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OM SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) utvikler og tilbyr sitt tjenestetilbud til
studentene 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 en stimulerende og effektiv studiehverdag.
SiO skal tilby studentene produkter og tjenester som bidrar til å gjøre Oslo tilgjengelig
som studentby og tilrettelegger for trivsel og mestring i studietiden. Kort sagt er SiO
til for bedre studentliv. Det handler om campus- og byutvikling, om mestring og forebyggende psykisk helse og om fasilitering av sosiale møteplasser.
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.
Tilbudet inkluderer:
l
Rundt 9000 studentboliger som huser inntil 11 000 studenter
l
Nær 40 kafeer og spisesteder
l
Seks SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrenings- og kurstilbud
l
Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater/
-psykologtjeneste, tannlege og rådgivning
l
550 barnehageplasser
l
Karrieretjenester
l
Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger
Fra sommeren 2018 har fagskoler rett til å tilknyttes en studentsamskipnad. Fagskolen
Kristiania ble i september tilknyttet SiO, og i januar 2019 kom Einar Granums
Kunstfagskole inn. SiO leverte i 2018 tjenester til i alt 67 500 studenter ved 25
utdanningsinstitusjoner i Osloregionen.
Tilknyttede utdanningsinstitusjoner:
Universitetet i Oslo
OsloMet Storbyuniversitetet
Handelshøyskolen BI, Oslo
Politihøgskolen
Norges Idrettshøgskole
Høyskolen Kristiania
Det teologiske menighetsfakultet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges Musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
NMBU (tidl. Veterinærhøgskolen)
Fagskolen Kristiania
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Barratt Due Musikkinstitutt
Steinerhøyskolen
Høgskolen for Ledelse og teologi
Atlantis Medisinske høgskole
Biørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Fjellhaug Internasjonale høgskole
Norsk Skuespillerinstitutt
Høyskolen for dansekunst
Folkeuniversitetet sør-øst
Einar Granum Kunstfagskole (fra 2019)

Kunnskap om SiOs tilbud og oppfattelsen av SiO som bidragsyter til bedre studentliv er
viktig. SiO gjennomfører derfor jevnlige tilfredshets- og omdømmeundersøkelser blant
studentene. Den overordnede oppfattelsen av SiO ligger på 4,4 på en skala fra 1 til 6, noe
som er tilfredsstillende, men har potensiale til å økes. Når studentene skal beskrive SiO
med ett ord så er det «hjelpsom» flest nevner. «Tilgjengelig» blir også nevnt hyppig,
sammen med inkluderende og hyggelig. Dette indikerer at SiO som helhet har en positiv
profil blant studentene. Kundetilfredsheten for de ulike tjenesteområdene er god, selv
om det varierer noe. Barnehagetilbudet, kurs for studentforeninger og treningstilbudet
til SiO Athletica oppnår score på 5 eller bedre, noe som må betegnes som svært bra.
Mat og Drikke scorer 4,2 totalt, men med spredning i score mellom de ulike spisestedene.
Studentene har best kjennskap til bolig, trening og mat og drikke - de tilbudene de
benytter aller mest.
SiO skal gjøre Oslo tilgjengelig for studentene gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et styrket boligtilbud. 2018 er året da fornyelsen av Kringsjå fra slitte
70-tallskvartaler til en attraktiv, grønn og sosial studentby er blitt en realitet. Første
byggetrinn av nye studentboliger i massivtre sto ferdig våren 2018 med nærmere 400
nye boliger. Byggingen av 82 familieboliger er i gang, og også disse skal bygges i miljøvennlig massivtre i samarbeid med FutureBuilt. Fellesarealene har også fått et stort løft
med nytt vaskeri, lesesal, et eget Athletica treningssenter og kafekonseptet Union864.
Uteområdene på Kringsjå er oppgradert med nytt torg, frukthage, utendørs treningspark
og andre tiltak som skal bidra til sosialt liv og aktivitet utendørs. De nye uteområdene
ferdigstilles i 2019.
SiO prioriterer høyt å opprettholde verdien på eiendomsporteføljen for å sikre tidsriktige
og attraktive studentboliger. Dette gjøres ved å kontinuerlig ivareta vedlikeholdsforpliktelsene i hele byggets levetid og rehabilitere/fornye når byggene har nådd endt
levetid. I 2018 har SiO rehabilitert 200 studentboliger i Bjerregaards gate, og boligene
står klare for innflytting i første kvartal 2019.

