene i sektoren ønsker å bli enige om felles 
prinsipper for beregningen av studieavgiftene. UiO har deltatt i to arbeidsgrupper som har foreslått modeller 
for beregning av studieavgifter: en arbeidsgruppe nedsatt av universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og 
Tromsø (BOTT) og en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet (UHR). BOTT-gruppens 
anbefaling kommer fram av vedlegg 1 og UHR-gruppens anbefaling av vedlegg 2. 

Begge arbeidsgruppene har diskutert fordeler og ulemper med to modeller for beregning av studieavgifter: 

1) En TDI-basert modell (totalkostnadsmodell) som ferdigstilles i løpet av 2023.  
2) En modell basert på kategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. 

Begge gruppene har konkludert med at den eneste realistiske løsningen for opptaket til høsten 2023 er å ta 
utgangspunkt i modell 2 basert på finansieringskategoriene. Begge gruppene foreslår et påslag for 
administrative kostnader, samt å bruke modellen i to år før den evalueres. I den videre beskrivelsen tar vi 
utgangspunkt i UHR-gruppens anbefaling, siden den har størst potensiale for enighet i hele sektoren.  

Arbeidsgruppen har brukt følgende metode for å regne ut forslag til studieavgifter:  

• Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i det samlede bevilgningsnivået til institusjonene i den statlige 
UH-sektoren, men trukket fra kostnader til rekrutteringsstillinger, museer og noen av de indirekte 
kostnadene for eksternt finansiert, vitenskapelig personale. Arbeidsgruppen legger til grunn at 
resterende kostnader representerer de ressursene institusjonene bruker på internfinansiert, 
forskningsbasert utdanning.   

• Midlene divideres deretter på vektede studiepoeng, der vektingen samsvarer med vektingen i studie-
kategoriene i det nasjonale finansieringssystemet. På denne måten blir studentårsverk kostnadsbærer 
for både utdanning og den forskningen som ligger til grunn for utdanningstilbudet, med fratrekk for 
aktivitetene som er nevnt ovenfor.  

• Dette representerer en totalkostnadsmodell: Alle kostnader i den bevilgningsfinansierte delen av 
virksomheten er gjort rede for. Konklusjonen på regnestykkene innebærer kostnader til student-
årsverk som i gjennomsnitt for de offentlige UH-institusjonene ligger 10 % over finansierings-
systemets satser forstått som summen av basis- og resultatmidler.  

UHRs arbeidsgruppe foreslår at denne forenklede kostnadsberegningen legges til grunn for prisingen av 
studieavgifter for studentopptaket høsten 2023. Basert på inneværende års bevilgning i de ulike studie-
kategoriene, gir det følgende prisliste per studieår (avrundet, og med 10% påslag):  

• Kategori F – 130.000  
• Kategori E – 160.000  
• Kategori D – 180.000  
• Kategori C – 260.000  
• Kategori B – 380.000  
• Kategori A – 500.000   
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Vi foreslår at universitetsstyret vedtar prismodell for studieavgifter til UiOs studieprogram i tråd med 
forslaget og prislisten beskrevet over. Vi foreslår videre at universitetsdirektøren får fullmakt til å gjøre 
eventuelle justeringer i prismodellen, hvis det skulle oppstå behov for dette. 

Innkreving og administrasjon av studieavgift  
UiO må utvikle rutiner for administrasjon av de eksterne inntektene som studieavgiftene medfører. Vi 
trenger også et opplegg for selve innkrevingen av studieavgiften, inkludert å avgjøre hvilken betalings-
løsning studentene rent praktisk skal benytte.  

Vi legger foreløpig til grunn at nye studenter må betale en andel av studieavgiften før de kan få oppholds-
tillatelse og komme til Norge for å starte studiene sine. Det trengs avklaringer fra Utlendingsdirektoratet av 
hvordan studieavgiften skal håndteres opp mot kravene til å dokumentere midler til livsopphold mm. 

