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OM SiO

Studentsamskipnaden SiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter. Vår
oppgave er å tilby tjenester som støtter opp under de behov studentene har i kraft av å
være studenter, og som ruster studentene til å trives og mestre studentlivet. Oslo skal bli
Norges beste by å studere i. Vi skal bidra til at studentene lykkes med sitt prosjekt – å få
seg en god utdanning.
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 skal ha en bærekraftig driftsmodell og også inspirere studentene til
å ta bærekraftige valg.
Tilbudet inkluderer:
l
Rundt 8600 studentboliger
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, kurs, grupper og selvhjelpsverktøy
l
530 barnehageplasser
l
Karrieretjenester
l
Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger
SiO leverte i 2019 tjenester til i alt 68 419 studenter ved 28 utdanningsinstitusjoner i
Osloregionen.
Tilknyttede utdanningsinstitusjoner:
Universitetet i Oslo
OsloMet Storbyuniversitetet
Handelshøyskolen BI, Oslo
Politihøgskolen
Norges Idrettshøgskole
Høyskolen Kristiania
MF vitenskapelig høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
NMBU tidl. Veterinærhøgskolen, (til 1.8. 2020)
Einar Granum Kunstfagskole (ny i 2019)
Noroff (ny i 2019)
Norsk fagskole for lokomotivførere (ny i 2019)
Fagskolen Oslo Akershus (ny i 2019)
Bårdar Akademiet (fra 1.1. 2020)

Fagskolen Kristiania
Norges Musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
NLA Høgskolen
Barratt Due Musikkinstitutt
Steinerhøyskolen
Høgskolen for Ledelse og teologi
Atlantis Medisinske høgskole
Bjørknes høyskole
Fjellhaug Internasjonale høgskole
Norsk Skuespillerinstitutt
Høyskolen for dansekunst
Folkeuniversitetet sør-øst

SiOS HOVEDSTYRE 2019

Student og styreleder
Student og nestleder
Student
Student
Student
Ansattrepresentant
Ansattrepresentant
Universitetet i Oslo
Handelshøyskolen BI
Oslo Metropolitan University

Vetle Bo Saga
Kaja Elisabeth Paulsen
Ingvild Leren Stensrud
Audun Foyn
Jonas Danielsen Virtanen
Ragnhild Grimsvang
Rolf Chr. Andersen
Arne Benjaminsen
Marius Eriksen
Marianne Brattland

ÅRET 2019

Hovedstyret vil innledningsvis uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som gjøres av
administrasjonen i SiO. Styret er imponert over hvordan styresaker blir lagt frem,
og er også svært tilfreds med SiOs drift og forvaltning.
Kundetilfredshet
Kunnskap om SiOs tilbud og oppfattelsen av SiO som bidragsyter til bedre studentliv er
viktig. SiO måler derfor hvert år hvor fornøyde studentene er med tilbudet. Den overordnede kundetilfredsheten i 2019 var på 4,5 på en skala fra 1 til 6, en økning på 0,2 over
en toårsperiode. Barnehage, trening, tannlege, og foreningskurs scorer 5,0 eller bedre.
Det er gledelig at tilbakemeldingen fra studentene er positiv og at det er fremgang på
flere områder. Det er også verdt å trekke frem SiO Mat og Drikke, som har hatt fremgang
fra 4,2 til 4,5 i kundetilfredshet det siste året. Studentene ønsker seg også mer informasjon om SiOs tilbud, og her er det en jobb å gjøre. Det er viktig at studentene vet om
tilbudene og studentfordelene fra SiO.
Studentboligbygging
SiO skal tilgjengeliggjøre Oslo til en god studentby gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et styrket boligtilbud. Ved årsskiftet kunne 82 studentfamilier flytte inn i
nybygde familieboliger på Kringsjå studentby. Tre enkeltstående bygg i massivtre med et
romslig uteområde gir god bokvalitet. I 2019 er også uteområdene på Kringsjå oppgradert med nytt torg, frukthage, utendørs treningspark og andre tiltak som skal bidra til sosialt liv og aktivitet utendørs. SiO startet byggingen av 315 studentboliger i campusnære
Blindernveien 6, samt rehabilitering av studentboligbygg på Sogn og Tullinløkka.
SiO prioriterer også 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/restrukturere når byggene har nådd
endt levetid. I 2019 kunne studentene flytte inn i 200 rehabiliterte studentboliger i Bjerregaards gate. Bjerke studenthus ble vurdert for rehabilitering, men strukturelle forhold
og kostnadsbildet gjorde at dette ikke var en aktuell løsning. Bygget ble derfor avhendet.

