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ÅRSBERETNING 2014

OM SIO
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 leverte i 2014 studentspesifikke tjenester til nærmere 65 000 studenter i Osloregionen.
Fjellhaug Internasjonale Høgskole ble tilknyttet SiO fra begynnelsen av året. NISS, NITH
og Westerdals Høyskole ble fra august 2014 samlet til Westerdals Oslo ACT. Med disse
endringene var i alt 26 utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO ved utgangen av 2014.
SiOs tilbud inkluderer:
• Cirka 8 500 studentboliger som huser rundt 10 000 studenter
• Cirka 50 kafeer og spisesteder
• Fem treningssentre med omfattende gruppetrenings- og kurstilbud
• Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, 		
tannlege og studentrådgivning
• Rundt 600 barnehageplasser
• Karrieretjenester
• Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger

Studentenes forventninger til kvalitet,
opplevelse og digital tilgjengelighet fortsetter
å øke innenfor de ulike tjenesteområdene til SiO.
På bakgrunn av dette ble SiOs strategi revidert i
2014, og arbeidet med digitalisering av tilbudet
fortsatte med full kraft. Det strategiske målbildet
sier at SiO skal tilby attraktive, relevante og unike
tjenester som studentene etterspør og verdsetter.
Tjenestene skal være lett tilgjengelige og bidra til bedre studentliv. Gjennom 2014 har
SiO derfor gjort en rekke grep og prioriteringer for å utvikle tilbudet til studentene på
en måte som skaper begeistring.
Våren 2014 kjøpte SiO SATS Vulkan, som dermed ble det femte treningssenteret til
SiO Athletica. Det nye senteret ble tatt svært godt i mot av studentene og aktivitetsnivået
har vært høyt gjennom året. Studentene har også kunnet glede seg over bedre fasiliteter
og flere kvadratmeter trening på et nyoppusset Athletica Blindern. Oppussingen ble
gjort i samarbeid med Universitetet i Oslo, og både studenter og ansatte har gitt gode
tilbakemeldinger på resultatet.
Studentboliger er en strategisk satsning, og SiO har fra 2011 til 2014 ferdigstilt mer
1000 av de 4000 nye studentboligene det er behov for frem til 2020. Nydalen
studenthus åpnet 1. april med åtti nyoppussede hybler kort vei fra kollektivtilbud
og læresteder. I august klippet byråd Bård Folke Fredriksen snoren da åpningen av
Rodeløkka studenthus på Sofienberg ble feiret. Innflyttingen med nytt studenthus og
160 studenter på tomten som tidligere huset en nedlagt bensinstasjon har gitt området
et fint løft. Rodeløkka er slik et eksempel på at studentboliger også er viktig byutvikling.
Et høydepunkt var også ferdigstillingen av mer enn 300 nye studentboliger på historiske
Sogn studentby i mai. Hedersgjestene ved åpningsarrangementet var nye og gamle
studenter. Lillan Blix Vesterkjær, som bodde på Sogn studentby da studentbyen ble
åpnet til OL i 1952, klippet snoren til de nye studentboligene sammen med leder for
Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland.
Mat og Drikke er det SiO-tilbudet flest studenter benytter, og hvor SiO også utfordres
på kvalitet, opplevelse og fornyelse. Åpningen av det populære bakerikonseptet Deiglig
i Fyrhuset på Bislett i november var derfor en milepæl. Nystekte bakervarer, foccacia
og italiensk pizza har gått unna helt fra åpningen i november. På Blindern åpnet SiO
yoghurtbaren Diggbar og Thai-spisestedet Sitrongress ved semesterstart. Med nytt
tilbud økte omsetningen vesentlig i løpet av høstsemesteret, noe som viser at gode,
nye konsepter alltid er velkommen hos studentene.