UiO må også utrede og fastsette et lokalt regelverk for søkere og studenter som skal betale studieavgift, 
herunder frister for betaling, hvor store rater skal betales inn om gangen, konsekvenser ved redusert 
studieprogresjon, konsekvenser ved sykdom, konsekvenser ved manglende betaling, angrerett mm. Vi legger 
til grunn at det må foretas endringer i forskrift om studier og eksamener ved UiO og forskrift om lokale 
opptak ved UiO. Studieavdelingen koordinerer arbeidet og vurderer hvordan enhetene, Studentparlamentet 
og UiODoc blir involvert. Vi foreslår at rektor får fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift. 

Konsekvenser for UiOs studentopptak  
Departementet har foreslått at statlige universiteter og høyskoler skal kreve egenbetaling fra andre enn 

1. norske borgere. 
2. utenlandske borgere som etter internasjonale avtaler har rett til likebehandling med norske borgere. 
3. utenlandske borgere som kan ha rett til lån og stipend på samme vilkår som norske borgere etter 

utdanningsstøtteloven og forskrift fastsatt med hjemmel i denne. 

UiO gjennomfører hvert år et internasjonalt opptak av selvfinansierende studenter til engelskspråklige 
masterprogram. Dette opptaket retter seg direkte mot studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits, og innføringen 
av studieavgifter påvirker derfor dette opptaket i sterkest grad. Det kan imidlertid også være søkere til UiOs 
ordinære masteropptak eller grunnstudier via Samordna opptak som omfattes av kravet om studieavgift. Den 
internasjonale sommerskolen omfattes først av kravet i 2024. 

UiO lyste i oktober 2022 ut det internasjonale masteropptaket for studieåret 2023/24 med forbehold om 
innføring av studieavgifter. Siden søknadsfristen var før jul og opptaket er til behandling, legger 
universitetsledelsen til grunn at det bør gjennomføres som planlagt. Dette til tross for at det trolig er få søkere 
som ender opp med å begynne på studier ved UiO til høsten. Svarbrevene sendes normalt ut i slutten av 
mars. Vi kan ikke utsette dette vesentlig, siden søkerne må ha tid til å søke om oppholdstillatelse før de 
ankommer Norge. Svarbrevene må inneholde informasjon om hva studiene vil koste, hvordan betalingen vil 
foregå og hvilke betingelser som gjelder. Vi oppdaterer også UiOs nettinformasjon rettet mot denne 
søkergruppen etter hvert som vi har mer informasjon på plass. 

Ifm. at søkerne får tilbud, må UiO vurdere hvilke søkere som må betale studieavgiften, og hvilke søkere som 
er omfattet av et av unntakene nevnt innledningsvis i avsnittet. Det samme gjelder når svarene i det ordinære 
masteropptaket i juli sendes ut. Når det gjelder grunnstudier vil institusjonene være avhengige av at HK-dir 
(Samordna opptak) har løsninger for å håndtere studieavgiften. 
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Søkernes statsborgerskap vil være det viktigste kriteriet i vurderingen av hvem som skal betale studie- 
avgifter, men punktene 2 og 3 over legger opp til en rekke unntak som er knyttet til Lånekassens regelverk 
for utdanningsstøtte. 

Punkt 2 innebærer at statsborgere fra EØS-land skal få unntak på grunn av EØS-avtalen, og sveitsiske 
statsborgere skal få unntak på grunn av EFTA-avtalen. Britiske statsborgere som har benyttet seg av retten til 
fri bevegelighet før overgangsperiodens utløp 31. desember 2020 skal få unntak på grunn av separasjons- 
avtalen med Storbritannia. 

Punkt 3 innebærer i hovedsak unntak for personer som har permanent oppholdstillatelse, opphold på grunn 
av beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, opphold på grunnlag av 
familieinnvandring eller familietilknytning til norsk statsborger, samt personer som har arbeidet fulltid i 
Norge i to år eller har studert på fulltid i Norge i tre år. Dette er personer som har opparbeidet en så sterk 
tilknytning til Norge at de har en rett til likebehandling med norske statsborgere når det gjelder lån og 
stipend fra Lånekassen. Departementet mener at det samme argumentet om tilknytning tilsier at denne 
gruppen bør unntas fra kravet om egenbetaling. 

