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3000 studentboliger i året
50 % statstilskudd
Hevet kostnadsramme

NSOs krav til statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014
NSOs overordna mål for statsbudsjettet for 2014 er å bedre rammevilkårene for bygging av
studentboliger, og øke antallet boliger som blir bygd årlig til 3000.
Regjeringens egen Levekårsundersøkelse viser at studentene aldri har brukt mer av studiestøtten på boutgifter. Studentenes boutgifter har økt med 15 prosent fra 2005 til 2010, og
gjennomsnittlig boutgifter utgjør nå over 70 prosent av studiestøtten.
Studentboligenes fremste formål er å sikre at alle skal ha en lik mulighet til å ta høyere utdanning, men med dagens boligkrise er det også et sårt trengt statlig tiltak for å løse boligkrisen. Situasjonen i boligmarkedet og den kraftige studentveksten er med på å gjøre behovet for flere studentboliger større. NSO mener byggingen må trappes opp til 3000 i året.
Kunnskapsdepartementet har ansvar for midlene som gis til studentsamskipnadene for
bygging av studentboliger. Den øvre grensen for hvor mye det kan koste å bygge en boligenhet er 600 000 kr på landsbasis, og 700 000 kr i de områdene som er definert som
pressområder. Av denne summen får studentsamskipnadene et statlig tilskudd på hhv.
200 000/250 000 kr, mens resten av byggesummen betaler studentene gjennom husleia.
Kostnadsrammen har stått urørt siden 2009. Med stadig høyere byggepriser og stadig flere
krav stilt til byggeprosjekter, må kostnadsrammen økes 850 000/750 000 for at studentsamskipnadene fortsatt skal ha mulighet til å bygge.
For å sørge for at boligene blir billige nok til at studentene kan bo der, og at studentboliger
har en prisdempende effekt på markedet generelt, mener NSO at tilskuddsrammen må
være på minst femti prosent. Dagens tilskudd har stått urørt siden 2004 og utgjør 33 % av
kostnaden. Dette betyr at det er studentene som betaler mesteparten av boligens kostnad.
For at studentboliger fortsatt skal være en metode for lik rett til utdanning, mener vi at tilskuddsandelen må økes til 50 prosent av det enheten koster.

Kostnader
1. Kostnad for 3000 boliger med 50 % statstilskudd med 750.000/ 850.000 i ramme.
2. Kostnad for 3000 boliger gitt dagens statstilskudd og ramme
3. Kostnad for 3000 boliger med 50% statstilskudd i dagens ramme
4. Kostnad for 3000 boliger med dagens statstilskudd (i prosent) med 750.000/ 850.000 i
ramme
5. Kostnad for 1000 boliger med 50 % tilskudd og 750.000/ 850.000
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Antall HE
3000
3000
3000
3000
1000

Fordeling 50/50
1 200 mnok
675 mnok
975 mnok
857 mnok
400 mnok

Alle i pressområde
1 275 mnok
750 mnok
1 050 mnok
918 mnok
425 mnok