SiO gjennomførte i 2014 Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) i samarbeid
med samskipnadene i Bergen og Trondheim. Undersøkelsen viser at hver femte student
rapporterer alvorlige psykiske symptomplager, dobbelt så mange som i befolkningen
generelt i samme aldersgruppe. SHOT-rapporten ble møtt med stor interesse av
studenter, læresteder, media og politikere. Studenttilværelsen representerer en ramme
av spesielle krav og forventninger, og verdien av forebyggende tiltak for mestring og
trivsel i studietiden er stor. Resultatene vil ligge til grunn for den videre utviklingen
av tilbudet til SiO Helse.
Rekruttering til og oppfølging av studentforeninger er også en viktig del av det
forebyggende arbeidet. SiO Foreninger har i året som gikk gjennomført tre store
prosjekter. Foreningsdagen ble en suksess med over 2000 besøkende og 120 foreninger.
Operasjon HiOA sørget for at Oslos nest største lærested fikk 20 nye foreninger.
Foreningslederkonferansen i oktober var første gang, Oslos studentforeningsledere
var samlet for erfaringsutveksling, foredrag og workshops om foreningslivet.
I tillegg til nyutviklingen innenfor det enkelte tjenesteområde har SiO i 2014 også
lansert et forebyggende konsept med eksperter fra flere SiO-tjenester. «Eksamensboost»
ble gjennomført som et 1 times frokostseminar med SiO-eksperter innen søvn, fysisk
og mental trening, tidsplanlegging og ernæring i eksamensperioder. Arrangementet har
vært en stor suksess med fulle hus og gode tilbakemeldinger fra de over 1000 deltagere
gjennom året.
2014 medførte også strategiske porteføljeendringer. SiO og SiT (Studentsamskipnaden
i Trondheim) solgte i mars 2014 sine eierandeler på henholdsvis 60 og 40 prosent av
Akademika AS til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

SIOS HOVEDSTYRE 2014
Student og styreleder Magnus Nystrand
Student og nestleder Tone Vesterhus
Student Cecilie Collett Sælør
Student Mats Kirkebirkeland
Student Daniel Heggelid-Rugaas
Ansattrepresentant Britt Næsje
Ansattrepresentant Glenn Larsson
Universitetet i Oslo Gunn Elin Aa. Bjørneboe
Norges veterinærhøyskole Birger Kruse
Høgskolen i Oslo og Akershus Marianne Bratland

ARBEIDSMILJØ
SiO konsern hadde ved årets slutt 600 ansatte. Dette er 20 færre ansatte enn i 2013 .
Totalt ble det utført 562 årsverk. Dette er 4 færre årsverk enn i 2013.
Turnover var 21,5 prosent i 2014, hvilket er 2,4 prosentpoeng høyere enn året før.
Sykefraværet var på 7,3 prosent i 2014. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn i 2013,
noe høyere enn i 2012 og noe lavere enn 2010 og 2011. Veksten kom i hovedsak i det
langvarige sykefraværet, som økte med 0,5 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet er
omtrent på samme nivå. Det er særlig Eiendomsavdelingen, SiO Helse og SiO Athletica
som har et høyere sykefravær i 2014 enn 2013.
SiO Barnehage har det laveste årlige sykefravær de har hatt. 8,8 prosent er 0,5 prosentpoeng lavere enn i 2013. Det er først og fremst korttidsfraværet som har gått ned. SiO
Mat og Drikke har de siste årene hatt en betydelig nedgang i sykefraværet og har klart å
holde dette på et relativt lavt nivå. Fraværet ligger 1 prosentpoeng under gjennomsnittet
i SiO. Både SiO Barnehage og SiO Mat og Drikke har et lavt sykefravær i forhold til
gjennomsnittet i samme bransje.
Det er i løpet av 2014 meldt inn 14 skader. 6 tilfeller har ført til sykefravær med til
sammen 41 dager. Melding om yrkesskade til NAV er sendt der det har vært behov.
SiOs sentrale opplæringsprogram, SiOpplæring, utgjør grunnstammen i den interne
kompetanse-utviklingsplanen. Det ble gjennomført 15 kurs i regi av SiOpplæring i 2014,
med til sammen 111 deltagere. Deltakerevalueringene viser gode tilbakemeldinger på
kursene. I tillegg er det 202 påmeldte til e-læringsprogrammet for Office-pakken. Ut over
dette arrangeres det spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige tjenesteområdene.

YTRE MILJØ
To SiO barnehager ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2014. Etter evaluering av prosessen
besluttet Hovedstyret i oktober at hele SIO skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av
første halvår 2015.
Kringsjå studentby skal bli tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og
varmtvann. Totalt skal det bores 52 brønner på inntil 300 meters dybde. Boringen
av energibrønner begynte sommeren 2014. Arbeidet skal sluttføres sommeren 2015.
SiO har også i 2014 støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger. SiOs samlede
energiforbruk i studentboliger var på omtrent samme nivå som året før. Andelen
fjernvarme viste fortsatt økning i 2014.
Det er gjennomført radonmåling av et utvalg studentboliger. Videre oppfølging vil
skje i tråd med forskriftskrav.