Departementet foreslår at studenter som kommer på utveksling gjennom nasjonale eller institusjonelle 
avtaler skal få unntak fra kravet om studieavgift. Studieavgiftene vil derfor ikke ha konsekvenser for 
mobilitetssamarbeidet gjennom Circle U., selv om Kings College og Universitetet i Beograd er utenfor 
EU/EØS. 

Innføringen av studieavgifter medfører også behov for å vurdere konsekvenser for UiOs studieportefølje og 
for den fremtidige rekrutteringen av internasjonale studenter til UiO. UiOs engelskspråklige masterprogram 
har ulik profil hva gjelder andel studenter fra utenfor EU/EØS, og det vil være nødvendig å vurdere i hvilken 
grad studiene har potensiale til å rekruttere internasjonalt også etter innføring av studieavgift. En eventuell 
innføring av nye nasjonale stipendordninger vil ha stor betydning for hvilke internasjonale studenter som vil 
ha mulighet til å studere i Norge. Erfaringer fra våre naboland viser at innføring av studieavgift også øker 
behovet for en mer aktiv rekrutteringsstrategi gjennom internasjonal markedsføring. UiO arbeider ikke aktivt 
med rekruttering av internasjonale helgradsstudenter i dag, og dette vil kreve ressursinnsats på tvers av 
organisasjonen.  

FORSLAG TIL VEDTAK 
a) Universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits ved UiO 

fra og med studieåret 2023/24. UiOs opplegg for studieavgifter skal gjennomføres på grunnlag av de 
varslede endringene i universitets- og høyskoleloven.  

b) Universitetsstyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgifter til UiOs studieprogram. Dette gir 
følgende prisliste for studieåret 2023/2024: 

• Studier i kategori F – 130.000 per år 
• Studier i kategori E – 160.000 per år 
• Studier i kategori D – 180.000 per år 
• Studier i kategori C – 260.000 per år 
• Studier i kategori B – 380.000 per år 
• Studier i kategori A – 500.000 per år 
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c) Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer i prismodellen. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.  

 
 
 
Arne Benjaminsen Hanna Ekeli 
universitetsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
Vedlegg:  

 
1) BOTT-arbeidsgruppens forslag til beregning av studieavgifter 
2) Styredokument fra sak om studieavgifter til styremøte i UHR 20. februar 2023 
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Rapport fra arbeidsgruppe for arbeidsgruppe for fastsetting av studieavgift for 

studenter fra utenfor EØS og Sveits 

Annette Ysland Ludvigsen (NTNU)  
Peter A. S. Woldseth (UiB)  
Per Kjell Heitmann (UiO)  
May-Liss Hestnes (UiT)  
 

Innledning  

Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høyskoler for at internasjonale studenter fra land utenom EØS og Sveits (såkalte tredjeland) fra 

høstsemesteret 2023 skal betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved statlige universiteter og 

høyskoler og private høyskoler med statstilskudd, jf. Prop. 1 S (2022–2023) for 

Kunnskapsdepartementet.   

KD har ikke uttalt hvordan de faktiske kostnadene skal fastsettes, men har antydet at f. eks TDI-

modellen (for EVU) kan benyttes. Den gjennomsnittlige studieavgiften for internasjonale studenter i 

Finland og Sverige er henholdsvis rundt 130 000 og 135 000 kroner. I Danmark har medianen blant 

studieprogrammene en avgift på rundt 149 000 kroner i året. Studieavgiftene per program varierer 

mye. Departementet foreslår regler tilsvarende dem i Sverige og Danmark, hvor studieavgiften minst 

skal dekke institusjonens kostnader ved utdanningen, og at det er institusjonen selv som fastsetter 

studieavgiften (ref: Høring om innføring av studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS-

området eller Sveits m.m. – endringer i universitets- og høyskoleloven).  