Digitalisering
Innovasjon og digitalisering er viktig for å møte studentenes boligbehov. Sommeren
2019 innførte SiO digital utflytting for alle beboere med nøkkelkort hos SiO Bolig. Løsningen sørger for at prosessen med å flytte ut fra studentboligen blir så effektiv og enkel
som mulig. Over 80 prosent av beboerne har valgt den elektroniske løsningen ved endt
leieforhold og tilbakemeldingene er gode. Korttidshus er et nytt konsept skreddersydd
for de som skal bo hos SiO ett se¬mester. Korttidshuset er fullt utstyrt med møbler og
servise. Konseptet har vært svært vellykket og de som bor der trives.
Innovasjon i helse og forebygging
Innen helsetjenester har SiO et godt utbygget behandlingstilbud, og har også en viktig
rolle i forebygging og helsefremmende arbeid. SiO Helse gjenåpnet i april helsetilbudet
på Blindern i ombygde lokaler med felles venterom og tilpasning til digitale arbeidsformer. Gjennom SiO Helses e-helse-prosjekt i samarbeid med Direktoratet for e-helse har
studentene også fått tilgang til et digitalt tilbud som supplerer helsesentrene. Studentene
kan bestille og administrere sin time hos behandler, ha digital dialog med helsepersonell,
gjennomføre e-konsultasjon med både tekst og video. Tjenesten gir studentene tilgang til
prøvesvar, e-resepter, mobil betaling og nettapotek. Med dette prosjektet er SiO i front
med å utvikle og å ta i bruk e-helse-løsninger for primærhelsetjenesten i Norge. SiO
Helse lanserte også et nytt, digitalt tilbud med svartjenesten «Studenter spør» i samarbeid med ung.no. På «Studenter spør» kan studentene lese andres spørsmål omkring
egen helse og stille egne spørsmål. Tilbudet om kveldsklinikk innen psykisk helse er utvidet. SiO markerte Verdensdagen for psykisk helse i form av en digital kampanje «Gi tid
til deg selv og andre», i tillegg til stand og aktiviteter på campus for å sette forebyggende
psykisk helse på dagsorden.
SiO Athletica satte ny medlemsrekord med 26 500 medlemmer og opplever også stor
pågang på kurs og PT-tilbud. Høyt trykk gjør at den største utfordringen i dag er kapasiteten på sentrene i de mest populære tidsrommene for trening. På Athletica Kringsjå
er det igangsatt utendørs treningstilbud og lavterskel turtilbud. Med prosjektet «Få flere
studenter i aktivitet» har SiO Athletica satt lavterskel fysisk aktivitet på agendaen og
flyttet aktiviteter ut i studentbyene og på campus.
Mat og møteplasser
Med fokus på gode og bærekraftige matopplevelser og sosiale møteplasser har SiO Mat
og Drikke i 2019 fått flere og mer fornøyde gjester og en signifikant økning i kundetilfredshet. SHoT-undersøkelsen har avdekket at mange studenter synes det er vanskelig å bli kjent med andre. Derfor startet SiO Mat og Drikke Eat & Meet med ukentlige
fellesmiddager på Eilert Spiseri. Når man samles rundt langbordet, og må sende fat og
bryte brød blir terskelen litt lavere for å bli kjent med andre. Et eget «Culinary Team»
for kokkene har kvalifisert seg til NM i Community Catering og har fått oppmerksomhet
i flere bransjeblader. Også arbeidet med å redusere matsvinn og øke bruken av overskuddsmat, har fått mye oppmerksomhet, både i forbindelse med servering av blodpannekaker på Halloween og «Sau på menyen» på OsloMet. Studentspisestedene KUTT
Gourmet, Tacoteket og Deiglig Frederikke er blant serveringsstedene som har oppnådd

