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OM SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) utvikler og tilbyr studentspesifikke
tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjoner og studenter skal SiOs tjenestetilbud bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning. SiO
skal tilby studentene produkter og tjenester som bidrar til en effektiv læringsprosess og
en stimulerende studiehverdag, bidrar til høy studiekvalitet og legger forholdene til rette
for trivsel blant studentene. Kort sagt skal SiOs tilbud bidra til bedre studentliv.
Tilbudet inkluderer:
l
8 900 studentboliger som huser rundt 10 900 studenter
l
Nær 40 kafeer og spisesteder
l
Fem SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrenings- og kurstilbud
l
Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, 		
tannlege og rådgivning
l
600 barnehageplasser
l
Karrieretjenester
l
Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger
SiO skaper verdi gjennom tjenestene som tilbys studentene, gjennom tilgjengelighet og attraktiv prising, gjennom tjenester som ellers ikke ville blitt tilbudt på samme måte av markedet og gjennom å tilby ulike tjenester samlet. SiO skaper også verdi gjennom å tilrettelegge
for at studentene selv får definere sine behov og sette prioriteringer for samskipnaden.
SiO leverte i 2017 tjenester til mer enn 67 000 studenter i Osloregionen. Høyskolen Diakonova fusjonerte med Vid vitenskapelige høgskole fra 1. januar 2018, og gikk da ut av
SiO for å gå inn i Vids egen velferdsordning. Westerdals Oslo ACT er fra 2017 en del av
Høyskolen Kristiania, og med disse endringene er det 24 utdanningsinstitusjoner som er
tilknyttet SiO ved årsskiftet 2017/2018. Høgskolen i Oslo og Akershus oppnådde i januar
2018 universitetsstatus og heter nå OsloMet – storbyuniversitetet. Med dette har SiO to
universiteter blant medlemmene.
SiO skal gjøre Oslo tilgjengelig for studentene gjennom å bidra til by- og campusutvikling og strategisk satsning på studentboliger. 1. august 2017 sto 6800 studenter på
venteliste for studentbolig hos SiO, omtrent det samme nivået som i 2016. Nybyggingen
har fortsatt. I desember flyttet 200 studenter inn i det første av to nye massivtrebygg
på Kringsjå studentby. Det andre bygget står klart våren 2018 med plass til cirka 150
studenter. Dette blir et viktig tilskudd for å møte studentboligbehovet og for å utvikle
Kringsjå videre.
Vedlikehold av SiOs studentboliger er også høyt prioritert. SiO ferdigstilte i 2017 totalrehabiliteringen av Olav M. Troviks vei 8-10 på Kringsjå, og ombygging av tidligere
næringsbygg i Olav M. Troviks vei 6 til studentboliger. Disse sto klare ved semesterstart.
Rehabiliteringen av 200 studentboliger i Bjerregaardsgate startet sommeren 2017, og
skal stå klare til høsten 2018.