KD foreslår at den enkelte institusjon skal kreve inn studieavgiftene og at internasjonale søkere må 

dokumentere overfor institusjonen om de faller inn under noen av unntakene, f.eks. gjennom 

statsborgerskap i et EØS-land, forskrift om utdanningsstøtte § 7, med mer. Dette gir behov for økt 

administrasjon ved institusjonene. Kostnader til å administrere innkrevingen av studieavgiften skal 

inngå i kostnadsgrunnlaget for å fastsette studieavgiften. Kravet om at egenbetalingen minst skal 

dekke institusjonens kostnader for utdanningen innebærer at alle direkte og indirekte kostnader 

knyttet til studietilbudet blir dekket av studieavgiften vurdert over tid. Dette kan beregnes ved hjelp 

av en totalkostnadsmodell f. eks TDI-modellen (for EVU) som UHR har utarbeidet.  

BOTT-institusjonene har satt ned et utvalg med ett medlem fra hver institusjon. Dette utvalget har 

fått i oppdrag å presentere forslag til utregningsmodell som kan benyttes for å fastsette pris på 

studieavgift for den berørte studentgruppen. Utvalget har fått frist til å levere et forslag innen 

utgangen av januar 2023. Utvalget har valgt å se på allerede eksisterende modeller, hovedsakelig 

TDI-modellen og Finansieringskategoriene. Vi er også kjent med at UHR har etablert et tilsvarende 
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utvalg med samme mandat og omtrent samme tidsperspektiv. Det er enighet i sektoren om at det er 

behov for snarlig avklaring på denne problemstillingen, slik at man kan gå ut med informasjon til 

søkere i pågående opptak til høsten 2023.  

 Finansieringskategorier  

Modellen finansieringskategorier tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets 

finansieringskategorier og prissetter studieavgiften for internasjonale studenter basert på disse 

kategoriene, samt et administrasjonsgebyr.   

Finansieringskategoriene deler inn studieprogram basert på 6 kategorier, basert på hvor 

ressurskrevende de ulike typene av studieprogram er. Dette kan ikke tolkes som en ren 

inntektsallokering på studieprogramnivå, men et uttrykk for ressursinnsatsen ulike typer av 

studieprogram krever (se vedlegg 1 for en oversikt over de ulike finansieringskategoriene).   

Det er også viktig å presisere at institusjonene har rammestyring. Dette innebærer at inntekten 

basert på finansieringskategorien den enkelte utdanningen er innplassert ved, ikke nødvendigvis vil 

eller skal samsvare med den reelle kostnaden ved det spesifikke studieprogrammet. 

Finansieringskategoriene kan derfor betraktes som grove gjennomsnittssatser for utdanningene.  

I denne modellen tar man utgangspunkt i satsen for nye studieplasser, 

studiepoengproduksjonssatsen og kandidatproduksjonssatsen, i tillegg til et administrasjonsgebyr. I 

grove trekk vil disse indikatorene finansiere utdanningsvirksomheten ved institusjonene, inkludert 

forskningsbasert utdanning. Studieavgiften fastsettes ved å summere satsen for nye studieplasser, 

studiepoengproduksjon, administrasjonstillegg og kandidatproduksjon. Satsen for 

kandidatproduksjon divideres med antall år for normert studieløp, da man oppnår 

kandidatproduksjon kun en gang per student for ett studieprogram.    
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Argumenter for å benytte finansieringskategoriene som en prismodell for å beregne studieavgift for 

internasjonale studenter er:  

• Modellen vil være enkel å forvalte administrativt sett. Den vil være transparent, enkel og 

forutsigbar både for fagmiljø og studenter. Institusjonen kan estimere fremtidig inntekt basert på 

denne studentgruppen og benytte dette i sin økonomistyring. I tillegg vil det være mulig at pris 

er kjent for studentene i god tid før opptak.   