særlig gode resultater når det gjelder reduksjon av matsvinn. KUTT Gourmet har redusert matsvinnet med 69 %, Tacoteket med 40 % og Deiglig Frederikke med 36 % det siste
året.
SiO Barnehage har høy kvalitet og fornøyde brukere med en kundetilfredshet på 5,1.
Barnehagekapasiteten i flere bydeler er god, og to avdelinger på Sogn ble derfor avviklet i
2019. SiO Barnehage gjør løpende kapasitetsvurderinger og tilpasninger. Studentbarnehager er et utdanningspolitisk verktøy, og tiltak som eksamensgaranti og utvidet åpningstid er fortsatt en viktig og verdsatt del av satsningen.
Frivillighet og karriere
SHoT-undersøkelsen viser at Oslostudentene ønsker seg mer tilrettelegging for et godt
studentmiljø. Frivillighet er viktig for å styrke tilbudet, og SiO Foreninger arrangerte i
2019 fire foreningsdager i samarbeid med OsloMet og UiO. Her møter studentene en
god del av byens over 450 ulike studentforeninger og kan gjøre seg kjent med mangfoldet av muligheter. Med prosjektet «Forening for alle» ønsker SiO å senke terskelen for
å oppsøke en forening. «Forening for alle» har i 2019 økt fra 15 til 19 foreninger, og SiO
Foreninger er i dialog med Sit om etableringen av tilsvarende tilbud i Trondheim.
Karrieresenteret har i 2019 jobbet med å nå ut til studenter som er tidlig i studieløpet
gjennom kurs, veiledning og arrangementer, slik at de kan bli trygge på egen kompetanse. Kandidatundersøkelsen 2019 viser at det er stort behov for dette, og det er
gledelig å se en vekst i bruken av tilbudet tidlig i studieløpet. Denne satsningen vil fortsette i 2020. Karriereuken i tett samarbeid med UiO var også i år en suksess, hvor blant
annet 250 studenter deltok i en digital konkurranse i regi av Kripos.
SiOs idépris på 100 000 kr ble i 2019 tildelt jusstudent Aksel Høymo for ideen “Lommejuristen”, en app som kan hjelpe studenter med juridiske problemstillinger. SiOs idépris
skal bidra til å realisere idéer som kan gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. SiOs idépris er
en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, og deles ut annethvert år.
Studentbyen Oslo og studenthus
Å gjøre Oslo til en god studentby handler om mer enn det faglige tilbudet. Det er behov
for å styrke samarbeidet om mottak og møteplasser for norske og internasjonale studenter, og for møter mellom studenter, kunnskapsmiljøer og næringsliv. Studentslippet,
et felles semesterstartarrangement for alle byens førsteårsstudenter i regi av SiO, UiO,
OsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og Oslo kommune, ble gjennomført for tredje gang i
2019 med over 4000 deltakere. En felles faddervaktordning i samarbeid mellom Velferdstinget, SiO, Natteravnene og utdanningsinstitusjonene bidro til en tryggere Oslonatt
den siste helgen i fadderukene. SiO støtter også studentenes ønske om å skape et stort,
levende studenthus i sentrum som skal sørge for at Oslo merker at studentene utgjør
over 10 % av byens befolkning, og skal bidra til å realisere kunnskapsbyen Oslo. Den
nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret 2019 viser at det er stort behov for å knytte arbeidsliv og utdanning tettere sammen. Arbeidet med studenthuset som møteplass
vil være viktig både for å styrke studentkulturen og for å bidra til å realisere og prege
innovasjonsdistrikt sentrum. SiOs ambisjon for 2020 er å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og Oslo kommune om Studentslippet og andre tiltak som styrker
byens studentmiljø og møteplasser for og med studenter.

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 2019 har semesteravgiften vært 600
kroner. Inntekter fra semesteravgift utgjør 5,8 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.

ÅRSREGNSKAPET

Konsernomsetningen for 2019 er på 1 452 millioner kroner. Dette er 23 % høyere enn i
2018. Økningen skyldes gevinst ved salg av Bjerke Studenthus. Justert for denne salgsgevinsten er omsetningen på linje med året før. Årsresultatet for konsernet er på 256,2
millioner kroner mot 65,4 millioner kroner i 2018. Økningen tilskrives også her salgsgevinsten ved salg av Bjerke. Morselskapet har et resultat på 250,1 millioner kroner. I
2018 var tilsvarende resultat 59,0 millioner kroner.
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 og servicetilbud knyttet til semesterstart og kundebetjening.
I 2019 har det vært høy aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og rehabiliteringer. Flere større bygge- og rehabiliteringsprosjekter har blitt ferdigstilt og vært under
utvikling i 2019. Den høye investeringstakten gir seg utslag på SiOs balanseverdier, der
bokført verdi av anleggsmidlene har økt med nær 300 millioner.
SiOs studentboligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Oppgradering og nybygg gir også høyere finanskostnader. Finanskostnadene er ca 20 mill. kroner
høyere enn i 2018. Samtidig har inntektene på investeringsporteføljen vært høyere enn i
2018, hvilket gir et bedre finansresultat.

