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Styresak B 27 / 2015 
 

 

Forkursstudenter på HiST og tilgang til SiTs tjenester 
 

Bakgrunn for saken: 

SiT har fått en henvendelse fra HiST v/ studiedirektøren ifht forkursstudenter og tilgang til SiTs 

tjenester. Forkursstudentene har blitt innkrevd semesteravgift fra HiST i «alle tider», på lik linje 

med studentene på HiST som er tilknyttet SiT og har tilgang på alle SiTs tjenester. 

Forkursstudentene er ikke studenter ihht Lov om studentsamskipnader, dette blir de etter 

gjennomført forkurs og opptak til HiST-studiene. Lovens § 3,3. ledd, 1. setning sier:»Med student 

forstås i denne lov personer med studierett ved universitet eller høyskole som betaler 

semesteravgift…». 

 

Høsten 2014 startet 336 personer på ettårig forkurs. For vårsemesteret 2015 er det en 

opptaksramme på 150 personer til halv-årlig forkurs, ifølge  studiedirektøren på HiST. 

 

Semesteravgiftsbetaling: 

Det er stilt spørsmål fra HiST om det er riktig at forkursstudentene skal betale semesteravgift og 

om hvilke tjenester og velferdstilbud de har tilgang til. De som har betalt semesteravgift har fått 

tilgang til alle SiTs velferdstjenester med untak av boliger. Det er HiST som er ansvarlig for 

innkreving av semesteravgift fra studentene. 

 

I hht studentsamskipnadsloven er de som går på forkurs ikke studenter og de skal dermed ikke 

betale semesteravgift. Dette er første gang SiT behandler en sak om denne gruppen, og spørsmålet 

om betaling av semesteravgift for denne gruppen har ikke vært diskutert med SiTs ledelse. 

 

Tilgang til SiTs tjenester: 

Dokumentasjon av betalt semesteravgift gir tilgang på SiTs velferdstjenester, innen helse og idrett, 

slik at dette har forkursstudentene fått tilgang til ved betalt semesteravgift, i tråd med SiT Velferds 

retningslinjer. 

Når det gjelder tilgang til boliger, så gjelder eget tildelingsreglement for dette. I henhold til 

samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og Velferdstinget (VT), har VT bestemmende myndighet 

ifht « Prioriteringsregler for fordeling av de velferdsgoder SiT tilbyr» (pkt 6c).  Konsernstyret skal 

godkjenne VTs vedtak. 

Tildelingsreglementet ifht boligtildeling sier at forkursstudenter ikke regnes som fulltidsstudenter 

og dermed ikke gis borett.  

 

Praksis ved andre samskipnader for forkursstudentene: 

Studentsamskipnaden i Bergen, Agder og Tromsø gir tilgang til alle velferdstjenester inkludert 

bolig ved betalt semesteravgift på linje med øvrige studenter. 

 

Kunnskapsdepartementet sier det er opp til den enkelte samskipnad om en vil inngå en 

privatrettslig avtale om tjenester til andre studerende enn de som er definert som studenter i hht 

studentsamskipnadsloven.  
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Konsekvenser av å gi forkursstudenter borett hos SiT: 

Fordelene er at det blir enhetlig behandling av alle HiST studenter, inkl. forkursstudentene.  

Belegget i vårsemesteret kan bli noe høyere, da nye forkursstudenter er potensielle søkere til bolig 

og flere kan søke bolig både vår og høst. Ledige hybeler  på Moholt og Steinan i vårsemesteret 

holdes av til internasjonale studenter i tråd med vedtak i VT (internasjonale studenter kan tilbys 

inntil 30% av SiTs hybler). Pr februar er det 100 ledige hybler i SiT. 

Ulempen er først og fremst at det kan bli færre tilgjengelige, ledige hybler som kan tilbys 

førsteårsstudentene til høsten.  

Søkndsfrist for bolig fra høstsemesteret 2015 er satt til 15.5, defor haster det med en avklaring i 

saken og eventuell endring av tildelingsreglementet. 

 

Oppsummering: 

Forkursstudentene har betalt semesteravgift over mange år og dermed fått tilgang til SiTs 

velferdstjenester. Det er ikke unaturlig at forkursstudentene også får borett hos SiT, slik de har i 

Bergen, Tromsø og og Agder. De blir studenter ved HiST ilp ½ til 1 år. Dette forutsetter endring 

av tildelingsreglementet for bolig hos SiT. Siden endelig vedtak i saken først vil kunne skje i mars, 

anbefales at endringen vil kunne gjøres gjeldende fra og med høstsemesteret 2015. Da vil det haste 

med nytt tildelingsreglement på dette området. 

 

Alternativt må det bli slutt på innkreving av semesteravgift for forkursstudentene, og de får da 

heller ikke tilgang til SiTs velferdstjenester, slik de har i dag. Dette vil kunne skape negative 

reaksjoner og gå ut over SiTs omdømme. Bortfall av semesteravgift vil kunne dreie seg om ca 400 

tusen kroner pr år. 

  

Saken  behandles i VT-sak 12/15 den 26. februar og skal deretter til konsernstyret i mars for 

godkjenning ihht samarbeidsavtalen. Arbeidsutvalget i VT har innstilt på at forkursstudentene skal 

fortsette og betale semesteravgift og få et fullstendig tilbud fra SiT som også inkluderer bolig. 

Vedtaket fra VT ettersendes til konsernstyret. 

 

Dersom VTs vedtak innebærer endring i tildelingsreglementet for bolig, har VTs ledelse fullmakt 

til å endre dette administrativt.  

 

Saksbehandler: Else Naustdal 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret godkjenner at forkursstudentene ved HiST får tilgang til alle SiTs tjenester inkl. å 

søke om bolig ved betalt semesteravgift.  

Konsernstyret godkjenner endring i tildelingsreglementet for bolig i samsvar med dette. 

 

 

Trondheim,    26. februar  2015 

 

 

Knut Solberg 
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