SiO har i 2017 også arbeidet med å videreutvikle boligdrifts- og forvaltningstjenestene sine.
Dagens bygg er langt mer teknisk komplekse enn tidligere som følge av teknologisk utvikling
og digitalisering. Dette stiller andre krav til kompetanse og systemer enn tidligere, og det
er behov for å profesjonalisere teknisk drift og forvaltning. SiO inngikk i desember 2017 en
intensjonsavtale med Toma om å etablere et felles eiet selskap som tilbyr tjenester innen
forvaltning, drift, vedlikehold og service (FDVS) for boliger og eiendommer i SiO. Toma er
blant de største, norske leverandørene på området, og vil kunne tilføre viktig kompetanse.
Betydningen av et godt studenthelsetilbud er stor. SiO Helse har cirka 16 000 fastlegepasienter og er en betydelig helseaktør. I 2017 har SiO Helses Blindernkontor flyttet
midlertidig til St. Olavsgate 32 i forbindelse med at lokalene i Kristian Ottosens hus skal
rehabiliteres. Nyoppussede og moderne lokaler vil gi godt grunnlag for bedret pasientivaretagelse, pasientflyt, -sikkerhet og kvalitet. SiO Helse har i 2017 videreført arbeidet
med inntaksprioritering til psykisk helse. Det holdes kveldsåpent to kvelder i uken for å
bedre tilgjengeligheten og redusere ventetiden. Vaksinasjonspoliklinikken, HPV-vaksinering og helsesøstertilbud er videreført.
SiO har en viktig rolle i forebyggende helsearbeid, blant annet for studenter i den sårbare
oppstartsfasen av studiene. SiO gjennomførte i samarbeid med UiO, OsloMet, BI og KHiO
to nettverkskonferanser med erfaringsutveksling og kompetanseutvikling om bedre studentmottak i Oslo. Tiltaket mottok støtte fra Kunnskapsdepartementet. I samarbeid med BI
og OsloMet markerte SiO Verdensdagen for psykisk helse i form av en digital komplimentskampanje og Gledesfestival på campus for å sette forebyggende psykisk helse på dagsorden.
Trening og fysisk aktivitet er en viktig del av livet rundt studiene for mange. SiO Athletica satte ny medlemsrekord i 2017 og opplever også økt pågang på kurs og PT-tilbud. En
viktig satsning i 2017 var omleggingen til nytt og bedre medlemssystem. Medlemssystemet ble lansert i oktober, og tilbakemeldingene fra studentene er gode.
SiO Mat og Drikke ønsker å tilby gode matopplevelser og hyggelige møteplasser til Oslostudentene. Buffetløsningen Youfood var i 2017 etablert
på alle spiserier, og har som mål at studentene skal
kunne velge mat som passer inn i et variert og
balansert kosthold. Konseptet KUTT Gourmet,
som byr på bærekraftig lunsj laget av
overskuddsmat, åpnet høsten 2017 sin
andre filial på OsloMet. For å sikre god
kvalitet, lave priser og lønnsomhet har
SiO Mat og Drikke i 2017 hatt fokus på
styrking av organisasjon og drift.
Fornyelse, opplevelse og kvalitet er
avgjørende for SiO Mat og Drikkes
bidrag til campusutviklingen, og et
styrket driftsfundament er en betingelse
for dette.

SiO Barnehage tok i 2017 i bruk kundesystemet IST Barnehage, og inngår nå i Samordna
opptak. Søkertilgang er fremdeles en utfordring ettersom barnehagekapasiteten er blitt
svært god, særlig i bydel Nordre Aker hvor mange av SiOs barnehager ligger. Vestre
Sogn Barnehage ble i høst avviklet, og videreført som to avdelinger ved Sogn Barnehage.
Studentbarnehager er et utdanningspolitisk virkemiddel. Tiltak som eksamensgaranti og
utvidet åpningstid er viktig for studentforeldre, og SiO Barnehage vil fortsette satsningen
til beste for norske og internasjonale studentfamilier.
SiO Foreninger arrangerte i 2017 foreningsdager både i vår- og høstsemesteret i samarbeid med OsloMet og UiO. Konseptet Forening For Alle (FFA) ble etablert i 2017. FFA
har som formål å senke terskelen for å bli med i en studentforening, og ti studentforeninger inngår så langt i prosjektet. Studentene kan også glede seg over nytt kurspåmeldingssystem som ble lansert i 2017 for å gjøre det enklere å melde seg på kurs.
Karrieresenteret har i 2017 hatt fokus på å øke antallet studenter som bruker tjenestene, og
det er gledelig å se at alle tilbudene har hatt vekst. Karrieresenteret har i samarbeid med IKT
i utdanningen, Utdanning.no og OsloMet utviklet det digitale verktøyet «Karriereplanleggeren», slik at studentene enkelt kan starte sin egen karriereplanlegging tidlig i utdanningsløpet.
Studenter flest trives i Oslo, men savner et tydeligere studentpreg på hovedstaden. Det er
behov for å gjøre studentene bedre kjent med hverandre og byen, og å styrke identiteten
til Oslo som studenthovedstad. SiO har i 2017 bidratt sammen med kommunen og utdanningsinstitusjonene i arbeidet med en egen campusstrategi for Oslo som skal ferdigstilles i mars 2018. Et tiltak som allerede er i gang, er Studentslippet. Studentslippet er
et felles semesterstartarrangement for alle byens førsteårsstudenter i regi av SiO, UiO,
OsloMet, BI og Oslo kommune. Formålet er at norske og internasjonale studenter skal
bli bedre kjent med byen og med hverandre. Arrangementet ble gjennomført for første
gang i 2016 med ca 850 deltakere. I 2017 oppnådde Studentslippet ny suksess, og så
mange som 5000 studenter deltok. Målet for 2018 er å opprettholde deltakerantallet og
å styrke og utvide programmet.