• Prissettingen vil differensiere på ulike typer studieprogram, men samme type studieprogram vil 

ha samme pris på tvers av sektoren.   

• Sektoren har nylig levert en høringsuttalelse til KD om finansieringskategoriene hvor de fleste 

institusjonene ikke ønsket å komme med kostnadsanslag per studieprogram grunnet at man 

ønsket å unngå en anbudsproblematikk. Å ha et finansieringssystem som gir incentiver til å 

tilrettelegge for lav utdanningskvalitet (lave kostnader) vil ikke være hensiktsmessig. Ved å ha 

samme pris for samme typer studieprogram på tvers av sektoren (ved bruk av 

finansieringskategorier) vil man unngå taktisk prising i sektoren (anbud). Dette vil være forenelig 

med sektorens tidligere synspunkter for anbud og prissetting av studietilbud.  

• Ved å sette en pris for studieavgift for internasjonale studenter lik finansieringskategoriene vil vi 

sikre at ingen institusjoner signalerer til KD at finansieringskategoriene er for høye. Ved å bruke 

andre mekanismer for prissetting kan man risikere at enkelte institusjoner setter en lavere pris 

enn finansieringskategoriene, for eksempel at de kun benytter marginalkostnader eller ikke 

inkluderer kostnader knyttet til forskningsbasert utdanning. Dette vil gi uheldige signaler til KD.  

Samtidig kan man se spesielt en hovedutfordring med denne modellen. Finansieringskategoriene gir 

ikke en kostnadsprofil per studieprogram. Dette vil si at ved å bruke denne modellen vil man ikke 

nødvendigvis klare å si noe om kostnadsnivået på hvert enkelte studieprogram. Dette kan for 

eksempel slå ut for studieprogram som driver utdanningen nevneverdig høyere eller lavere enn 

finansieringskategorien studieprogrammet er tilknyttet.   

I tillegg er finansieringskategoriene til KD i endring. Dette innebærer at ved en eventuell endring på 

kategoriene vil studenter oppleve annen prissetting for studieåret 2023/2024 enn studieåret 

2024/2025. Hvis denne endringen medfører færre kategorier vil dette bidra til at 

finansieringskategoriene vil være enda grovere gjennomsnittssatser.    
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TDI-modellen  

Kunnskap om totale kostnader for aktiviteter er en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrekkelig, 

betingelse for å føre en informert samtale om faglige prioriteringer i fagmiljøene. TDI-modellen er en 

slik totalkostnadsmodell.  

Totale kostnader kan deles i to – kostnader knyttet direkte til kjerneaktivitetene og (indirekte) 

kostnader knyttet til støttetjenester.   

Til den første kategorien hører først og fremst lønn i 

vitenskapelige stillinger. En viktig del av TDI-modellen 

handler i tillegg om at investeringer og drift av 

eksperimentell infrastruktur samt lokaler til 

undervisningsbruk, skilles ut og synliggjøres som direkte 

kostnader.   

 

Øvrige kostnader er indirekte og bestemmes residualt. Disse indirekte kostnadene dreier seg både 

om sentralt organiserte fellestjenester som bibliotek og IT, personal- og økonomitjenester samt lokal 

administrasjon og ledelse.  

Denne modellen er ikke dimensjonert til å angi pris eller inntekt. Den skal avdekke reelle kostnader 

basert på gjennomsnittlige beregninger. Modellen vil således kunne gi en indikasjon på hva som må 

til for å få inndekning til disse kostnadene, den er dog ikke tenkt som et verktøy for å gi et 

prisestimat. Alle inntekter utover kostnadene sees på som en potensiell inntektskilde, hvordan 

denne skal fordeles er opp til hver enkelt institusjon.  

• TDI-modellen er en god modell for å kunne avdekke reelle kostnader. Grunnlaget gir en 

kvalitetsmessig studieavgift i forhold til å avdekke kostnader som varierer med 

studieprogram.  