Med egenkapital i konsernet på 1.459 millioner kroner, utgjør egenkapitalen 26,9
prosent av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent. Konsernets egenkapital ved utgangen av 2018 var på 1.203 millioner kroner. Totalkapitalen
i konsernet er 5,45 milliarder kroner pr 31.12.19 mot 5,1 milliarder kroner ved forrige
årsskifte. Beholdningen av kontanter og fondsandeler var ved utgangen av 2019 på 659
millioner kroner.

RISIKOVURDERING
Korona
Når denne årsberetningen skrives er risikobildet for SiO, Norge og verden fullstendig endret på grunn av pandemien som koronaviruset har skapt. For SiO innebærer
nye retningslinjer fra myndighetene og tilpasning til den nye situasjonen betydelige
inntektsbortfall. Pr 25. mars har SiO Athletica og SiO Mat og Drikke stengt sine fasiliteter og alle tjenestetilbud. SiO Barnehage har stengt bortsett fra et par barnehager som
holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. SiO Helse har stengt
helsesentrene i Nydalen og på Kjeller, samt tannhelsetilbudet bortsett fra akuttkonsultasjoner. Allmenn, psykisk helsetilbud og rådgivning foregår som videokonsultasjon.
Risikoen for tomgang i studentboligene har også økt, og SiO vurderer fortløpende tiltak
for å avhjelpe studentenes økonomiske utfordringer.
For å redusere den økonomiske risikoen av ovennevnte, gjøres det tiltak for å redusere
de løpende kostnadene og for å bevare SiOs verdier. Blant annet er ansatte i flere av tjenesteområdene permittert. Til tross for kostnadsreduksjoner vil SiOs 2020-resultat lide
under dette. Likevel anses risikoen for egenkapital under målsatt nivå som lav. Verdien av
SiOs anleggsmidler vil bevares godt til tross for krisetilstanden, mens verdien av investeringsporteføljen har falt betydelig. Likviditeten påvirkes også negativt, men trolig ikke i et
omfang som krever økning i gjeldsopptak. Dersom midlertidig låneopptak eller kreditter
likevel blir nødvendig, har SiOs bankforbindelse allerede meldt at finansiering vil bli gitt.
Ordinær risiko og risikoberedskap
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. 80 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Fast eiendom, ekskl. anlegg under
utførelse, har en bokført verdi på 4,3 milliarder kroner og utgjør 80 prosent av konsernets totalkapital. Markedsverdien er anslått til ca. 12,5 milliarder kroner. Til tross for at
flere lån forfaller i løpet av de nærmeste årene, oppfattes refinansieringsrisikoen som lav.
Dette begrunnes med at SiO har høy soliditet med en belåningsgrad i størrelsesorden
20% av markedsverdien på eiendomsmassen og en forutsigbar kontantstrøm fra driften.
Samlet gir dette bankene trygghet for god betalingsevne.

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 høy likviditetsgrad, 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. Endringene påvirker også
kompetansebehov. SiO er i gang med å analysere fremtidig kompetansebehov i lys av
endringer i teknologi, tjenesteutvikling og rammebetingelser.

BEKREFTELSE AV FORTSATT DRIFT

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter et rettvisende uttrykk for resultatet i 2019 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 2019

Det er ikke kjente forhold utover Koronasituasjonen som beskrevet under risikovurderingen og 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.