SiO har i 2018 arbeidet med å videreutvikle boligdrifts- og forvaltningstjenestene sine.
Dagens bygg er langt mer teknisk komplekse enn tidligere. Dette stiller andre krav til
kompetanse og systemer enn tidligere, og det er nødvendig å profesjonalisere teknisk
drift og forvaltning. Toma Servicepartner AS ble opprettet 1. mars 2018 som et aksjeselskap eid av SiO og Toma med henholdsvis 49 % og 51 % av aksjene. Etter å ha høstet
erfaringer gjennom ett driftsår har SiO valgt å overdra sin eierandel til Toma for å sikre
en videre utvikling av kvaliteten i leveransene for eiendomsdriften og servicen levert
studentene.
Innen helsetjenester har SiO et godt utbygget behandlingstilbud, men har også en viktig
rolle i forebygging og helsefremmende arbeid, blant annet for studenter i den sårbare
oppstartsfasen av studiene. SiO Helse har i 2018 gjennomført flere større prosjekter for
å øke tilgjengeligheten og tilpasse seg studentenes behov på bakgrunn av blant annet
årets SHoT-undersøkelse. Det er opprettet en ny seksjon for utvikling, innovasjon og
helsefremmende arbeid. Det er igangsatt et eHelseprosjekt i samarbeid med direktoratet
for eHelse for å styrke den digitale samhandlingen med studentene. Et pilotprosjekt med
videokonsultasjoner er godt i gang, og en nyutviklet, mobil betalingsløsning er tatt i bruk
for å øke tilgjengeligheten og spare studentene for kostnader. Etterspørselen etter
psykiske helsetjenester har vært stor også i 2018. Videreføring av inntaksprosjektet og
kveldsåpen poliklinikk har bidratt til å holde målsettingen om en til to ukers ventetid.
Digitale selvhjelpsløsninger testes også ut.
SiO gjennomførte i samarbeid med UiO, OsloMet,
BI og Høyskolen Kristiania to nettverkskonferanser med
erfaringsutveksling og kompetanseutvikling om bedre studentmottak i Oslo.
Aktørene samarbeidet også om markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i
form av en digital komplimentskampanje, stand og aktiviteter på campus for å sette
forebyggende psykisk helse på dagsorden.
SiO Athletica satte også i 2018 ny medlemsrekord og opplever økt pågang på kurs og
PTtilbud. En viktig satsning var etableringen av nytt treningssenter på Kringsjå i august.
Flere utendørs treningstilbud til studentene i tilknytning til det nye senteret er på
trappene, og vil forhåpentlig kunne etableres også på øvrige sentre, studentbyer og
campuser.
SiO Mat og Drikke ønsker å tilby Oslostudentene gode matopplevelser og sosiale møteplasser. Etableringen av det nye kafekonseptet Union864 på Kringsjå studentby høsten
2018 utgjør en milepæl i dette arbeidet. Her kan studentene møte naboen til pizza, kaffe
etter trening, en kollokviegruppe eller kanskje en runde brettspill eller quiz på kvelden.
I løpet av 2018 har SiO Mat og Drikke også etablert samarbeidsfora og brukerfora på alle
høyskoler for å involvere studentene i produkt- og konseptutviklingen. Økningen i
SiO Mat og Drikkes kundetilfredshet gjennom året er et hyggelig resultat av arbeidet.
SiO Barnehage har svært fornøyde brukere med en kundetilfredshet på 5,2. Samtidig er
søkertilgangen en utfordring ettersom barnehagekapasiteten i «våre» bydeler er svært