• KD har stilt krav om at man minimum må kunne dekke kostnadene i beregning av 

studieavgift, denne modellen dekker kravet fra KD.  

• TDI-modellen har vært anvendt for forskning, og er allerede godt innarbeidet.    
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Det er noen ulemper med å innføre TDI-modellen som grunnlag for fastsetting av pris for studenter 

utenfor EØS. Disse ulempene må sees i sammenheng med ulike sett av forutsetninger som kan 

påvirke kostnadene. 

• TDI-modellen kan resultere i lavere kostnader per studiepoeng enn de inntektene som følger 

av dagens finansieringskategorier. Da kan det medføre en justering av 

finansieringskategoriene som vil påvirke finansiering til alle studenter og program.  

• Institusjonene i sektoren har ulike kostnader knyttet til sin virksomhet. TDI-modellen kan 

således medvirke til prisvariasjoner nasjonalt og dermed føre til en uheldig 

«anbudsliknende» konkurranse institusjonene imellom.  

• TDI-modellen kan medføre et for høyt fokus på kostnader og fortrenge faglige og 

samfunnsmessige perspektiver.  

• Det vil være noe mer administrativt arbeid med å kunne avdekke kostnadene enn det vil 

være ved å ta i bruk finansieringskategoriene.  

TDI-modellen er under revidering og vil estimert ferdigstilles medio februar. Prosessen etter 

ferdigstilling vil inneholde høringsrunder og forankring. Det er helt usannsynlig at denne prosessen 

er ferdigstilt slik at TDI-modellen kan benyttes som grunnlag for å fastsette studieavgifter for 

studenter som søker opptak for høstsemesteret 2023.  

EVU-Modellen  

TDI-modellen (totalkostnadsmodell for prosjekter med eksternfinansiering som synliggjør direkte og 

indirekte kostnader) for forskning er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i 

forskningsprosjekter med ekstern finansiering. TDI-modellen for etter- og videreutdanning synliggjør 

alle kostnader (direkte og indirekte kostnader) forbundet med EVU-tilbud som har ekstern 

finansiering. Totalkostnadsmodell - TDI - Universitets- og høgskolerådet (uhr.no)  

I praksis har modellen vist seg å være lite anvendelig, og er i svært liten grad tatt i bruk i sektoren. 

Det er relativt stor usikkerhet knyttet til hvor godt denne modellen reflekterer det reelle økonomiske 

bildet i EVU-prosjektene, spesielt studiepoengsatsen er omdiskutert.   

Etterutdanning og videreutdanning defineres også hovedsakelig ulikt i sektoren, og kostnadsprofilen 

til EVU vil gjerne se annerledes ut enn for en fulltids programstudent. Det er en utfordring at EVU-

tilbudene er veldig ulike (for eksempel campusbasert vs. nettbasert), og at denne modellen ikke 

fanger opp ulikhetene. Tilbakemeldinger på denne modellen er at den er for detaljert og 
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administrativt krevende å bruke. I tillegg gir den så høye kostnader at prissettingen ofte blir for høy 

for det markedet den er ment for.   

Utvalget har på bakgrunn av dette valgt å se bort fra denne modellen, da den anses som lite aktuell i 

denne sammenheng.   

Konklusjon  

Uavhengig av valg av modell så må man legge til et administrativt påslag for internasjonale studenter 

siden markedsføring og innkreving av studieavgifter mv. vil medføre et betydelig ekstraarbeid 

sammenliknet med dagens praksis. 