ARBEIDSMILJØ

SiO konsern hadde ved årets slutt 890 ansatte. Totalt ble det utført 500 årsverk. Dette er
tilsvarende 2018.
Sykefraværet var på 7,1 prosent i 2019. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i 2018 og
på samme nivå som 2017. Egenmeldt fravær og fravær i arbeidsgiverperioden er noe
lavere i 2019 enn 2018, mens fravær utover arbeidsgiverperioden og utover 8 uker er
1,1 %poeng høyere i 2019 enn 2018. Fravær utover 8 uker er økt fra 48 % til 56 % av det
totale fraværet.
Det er i løpet av 2019 meldt inn 6 nestenulykker og 2 skader. Ett tilfelle har ført til sykefravær på 3 dager.
Det er i 2019 meldt inn en varslingssak. Denne saken er håndtert med målsetning om en
grundig og rask saksbehandling. Saken er ferdigbehandlet.
Det ble høsten 2019 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med 84 % 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. Det var ingen av saken der den ansatte ønsket å ta dette videre eller
saker av en slik karakter at dette burde følges opp. Prosess for tilbakemelding og videre
oppfølging av undersøkelsen er ferdigstilt.
I 2019 har det vært flere samling for utvidet ledergruppe. Det ble gjennomført 6 kurs
i regi av SiOs sentrale opplæringsprogram med til sammen 132 deltagere. Det er også
arrangert spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige tjenesteområdene. E-læring
har vært satsningsområde i 2019. Det er laget en rekke kurs for de ulike tjenesteområdene. I tillegg er det laget kurs om HMS, felles systemer og lederprosesser. Totalt
består denne kursporteføljen nå av 113 kurs.

YTRE MILJØ

Studenter representerer fremtiden og stiller høye krav til at SiO inntar en ansvarlig rolle
og er pådriver for klimaarbeidet i samarbeidet med utdanningsinstitusjonene. Ved å prioritere en bærekraftig utvikling skal SiO ha et ansvarlig forbruk og reduserte klimautslipp.
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 2019 har det fortsatt vært fokus på styring av energisentralene for å redusere energiforbruket og dermed karbonavtrykket. Det ble gjennomført flere tiltak, blant annet et nytt
FutureBuilt prosjekt på Kringsjå. Prosjektet gav 82 nye familieboliger i massivtre. Materialvalget gir 40 % reduksjon i klimagassutslipp, alle byggematerialer kan gjenvinnes
og byggeplassen var fossilfri med 90 % kildesortering. Byggene vil generere mer energi
enn det forbruker og være et Plusshus, og overskuddsenergi skal fordeles til andre bygg i
studentbyen. Byggene ble ferdigstilt desember 2019 med påfølgende innflytting av studentfamilier.
SiO Mat og Drikke har gjennom 2019 fortsatt å fokusere på bærekraft og matsvinn. I
tillegg til faste konsepter som KUTT Gourmet har SiO Mat og Drikke også hatt flere
arrangementer som har bidratt til å sette søkelyset på bærekraft. Et eksempel er “Sau
på menyen”, som kom som et initiativ etter NRKs program Matsjokket, der SiO Mat og
Drikke sammen med Nortura og OsloMet gjennomførte en “Sauefestival” hvor man grillet hel sau som var i ferd med å gå ut på dato.

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 2019 var 71 prosent kvinner og 29 prosent menn. Dette er en økning
i kvinneandelen på tre prosentpoeng. Kvinneandelen er særlig høy i SiO Barnehage, SiO
Bolig og SiO Helse, med henholdsvis 82,74 og 86 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 36 timer per uke for både kvinner og
menn. Dette er samme nivå som i 2018.
SiOs hovedstyre besto i 2019 av ti medlemmer, 4 kvinner og 6 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.
Det vil bli gjennomført en kartlegging av lønnsforhold etter kjønn og bruken av ufrivillig
deltidsarbeid i løpet av våren 2020.