Universitetet i Oslo har gjennomført et større forprosjekt for samordnet avfallshåndtering hvor SIO har deltatt, særlig i forhold til de behov Mat og Drikke har.
Implementeringsprosjektet til UIO vil skje første halvår 2015, og SIO ser frem til å
delta også videre i prosjektet.
Målt volum av levert avfall fra studentbyene/-husene ligger på samme nivå som året før.

LIKESTILLING
SiO har som mål å ha likestilling mellom
kvinner og menn. Kvinner og menn
skal ha like muligheter til arbeid og
påvirkning. 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 2014 var 64 prosent kvinner
og 36 prosent menn. Dette tilsvarer fordelingen i 2013.
Kvinneandelen er særlig høy i SiO Barnehage og SiO Helse, med henholdsvis
80 og 85 prosent.
SiOs hovedstyre besto i 2014 av ti medlemmer, fordelt på like mange kvinner og menn.
Styrets leder var mann. SiOs ledergruppe består av konsern-/stabsdirektører og
virksomhetsdirektører, totalt 13 ledere. Av disse er det 7 kvinner og 6 menn.
I SiO konsern er snittlønnen per år (omregnet til 100 prosent stillinger) 419 105 kroner
for kvinner og 436 902 kroner for menn. Gjennomsnittlig arbeidstid i SiO konsern
er 34,9 timer per uke for kvinner og 35,6 timer per uke for menn. Det totale antall
deltidsansatte i 2014 er 96 personer, 73 kvinner og 23 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. SiO skal være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

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 2014 har semesteravgiften vært
550 kroner. Inntekter fra semesteravgift utgjør 6 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 hel- og deleide aksjeselskap eiet av SiOs heleide aksjeselskap SiO
Eierskap AS. SiO Eierskap AS har de heleide aksjeselskapene SiO Mat og Drikke AS,
Urban Boligutleie AS, Trondheimsvegen 25 AS, Sandakerveien 99 AS og Betzy K AS.
Formålet med de tre sistnevnte eiendomsselskapene er utvikling av studentboliger
på eiendommene. SiO Eierskap solgte i mars 2014 sin 60 prosent andel av aksjene i
Akademika AS.

BEKREFTELSE AV FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter et rettvisende uttrykk for resultatet i 2014 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 2014
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 2014 er på 1.098 millioner kroner, som er 9,5 prosent lavere
enn i 2013. Justert for salget av Akademika er konsernomsetningen 2,8 prosent høyere
enn i 2013. Årsresultatet for konsernet er på 68,9 millioner kroner mot 64,0 mill.
kroner i 2013. Resultatgraden er 6,3 prosent, hvilket overstiger SiOs langsiktige mål
på 3 prosent. Morselskapet har et resultat på 55,2 mill. kroner. I 2013 var tilsvarende
resultat 84,2 mill. kroner

Etter at SiO i 2011 økte semesteravgiften, har man arbeidet med å utvide kapasiteten
innen SiO Helse, hvor den største andelen av semesteravgift disponeres. Dette er
tidkrevende organisasjonsutvikling som må foretas gradvis for å opprettholde høy
tjenestekvalitet. SiO har også i 2014 ubenyttede semesteravgiftinntekter, noe som
forklarer noe av det gode resultatet. Kapasitetsøkningen nærmer seg nå sluttført.
SiOs barnehagevirksomhet har i 2014 hatt unormalt høye resultater. Dette skyldes delvis
økningen i kommunale tilskuddssatsene for 2014, og delvis etterbetaling fra kommunen
etter avregning av tidligere års tilskudd.
Det lave rentenivået har også vært en viktig bidragsyter til 2014-resultatet. SiOs boligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Finanskostnadene har i 2014
vært betydelig lavere en budsjettert. Som følge av flere nye låneopptak i 2014 har
finanskostnadene likevel vært nesten på nivå med 2013.
I datterselskapet SiO Eierskap AS er resultatene også høyere enn budsjettert. Den
viktigste årsak til dette er gevinst ved salg av to eiendommer i Holsts gt og Magnus gt
som var eiet av SiO Eierskaps datterselskap Urban Boligutleie AS. Eiendommene var
leiet ut kommersielt, og ble solgt da dette forretningsområdet ligger utenfor SiOs
kjernevirksomhet.
Med egenkapital i konsernet på 915 mill. kroner, utgjør egenkapitalen 24 prosent av
totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent. Konsernets egenkapital ved utgangen av 2013 var på 854 mill kroner. Totalkapitalen i konsernet er 3,8
mrd. kroner pr 31.12.14 mot 3,6 mrd. kroner ved forrige årsskifte. Bankbeholdningen
var ved utgangen av 2014 på 193 mill. kroner.