SIOS HOVEDSTYRE 2017
Student og styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset
Student og nestleder Vetle Bo Saga
Student Viktor Emanuel Johansson
Student Ådne Hindenes
Student Sigrid Mæhle
Ansattrepresentant Britt Næsje
Ansattrepresentant Glenn Larsson
Universitetet i Oslo Gunn Elin Aa. Bjørneboe
Handelshøyskolen BI Marianne Østbye
Høgskolen i Oslo og Akershus Marianne Bratland

ORGANISERING
SiO er opprettet som et særlovsselskap under Lov om studentsamskipnader av 16. juni
1939. Gjeldende lov trådte i kraft 1. august 2008.
Utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO bidrar gjennom fristasjonsprinsippet
ved å stille lokaler til vederlagsfri disposisjon for store deler av SiOs virksomhet. Institusjonene bidrar videre med drifts- og vedlikeholdsmidler til idrettsanleggene og serveringsstedene. Fristasjonsavtaler mellom SiO og medlemsinstitusjonene er etablert.
Studentene ved medlemsinstitusjonene betaler semesteravgift som er med på å finansiere SiOs velferdstilbud og studentdemokratiet. I 2017 har semesteravgiften vært 600
kroner. Inntekter fra semesteravgift utgjør 6,9 prosent av SiO-konsernets inntekter.
SiO konsern består av morselskap som omfatter tjenesteområdene SiO Bolig, SiO Athletica, SiO Barnehage, SiO Helse, SiO Foreninger og Karrieresenteret i tillegg til konsernadministrasjonen med eiendomsutvikling og -forvaltning. SiO driver også virksomhet
gjennom aksjeselskap eiet av SiOs heleide aksjeselskap SiO Eierskap AS. SiO Eierskap
AS har ved årsslutt de heleide aksjeselskapene SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie
AS, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS og Gjerdrums vei 10e AS. Formålet med de
tre sistnevnte eiendomsselskapene er utvikling av studentboliger på eiendommene.

BEKREFTELSE AV FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter et rettvisende uttrykk for resultatet i 2017 og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at
denne forutsetningen er til stede.

VESENTLIGE HENDELSER ETTER UTGANGEN AV
REGNSKAPSÅRET 2017
Det er ikke kjente forhold utover det som fremgår av årsregnskapet som har betydning
for bedømmelsen av selskapet. Det har heller ikke inntruffet andre forhold etter utgangen av regnskapsåret som ikke er hensyntatt i årsregnskapet og som er viktig for bedømmelsen av selskapets resultat og stilling.

ÅRSREGNSKAPET
Konsernomsetningen for 2017 er på 1.154 millioner kroner, som er 9,6 prosent høyere
enn i 2016. Årsresultatet for konsernet er på 130,7 millioner kroner mot 54,3 millioner
kroner i 2016. Morselskapet har et resultat på 127,7 millioner kroner. I 2016 var tilsvarende resultat 53,6 millioner kroner.
Det uvanlig høye resultatet i 2017 skyldes salgsgevinst ved avhending av eiendommen
Nedre Ullevål 11. Eiendommen ble solgt da den ikke kunne konverteres til studentboliger.

SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2017. Ca 50%
av semesteravgiften er disponert til finansiering av SiOs helsetjenester, mens resterende
andel er disponert til Velferdstinget, karrieretjenester, foreningstjenester, servicetilbud
knyttet til semesterstart og kundebetjening samt miljøtiltak i byggeprosjekter.
I 2017 har det vært høy aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og rehabiliteringer. Flere større nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter har vært ferdigstilt og under
utvikling i 2017, hvilket gir seg utslag på SiOs balanseverdier, der bokført verdi av
anleggsmidlene har økt med nærmere 300 millioner i 2017.
SiOs studentboligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Finanskostnadene har likevel vært marginalt lavere enn i 2016. Samtidig har inntektene fra SiOs
investeringsportefølje vært betydelig bedre enn i 2016. Samlet sett har SiO et finansresultat som ligger betydelig over forventet resultat.
I datterselskapet SiO Eierskap AS er resultatene bedre enn budsjettert, men svakere enn
i 2016 da man hadde en gevinst ved salg av aksjer til morselskapet.
Med egenkapital i konsernet på 1 138 millioner kroner, utgjør egenkapitalen 24,4
prosent av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent. Konsernets egenkapital ved utgangen av 2016 var på 1 007 millioner kroner. Totalkapitalen i
konsernet er 4,66 milliarder kroner pr 31.12.17 mot 4,49 milliarder kroner ved forrige
årsskifte. Beholdningen av kontanter og fondsandeler var ved utgangen av 2017 på 415
millioner kroner.

RISIKOVURDERING
SiO gjennomfører årlig risikovurdering innen alle tjenesteområder. Her vurderes risiko
i forhold til målsetninger, styring og kontroll, og kjerneprosessene i driften. Risikovurderingen benyttes til å identifisere strategiske prioriteringer for de(t) kommende år. I
tillegg vurderes vesentlige enkeltrisikoer og de behov dette gir for beredskap.
SiOs finansielle risiko vurderes som lav. Hoveddelen av SiOs langsiktige lån er Husbanklån, der ca. 60 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Det ligger betydelige merverdier
i fast eiendom. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse, har en bokført verdi på 3,7
milliarder kroner og utgjør 80 prosent av konsernets totalkapital. Markedsverdien er
anslått til ca. 12,5 milliarder kroner.
SiOs ambisiøse plan for eiendomsutvikling vil medføre en kraftig vekst i balanseførte
anleggsmidler og en tilsvarende vekst i gjeld. Fortsatt solide resultater fra konsernets
samlede virksomhet blir derfor viktig for å opprettholde en egenkapitalgrad på over 20
prosent iht til SiOs målsetning.
Konsernets kredittsalg utgjør en liten del av samlet omsetning. Alle utleieforhold av
boliger og næringsarealer er sikret ved innestående depositum. Styret vurderer dermed
kredittrisikoen som lav.

Likviditet som ikke er plassert i bank, er plassert i lavrisikoinstrumenter som også er
valutasikret. Gitt denne plasseringen, positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
og en likviditetsgrad II på 1,75, oppfattes likviditetsrisikoen som lav.
Markedsrisiko i SiO er i første rekke knyttet til SiO Mat og Drikke og SiO Athletica. Med
nedbygging av SiO Mat og Drikkes cateringvirksomhet, anses markedsrisikoen som redusert, men det er tøff konkurranse i kafémarkedet. SiO Athletica opererer i et marked med
hard konkurranse, og markedsrisikoen anses som relativt høy. Effekten av et tenkt omsetningsfall i SiO Mat og Drikke eller SiO Athletica på konsernets resultater, likviditet og
soliditet er imidlertid begrenset. En redusert etterspørsel etter studentboliger vil kunne
påvirke SiO i stor grad, og det er nå flere nye aktører som bygger utleieboliger rettet mot
studenter. SiO har imidlertid en solid posisjon i dette markedet, og så lenge nåværende
samskipnadsordning består, oppfattes sannsynligheten for vesentlige inntektstap som lav.
Digitalisering av arbeidsprosesser og kundedialog innebærer nye risikoelementer. Som
et ledd i SiOs risikohåndtering prioriteres kontroll av systemløsninger og arbeidsprosesser knyttet til bruk av systemene.