god. Digital kommunikasjon med foreldre er styrket gjennom lanseringen av en ny app
i november. Tiltak som betyr mye for studentforeldre, som eksamensgaranti og utvidet
åpningstid er fortsatt en viktig del av satsningen. Nytt av året er tilbudet om
svømmeopplæring for barna i bassenget på Domus Athletica.
Tall fra SHoT-undersøkelsen viser at Oslostudentene ønsker seg flere sosiale møteplasser
og tilrettelegging for studentmiljø. Foreningsaktivitet og frivillighet er viktige faktorer
for å styrke tilbudet. SiO Foreninger er støttespiller for byens 450 studentforeninger,
og arrangerte i 2018 fire foreningsdager i samarbeid med OsloMet og UiO. Her kan
studentene bli bedre kjent med foreningstilbudet. Konseptet Forening For Alle har som
formål å senke terskelen for å bli med i en studentforening, og har i 2018 økt fra 10 til 15
foreninger i løpet av året. Ambisjonen er å styrke frivilligheten og foreningsaktiviteten
også fremover.
Karrieresenteret har i 2018 møtt nesten 10 000 studenter gjennom kurs, veiledning og
arrangementer. Karrieredagen på UiO ble i år utvidet til en Karriereuke i tett samarbeid
med UiO og ulike studentforeninger. Arrangementet ble meget godt besøkt og videreføres i 2019.
Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 viser at Oslo scorer høyt som
studentby, men at studentene er mindre tilfreds med studentmiljøet. Et godt og
inkluderende studentliv handler om mer enn det faglige tilbudet. Det er behov for å
styrke samarbeidet om mottaket og oppfølgingen av møteplasser for norske og internasjonale studenter. Et eksempel på dette er Studentslippet, et felles semesterstartarrangement for alle byens førsteårsstudenter i regi av SiO, UiO, OsloMet, BI, Høyskolen
Kristiania og Oslo kommune. Arrangementet ble gjennomført for tredje gang i 2018 med
over 3000 deltakere. SiOs ambisjon for 2019 er å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og Oslo kommune om Studentslippet og andre tiltak som styrker byens
studentmiljø og møteplasser for studenter.

SIOS HOVEDSTYRE 2018
Student og styreleder Vetle Bo Saga
Student og nestleder Audun Foyn
Student Sigrid Mæhle Grimsrud
Student Kaja Elisabeth de Ru
Student Jonas Danielsen Virtanen
Ansattrepresentant Britt Næsje
Ansattrepresentant Mike Fürstenberg
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 2018 har semesteravgiften vært
600 kroner. Inntekter fra semesteravgift utgjør 7,0 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 2018 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 2018
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 avselskapets resultat og stilling.

ÅRSREGNSKAPET
Konsernomsetningen for 2018 er på 1.152 millioner kroner. Dette er 5% høyere enn i
2017 når det justeres for gevinst ved salg av anleggsmidler i 2017. Årsresultatet for
konsernet er på 65,4 millioner kroner mot 130,7 millioner kroner i 2017. Morselskapet
har et resultat på 59,0 millioner kroner. I 2017 var tilsvarende resultat 127,7 millioner
kroner.
Resultatet må sies å være et normalresultat for SiO. Det høye resultatet i 2017 skyldtes
salgsgevinst ved avhending av eiendommen Nedre Ullevål 11.

SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2018.
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 tilskudd til prisreduksjon
i SiO Mat og Drikke i eksamensperioden i desember.
I 2018 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 2018. Den høye investeringstakten gir seg utslag på SiOs balanseverdier, der
bokført verdi av anleggsmidlene har økt med over 300 millioner i 2018.
SiOs studentboligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Oppgradering
og nybygg gir også høyere finanskostnader. Til tross for et lavt rentenivå er finanskostnadene 2,5 mill. kroner høyere enn i 2017. Samtidig har inntektene på investeringsporteføljen være lavere enn i 2017 etter uroen i finansmarkedene høsten 2018.
Med egenkapital i konsernet på 1.203 millioner kroner, utgjør egenkapitalen 23,7
prosent av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent.
Konsernets egenkapital ved utgangen av 2017 var på 1.138 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet er 5,1 milliarder kroner pr 31.12.18 mot 4,7 milliarder kroner
ved forrige årsskifte. Beholdningen av kontanter og fondsandeler var ved utgangen
av 2018 på 572 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. 85 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Det ligger betydelige
merverdier i fast eiendom. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse, har en bokført verdi på 4,0 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 Il på 1,8 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 kafemarkedet. 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 545 ansatte. Totalt ble det utført 500 årsverk.
Dette er 40 årsverk færre enn i 2017. Nedgang i antall årsverk skyldes i det vesentlige
virksomhetsoverdragelsen av Serviceenheten.
Sykefraværet var på 6, 1 prosent i 2018. Dette er ett prosentpoeng lavere enn 2017 og
1,8 prosentpoeng lavere enn 2016. Det er i løpet av 2018 meldt inn tre nestenulykker
og 14 skader. Åtte tilfeller har ført til sykefravær med til sammen 46 dager.
Det er i 2018 meldt inn tre varslingssaker. Disse er håndtert med målsetning om en
grundig og rask saksbehandling. Alle sakene er ferdigbehandlet.