Etter gjennomgang av de ovennevnte modellene anser utvalget at det eneste alternativet i skrivende 

stund er å benytte seg av finansieringskategoriene for å prissette studieavgiften for studenter som 

tas opp høsten 2023. Samtidig har utvalget vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å bruke denne 

modellen fremover, eller hvorvidt det kan være hensiktsmessig å vurdere ny modell til opptaket 

2024. Vi mener det mest hensiktsmessige vil være å bruke finansieringskategoriene for opptak til 

høsten 2023 og høsten 2024, og deretter evaluere ordningen før opptaket høsten 2025. På den 

måten vil vi ha noen erfaringer og et bedre grunnlag for å vurdere hvordan studieavgiften best kan 

fastsettes for fremtiden. Utvalgets anbefaling er dermed følgende:  

• Finansieringskategoriene brukes for fastsetting av studieavgift for opptak til høsten 2023 og 

høsten 2024. Studenter som tas opp i disse to opptakene må få fullføre sine studier på 

denne modellen.   

• Ordningen evalueres, og eventuelle endringer i prismodellen innføres fra høsten 2025.   
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Vedlegg 1: Oversikt over de ulike finansieringskategoriene  
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Høring - Innføring av studieavgift fra departementet: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-studieavgift-for-studenter-fra-land-utenfor-
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UHRs brev om innføring av studieavgift: 

https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021002425&

MId1=204 

  

Forespørsel om møte med KD (notat): 

https://innsyn.acossky.no/uhr/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2

021002512& 

  

Bakgrunn 

Innføring av studieavgift 

Stortinget har i statsbudsjettet for 2023 vedtatt å innføre studieavgift for studenter utenfor 

EØS, Sveits m.m. Rektorene i universitets- og høgskolesektoren har diskutert dette i to 

digitale møter. Det er en rekke utfordringer knyttet til innføringen. UHR har tatt opp dette med 

Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget og med Kunnskapsdepartementet 

(KD), sist i møte 2. februar. Her formidlet UHR at vi erkjenner at det er bred politisk støtte for 

vedtaket, men at det er utfordrende med en så vesentlig endring som innføring av 

studieavgift fra ett år til et annet. 

  

Opptaket av internasjonale studenter til studieåret 2023 er i gang, og det er behov for å 

informere søkere og få på plass nødvendig regelverk, systemer og rutiner. Det er ikke avklart 

presist nok hvilke grupper som omfattes av vedtaket om studieavgift. Dette må gå entydig 

fram av den varslede lovendringen. Når målgruppen er avklart, gjenstår det fortsatt 

vesentlige utfordringer knyttet til opptak av søkere. 

  

I dag mangler statlige institusjoner tilgang til kvalitetssikret informasjon om søkernes 

statsborgerskap for søkere utenfor det norske folkeregistret, og om søkerne tilfredsstiller 

kravene til utdanningsstøtte. Institusjonene må basere seg på innsendt informasjon fra 

søkerne selv og all informasjon må registreres manuelt.  En digital løsning for innhenting av 

denne informasjonen fra folkeregisteret må på plass, noe som forutsetter en lovendring. 

  

Det kreves et betydelig administrativt arbeid for å identifisere betalingspliktige søkere. Dette 

skal ifølge KD kunne kompenseres for gjennom studieavgift. Mange institusjoner kan 

imidlertid ende opp uten betalende studenter, etter å ha lagt ned mye arbeid for å identifisere 

de som er betalingspliktige. 

 

I møte med KD understreket UHR behovet for en nasjonal stipendordning, og etterlyste 
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konsekvensutredning av vedtakets betydning for institusjonenes studietilbud.  KD har ikke 

signalisert planer om å innføre utdanningsstipend. Slike stipender vil utgjøre et 

konkurransefortrinn for land som tilbyr det.  

  

 

Studieavgiften 

UHR har satt ned en arbeidsgruppe, bestående av UHRs beregningsgruppe og 

økonomigruppe, som har utredet ulike modeller for kostnadsberegning og prissetting av 

studieavgift. Det må skilles mellom kostnadsberegning, som gjelder utgifter som skal dekkes 

for utdanningstilbudet, og prissetting, som er prisen utdanningsinstitusjonene velger å ta for 

utdanningstilbudene.  

Departementet presiserte i møtet at studieavgiften skal være minimum kostnadsdekkende, i 

den forstand at totale kostnader for hele utdanningstilbudet skal dekkes, ikke 

marginalkostnadene ved å ta opp en ekstra student. 