ARBEIDSMILJØ
SiO konsern hadde ved årets slutt 550 ansatte. Dette er 5 færre ansatte enn i 2016. Totalt
ble det utført 538 årsverk. Dette er to årsverk mer enn i 2016. Turnover var 13,4 prosent
i 2017. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn året før.
Sykefraværet var på 7,1 prosent i 2017. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn 2016. Det er
i løpet av 2017 meldt inn 14 skader. 6 tilfeller har ført til sykefravær med til sammen 11
dager. Melding om yrkesskade til NAV er sendt der det har vært behov.
Det ble gjennomført 9 kurs i regi av SiOs sentrale opplæringsprogram, SiOpplæring, i
2017 med til sammen 75 deltagere. Deltakerevalueringene viser gode tilbakemeldinger
på kursene. Ut over dette er det startet opp et lederutviklingsprogram og det arrangeres
spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige tjenesteområdene.

YTRE MILJØ
SiO leverte i 2017 et klimaregnskap for 2016 og vil i første kvartal 2018 utarbeide et klimaregnskap for 2017. Det er ingen signifikante endringer mellom 2014, 2015 og 2016.
SiOs virksomhet forurenser i liten utstrekning det ytre miljø. I og med at nesten hele
karbonavtrykket kommer fra eiendomsmassen, ca 94%, er det jobbet med hvordan karbonavtrykket kan reduseres på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
I 2017 ble det gjennomført flere tiltak, blant annet et Future Build prosjekt med massivtre-hus på Kringsjå og tilslutning til Grønn Byggallianse og byggenæringens ti strakstiltak.
SiO Mat og Drikke har med stor suksess lansert konseptet KUTT Gourmet og utvidet i
2017 konseptet til å gjelde flere av spisestedene. KUTT Gourmet lager gourmetlunsj av
ingredienser som nærmer seg «best-før»-dato. Målet er å redusere matkasting og samtidig tilby studentene et bærekraftig matvalg.

LIKESTILLING
Kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og påvirkning i SiO. Målsetningen er
en så jevn kjønnsfordeling blant ansatte som mulig, både på leder- og medarbeidernivå.
Kjønnsnøytrale betingelser ved fastsetting av lønn, fordeling av arbeidsoppgaver og
kompetanseheving er sentrale virkemidler, i tillegg til rekruttering. Resultater fra medarbeiderundersøkelser viser at det ikke oppleves å være forskjellsbehandling i SiO.
Kjønnsfordelingen i 2017 var 65 prosent kvinner og 35 prosent menn. Dette er en reduksjon i kvinneandelen på ett prosentpoeng. Kvinneandelen er særlig høy i SiO Barnehage og SiO Helse, med henholdsvis 80 og 88 prosent. Andel mannlige ansatte i SiO
Barnehage har økt med tre prosentpoeng fra 2016, og SiO Barnehage er blant de barnehager i Norge som har nådd målet om 20 prosent menn. Det er et mål å utjevne kjønnssammensetningen i de ulike enheter, og dette tas med i vurderingen i rekrutteringsprosessene. Gjennomsnittlig arbeidstid i SiO konsern er 35,8 timer per uke for kvinner og
36,5 timer per uke for menn.
SiOs hovedstyre besto i 2017 av ti medlemmer, 6 kvinner og 4 menn. Styrets leder var
kvinne. SiOs ledergruppe består av konsern-/stabsdirektører og direktører for tjenesteområdene, totalt 15 ledere. Av disse er det 6 kvinner og 9 menn.