RISIKOVURDERING
SiOs finansielle risiko vurderes som lav. Hoveddelen av SiOs langsiktige lån er
Husbanklån, der ca. 50 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Det ligger betydelige
merverdier i fast eiendom. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse, har en
bokført verdi på 3,1 milliarder kroner og utgjør 83 prosent av konsernets totalkapital.
Markedsverdien er anslått til ca. 9 milliarder kroner.
SiO har en ambisiøs plan for eiendomsutvikling og planlegger i de nærmeste årene å
utvide tilbudet av studentboliger med 3 000 enheter. Dette medfører 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 1,04 oppfattes likviditetsrisikoen som lav.

Markedsrisiko i SiO er – etter salget av Akademika – i første rekke knyttet til SiO Mat og
Drikke og SiO Athletica. Med nedbygging av SiO Mat og Drikkes cateringvirksomhet, anses
markedsrisikoen som redusert. SiO Athletica opererer i et marked med hard konkurranse,
og markedsrisikoen anses som relativt høy. Effekten av et tenkt omsetningsfall i SiO
Athletica på konsernets resultater, likviditet og soliditet er imidlertid begrenset.
En redusert etterspørsel etter studentboliger vil kunne påvirke SiO i stor grad,
men sannsynligheten for en slik markedsutvikling oppfattes av styret som lav.

UTSIKTER
SiO og samskipnadsordningen er inne i en brytningstid i arbeidet med å innrette
organisasjon og tjenestetilbud til å møte strukturendringer i høyere utdanning, økende
konkurranse og endringer i studentenes tjenestebehov. Stortinget vedtok i februar 2015
å gi studentene tilbake kontrollen i styrene til landets studentsamskipnader. SiO er til
for studentene, og derfor har dette stor betydning. Studentstyringen av tilbudet er en
unik kvalitet ved samskipnadsordningen.
SiO ønsker å bidra aktivt i campusutvikling på de største lærestedene, både i form av
campusnære studentboliger og andre attraktive tjenester for studentene. SiO ønsker
også å bidra til byutvikling. Et viktig initiativ er ambisjonen om å revitalisere Kringsjå
studentby med inntil 1500 nye boliger og en friluftsprofil til glede for studentene og
bydelen. Studentboliger gir ny energi til nabolag, kultur- og næringsliv ved at studentene
fyller parker, kafeer og gater. En god utvikling i samarbeidet mellom SiO og kommunen
er et godt grunnlag for gjennomføringen av studentboligprosjekter fremover.
SiO må lykkes i å skape merverdi for studentene form av helhetlige tilbud som bidrar til
mestring og trivsel i studiehverdagen. Det innebærer å prioritere tjenester og produkter
studentene ønsker, og å fremstå tydelig som ett SiO. I løpet av 2015 lanserer SiO nye
digitale løsninger som skal bidra til å øke servicenivået og tilgjengelighet til tjenestene.
SiO vil også følge opp SHOT-rapporten med å styrke det forebyggende tilbudet til
studentene på egenhånd og i samarbeid med andre aktører.
SiO må også lykkes i å møte behovene til de ulike lærestedene for å være førstevalget.
Lovisenberg Diakonale Høgskole har valgt å gå ut av SiO, og skal fra 1. august 2015 drive
velferdstjenester for sine studenter selv. En viktig satsning for SiO er å tilpasse tilbudet
enda bedre til de ulike lærestedenes behov. I 2015 vil SiO særlig arbeide med å utvikle
gode møteplasser og tydelige kontaktpunkter på strategisk og operativt nivå.
SiOs botilbud skal være attraktivt for fremtidige Oslostudenter gjennom beliggenhet
og riktig prisnivå. SiO arbeider for å sikre at byggetilskudd og kostnadsrammer er i
samsvar med de politiske målene som tillegges samskipnadene, og at saksbehandlingen
er så smidig som mulig.
SiO skal arbeide aktivt for å redusere sitt eget og studentenes klimautslipp. SiO har
en viktig oppgave i å inspirere og legge til rette for miljøvennlig studentliv, blant annet
gjennom å tilrettelegge studentbyene for miljøvennlig transport og å miljøsertifisere
egen drift.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i morselskapet på				
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55 201 000 kroner
100 000 kroner
55 101 000 kroner
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