Det ble høsten 2018 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med 80% svar.
Resultatene var gjennomgående gode. Det ble spurt om en har opplevd eller sett
mobbing i SiO. På bakgrunn av innmeldingene tok ekstern konsulent, som gjennomførte
undersøkelsen, kontakt med de som hadde meldt om tilfeller for å undersøke om dette
var noe som burde følges opp. Etter dette sto det igjen ett tilfelle. Denne saken var allerede var håndtert som en varslingssak. Prosess for tilbakemelding og videre oppfølging av
undersøkelsen er ferdigstilt.
I 2018 har det vært en rekke samlinger på et omfattende lederutviklingsprogram i SiO
med 55 deltagere fordelt på tre grupper. Det ble gjennomført to kurs i regi av SiOs sentrale
opplæringsprogram, SiOpplæring, i 2018 med til sammen 39 deltagere. Det er også
arrangert spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige tjenesteområdene. E-læring
har vært SiOpplærings satsningsområde i 2018. SiO Mat og Drikke har vært først ute, og
det er laget mange kurs spesifikt for dem. I tillegg er det laget kurs om HMS, felles
systemer og lederprosesser. Totalt består denne kursporteføljen nå av ca. 60 kurs.

YTRE MILJØ
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 2018 har det vært et spesielt fokus på styring av energisentralene for å redusere
energiforbruket og dermed karbonavtrykket.
Det ble videre gjennomført flere tiltak, blant annet et nytt FutureBuilt prosjekt i
massivtre på Kringsjå. Dette prosjektet er planlagt ferdigstilt ultimo 2019.

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 2018 var 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Dette er en
økning i kvinneandelen på tre prosentpoeng. Endringen er i det vesentlige et resultat
av virksomhetsoverdragelsen av Serviceenheten. Kvinneandelen er særlig høy i SiO
Barnehage, SiO Bolig og SiO Helse, med henholdsvis 80, 87 og 88 prosent. 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 35,9 timer per uke
for kvinner og 36,3 timer per uke for menn. Dette er samme nivå som i 2017.
SiOs hovedstyre besto i 2018 av ti medlemmer, 6 kvinner og 4 menn. Styrets leder var
mann. 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
SiO skal bidra til et bedre studentliv ut fra de behov studentene til enhver tid har og på
de arenaene studentene befinner seg, geografisk og digitalt. SHoT-undersøkelsene fra
2010, 2014 og 2018 viser utviklingstrekk innenfor psykisk helse, ensomhet, avhengighetsproblematikk og perfeksjonisme som er til bekymring. Nye Kristian Ottosens hus gir oss
helt nye muligheter til å møte disse utfordringene både med forebygging og behandling,
og dermed bidra til økt trivsel og studiemestring. I februar 2019 gjenåpner SiO
Helses tilbud i Kristian Ottosens hus på Blindern etter to års ombygging i samarbeid
mellom SiO og UiO. Dette blir Norges største studenthelsesenter og fastlegekontor.
Her blir det lagt til rette for tverrfaglig samarbeid og for å ta i bruk nye digitale arbeidsog behandlingsformer som videokonsultasjoner og selvhjelpsløsninger med støtte.
SiO forsterker satsningen på innsiktsbasert innovasjon og digitalisering også i form av
det personifiserte lojalitetskonseptet «Mitt SiO» som lanseres i februar 2019. I første
fase vil Mitt SiO inneholde kalender med arrangementer, klippekort og kuponger,
treningsoversikt og podcaster. I tillegg kan studentene se dagens middag og booke
trening og vaskeri. Digitalisering og automatisering endrer mange av dagens arbeidsprosesser, og SiO arbeider fortløpende med å utnytte både de kvalitetsmessige og
økonomiske gevinstene av dette. Dette innebærer både organisatoriske endringer og
behov for kompetanseutvikling.