DISKRIMINERING
Konsernet arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål om å sikre like
muligheter og rettigheter og for å hindre diskriminering på grunn av etnisk og nasjonal
opprinnelse, religion og livssyn. Det er et stort mangfold i konsernet. SiO skal være en
arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

UTSIKTER
Digitalisering av tjenester og service er helt avgjørende for at SiO skal være attraktiv
og relevant for morgendagens studenter. SiO skal bidra til et bedre studentliv ut fra de
behov studentene til enhver tid har og på de arenaene studentene befinner seg, og det
innebærer en forsterket satsning på innsiktsbasert innovasjon og digitalisering. I 2018
vil utviklingen av digitale helsetjenester være sentralt. Lanseringen av chatboten «Robert» har gitt økt kapasitet og tilgjengelighet på kundeservice, og det arbeides videre med
å identifisere flere oppgaver som egner seg for digitalisering og automatisering. Digitalisering og automatisering endrer arbeidsprosessene, og SiO arbeider fortløpende med
å utnytte både de kvalitetsmessige og økonomiske gevinstene av dette. Dette innebærer
også organisatoriske endringer.
Det er ingen fagskoler tilknyttet SiO i dag, men flere av utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO har også et fagskoletilbud. I forbindelsen med evalueringen av tiltakene i «Stortingsmelding 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning», skal regjeringen
vurdere om fagskolene bør ha plikt til medlemskap i studentsamskipnaden. SiO avventer
avklaring i form av lovendring om fagskolers eventuelle rett/plikt til tilknytning til studentsamskipnader.

Om lag hver tiende Osloboer er student. SiO ønsker å bidra aktivt i by- og campusutvikling i Oslo til beste for fremtidig studentliv og for byen gjennom dette og andre aktuelle prosjekter. Studentsamskipnadenes relevans for bedre studentliv i fremtiden
avhenger av en god og riktig prioritering i utviklingen av tilbudet. Da er innsikt nødvendig. SiO gjennomfører i 2018 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018
blant alle norske heltidsstudenter under 35 år i samarbeid med Sit, Sammen og Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har bidratt til å sette studenthelse på kartet og ble sist
gjennomført i 2014. Nye data vil være viktig underlag både for SiO og andre aktører i
arbeidet med forebyggende helse.
SiO har mange og komplekse regulerings- og byggeprosjekter som er planlagt i årene
fremover. I 2018 planlegges byggestart i Blindernveien og for nye familieboliger på
Kringsjå. SiO ønsker å realisere om lag 2 500 nye studentboliger frem mot 2021 for å
imøtekomme behovet for flere studentboliger.
Samskipnadene har en viktig oppgave i å bygge og forvalte studentboliger. Til tross for
økte bevilgninger til studentboligbygging de senere årene har det vist seg vanskeligere og
mer tidkrevende å realisere prosjektene enn ønsket. Kunnskapsdepartementet har derfor
besluttet at det skal gjøres en gjennomgang av hele systemet for forvaltning og tildeling
av tilskudd til studentboliger. Departementet oppnevner en arbeidsgruppe med sektorrepresentanter som skal vurdere forhold og behov på studentboligmarkedet og gi råd om
tilpasninger og systemendring som kan sikre et godt studentboligtilbud.
Det er også endringer i markedet, med flere nye aktører som bygger utleieboliger rettet
mot studenter. Blant eksemplene er Campus G12 i Nydalen og studentboligprosjektet i
Bjørvika med 420 boliger rettet mot studenter.
Sterkere bevissthet om klimautfordringer øker krav og forventninger til SiOs miljø- og
samfunnsansvar. Et satsningsområde er å utvikle SiOs studentboliger for miljøvennlig energibruk. SiO vil arbeide videre med å realisere Grønn Byggallianses ti anbefalte
strakstiltak for å oppnå grønnere eiendomsdrift, rehabilitering og boligbygging på våre
studentbyer. Å tilby boliger som er energieffektive, kommer til å bli viktigere i årene
fremover, og dette er et viktig skritt i grønn retning. Erfaringene fra massivtreprosjektet
på Kringsjå studentby vil også være verdifull i nye byggeprosjekter. SiO ønsker også å
bidra til grønn mobilitet, blant annet gjennom å legge bedre til rette for sykling på våre
studentbyer.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i morselskapet på

127 718 tusen kroner

er foreslått disponert slik:
Avsatt til bunden EK (inntektsført statstilskudd bolig)

41 992 tusen kroner

Overført til vedlikeholdsfond

55 726 tusen kroner

Overført til fond for styrking av Oslo som studentby

30 000 tusen kroner