  

Totalkostmodell (TDI-modell) 

Dagens TDI-modell (totalkostnadsmodell for prosjekter med eksternfinansiering som 

synliggjør direkte og indirekte kostnader) brukes i all hovedsak på forskningsprosjekt med 

ekstern finansiering. UHR-Administrasjon har vurdert modellen som for kompleks, og 

har oppnevnt en arbeidsgruppe som utreder forenkling. Arbeidet er i sluttfasen. En forenklet 

TDI-modell kan brukes til å identifisere kostnader ved utdanningstilbud, og vil særlig være 

nyttig for UH-institusjonenes interne økonomistyring.  

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik fra Nord universitet vil i styremøtet orientere om 

arbeidet med prisfastsetting av studieavgift og TDI. Skjelvik leder arbeidsgruppen for TDI.  

 

 

Vurdering 

Bruk av finansieringskategoriene 

Det er en utfordring å sikre full kostnadsdekning uten at norske institusjoner priser seg ut av 

et internasjonalt utdanningsmarked, for eksempel Sverige og Danmark. Dersom andre land 

tar opp studenter «på marginalen», vil de kunne tilby utdanninger til lavere pris.  

  

UHRs arbeidsgruppe har i likhet med arbeidsgruppen BOTT-institusjonene har satt ned, tatt 

utgangspunkt i departementets finansieringskategorier for å gjøre en enkel 

kostnadsberegning. Mens BOTT institusjonenes arbeidsgruppe foreslår et flatt tillegg på 

10 000 kr på hver kategori, foreslår UHRs arbeidsgruppe et prosenttillegg.  

  

Det foreslåtte prosenttillegget fremkommer som følger: Basert på det samlede 

bevilgningsnivået til institusjonene i den statlige UH-sektoren trekker arbeidsgruppa fra 

kostnader til rekrutteringsstillinger, museer og indirekte kostnader for eksternt finansiert, 

vitenskapelig personale. De gjenstående midlene divideres deretter på vektede studiepoeng 

der vektingen samsvarer med vektingen i studiekategoriene i det nasjonale 

finansieringssystemet. På denne måten blir studentårsverk kostnadsbærer både for 

utdanning og forskning (med fratrekk for de aktiviteter som er nevnt ovenfor). Det 

representerer en totalkostnadsmodell: Alle kostnader i den bevilgningsfinansierte delen av 

virksomheten er gjort rede for. Konklusjonen på regnestykkene innebærer kostnader til 

studentårsverk som i gjennomsnitt for de offentlige UH-institusjonene ligger 10 % over 

finansieringssystemet satser forstått som summen av basis- og resultatmidler. 
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UHRs arbeidsgruppe foreslår at denne forenklede kostnadsberegningen legges til grunn for 

prisingen av studieavgifter for studentopptaket høsten 2023. Basert på inneværende års 

bevilgning i de ulike studiekategoriene, gir det følgende prisliste per studieår (avrundet beløp 

i 1000 kroner og med 10% påslag): 

Kategori F - 130 

Kategori E - 160 

Kategori D - 180 

Kategori C - 260 

Kategori B - 380 

Kategori A - 500 

  

Regjeringen legger sannsynligvis fram forslag til nytt finansieringssystem våren 2023, som vil 

kunne medføre færre studiefinansieringskategorier og endringer allerede fra neste år.  

  

TDI 

Ny TDI-modell vil på sikt bli en viktig ressurs for universitetene og høyskolene. Modellen vil gi 

ulike priser, men vil ha den fordelen at den er transparent. Styret bes diskutere  

• UHRs videre arbeid mot departement og direktorater om konsekvensene av innføring 

av studieavgift 

• Arbeidsgruppens anbefaling for fastsetting av studieavgift for 2023  

 

 

Forslag til vedtak 

Sekretariatet følger opp i tråd med diskusjonen og innspillene som fremkom i møtet. 
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