Lovendringen om fagskolers rett til tilknytning til studentsamskipnader trådte i kraft i
2018. Fagskolen Kristiania og Einar Granums Kunstfagskole er nå tilknyttet SiO, og
ventelig vil flere fagskoler søke om tilknytning til SiO fremover. Det foregår også en
konsolidering i høyskolesektoren som gir færre og større utdanningsinstitusjoner, noen
av dem med undervisningssteder på tvers av dagens samskipnadsstruktur og flere
nettbaserte utdanningstilbud. SiOs videre utvikling må ta høyde for at disse endringene
utfordrer de tradisjonelle geografiske begrensningene av studentenes velferdsbehov.
Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2018 en arbeidsgruppe for å vurdere forhold og behov på studentboligmarkedet og gi råd om tilpasninger og systemendring som kan sikre
et godt studentboligtilbud. Rapporten som er på høring våren 2019 foreslår at
studentsamskipnader og studentboligstiftelser fortsatt skal være hovedaktører for
studentboligbygging. Det foreslås samtidig en ny tilskuddsmodell som skal gi økt rom
for variasjoner i tomtekostnader og markedsmessige, miljømessige og prosjektrelaterte
forhold. For SiO er det avgjørende med økonomiske rammer som fortsatt gjør det mulig
å bygge studentboliger i Oslo. SiO har mange regulerings- og byggeprosjekter som er
planlagt i årene fremover. Tiltak som forenkler prosessene og en prisjustert økning av
tilskuddene vil være en god løsning for realiseringen av disse prosjektene. Å tilby boliger
som er energieffektive, blir viktigere i årene fremover. SiO er opptatt av å bygge grønne
studentboliger, og ser det som gledelig at Kunnskapsdepartementet signaliserer at
klimatiltak vil vektlegges i fremtidige tildelinger av byggetilskudd.
EU har valgt Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, og SiO ønsker å være en del av
byens grønne utvikling. SiO ønsker å bidra til bevisstgjøring om nye og bærekraftige
mattrender med redusert kjøttforbruk, økt vegetar- og vegantilbud og mindre matsvinn
på våre serveringssteder. Et viktig satsningsområde er å utvikle SiOs studentboliger for
miljøvennlig energibruk i samarbeid med FutureBuilt, Grønn Byggallianse og andre
aktører. SiO ønsker også å bidra til grønn mobilitet, blant annet gjennom å legge bedre
til rette for sykling på våre studentbyer i samarbeid med kommunen og utdanningsinstitusjonene. Studentsamskipnadenes relevans for bedre studentliv i fremtiden
avhenger av en god og riktig prioritering i utviklingen av tilbudet. SiO skal i 2019
ferdigstille sin strategiplan for perioden frem til 2025. Da er innsikt nødvendig.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 har bidratt til å sette studenthelse og betydningen av studiemiljø på kartet. Datagrunnlaget vil være viktig underlag
for SiOs utvikling av tilbudet og for SiOs bidrag til by- og campusutviklingen i Oslo.
Gode møteplasser for studentene, og for studenter i møte medforskning, næringsliv og
kommune blir viktig i denne utviklingen, og dette ønsker SiO å bidra til.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i morselskapet på er foreslått disponert slik:

58 996 tusen kroner

Avsatt til bunden EK (inntektsført statstilskudd bolig)

39 029 tusen kroner

Overført til vedlikeholdsfond

19 967 tusen kroner

Oslo, 20. mars 2019
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