DISKRIMINERING

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

UTSIKTER

2020 markerer starten på en ny strategiperiode for SiO. Vi er inne i en tid med raske
teknologiske endringer, nye markedsaktører og en mer heterogen studentmasse. Studentlivet er en overgangsperiode med nye krav og forventninger. Selv om mange har det bra,
kan det være krevende å finne seg til rette og mestre studentlivet. I dette bildet skal SiO
være garantisten for et varig, studenttilpasset og tidsriktig tilbud av tjenester som legger
til rette for gode overganger og en fantastisk hverdag for alle studenter!
Strategiperioden 2020-25 representerer et taktskifte i dette arbeidet. Strategien har
tre fokusområder som SiO må lykkes med i samarbeid med studenter, læresteder og
kommune for å realisere målet. Det første fokusområdet handler om å ruste studenten.
Studentene skal tilbys muligheten, innsikten og verktøyene for å mestre hverdagen. Det
andre fokusområdet er kanskje enda mer ambisiøst enn det første, men like viktig. SiO
skal være en motor og pådriver for å gjøre Oslo til Norges beste studentby. Det tredje
fokusområdet er bærekraft. Skal vi klare å være studentenes førstevalg, er bærekraft noe
vi må ha fokus på i alt vi gjør. SiO skal være bærekraftig i egen drift, og skal også legge til
rette for og inspirere studentene til å ta bærekraftige valg.
SiO går inn i 2020-tallet med nytt navn. Som følge av at Akershus fra 1. januar 2020
inngår i Viken har SiO søkt og fått godkjenning av Kunnskapsdepartementet om å endre
navn fra «Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus» til «Studentsamskipnaden SiO».
SiO har også endret logo. Den nye logoen skal ikke erstatte den kjente «S-en», men gjøre
det enklere for studentene å koble «S-en», som man ser på bygninger, kantiner og treningssentre over hele byen, til SiO.
Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at mer enn en av fire
studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager, og at andelen har økt over tid. SiO
bruker betydelige ressurser på psykisk helse. Kurs- og behandlingstilbudet er styrket i
2019, og satsningen fortsetter i 2020. Samtidig er det flere som ønsker et samtaletilbud
enn SiO har kapasitet til å ta imot. I 2020 er det derfor innført et prøveprosjekt med
brukerbetaling som kan være med på å sørge for at SiO kan hjelpe enda flere. Et viktig
mål med å innføre egenandel er økt bevissthet om bredden i tilbudet, og at studenter
i større grad vurderer andre tilgjengelige lavterskeltilbud. Inntakssamtalen er fortsatt
gratis. For Hovedstyret har det vært viktig at egenandelløsningen ikke fører til at studenter utsetter eller unngår å ta kontakt, og dette skal vi se på når prosjektet evalueres.
Det forebyggende tilbudet skal samtidig styrkes med flere kurs, selvhjelpsverktøy og et
nytt pilotprosjekt hvor gamification tas i bruk for å nå ut til studenter som ikke benytter
tilbudet i dag.

SiO forsterker satsningen på innsiktsbasert innovasjon og digitalisering i den nye strategiperioden. 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.
Studentmassen blir mer heterogen. Det foregår fremdeles en konsolidering i universitets- og høyskolesektoren som gir færre og større utdanningsinstitusjoner, noen av dem
med undervisningssteder på tvers av dagens samskipnadsstruktur og flere nettbaserte
utdanningstilbud. SiO må ta høyde for at disse endringene utfordrer de tradisjonelle
geografiske begrensningene av studentenes velferdsbehov.
Attraktive og rimelige studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel, og SiO
har nye prosjekter i ulike planfaser, blant annet på Kringsjå, Sogn og Lillestrøm. Med
nesten 9000 studentboliger bygget i ulike tidsepoker er det også nødvendig å fortsette
satsningen på rehabilitering og restrukturering av boligtilbudet for å sikre fremtidige
studenter gode boliger med riktig pris og beliggenhet. Enkelte av studenthusene våre er
eldre bygg som er i ferd med å nå sin tekniske levealder. Totalrehabilitering koster ofte
like mye som nybygg, og rehabiliterte studentboliger vil uten tilskudd få langt høyere
leiepris for studenten. For å lykkes er SiO avhengig av god dialog og samarbeid med myndighetene for å oppnå smidige planprosesser og sikre finansiering.
For SiO er det avgjørende med økonomiske rammer som fortsatt gjør det mulig å bygge
studentboliger i Oslo og å utvikle dagens studentbyer for å ha et attraktivt og klimavennlig boligtilbud til studentene. SiO har mange regulerings- og byggeprosjekter som er
planlagt i årene fremover. Tiltak som forenkler prosessene vil være en god løsning for
realiseringen av disse prosjektene. Studentene utgjør en stor ressurs for Oslo, og SiO
ønsker å være en nøkkelaktør i å realisere potensiale gjennom grønne og sosiale studentbyer, møteplasser for innovasjon og sosial samhandling, studentkultur og byliv.

ÅRETS RESULTAT

Styret ønsker å styrke de strategiske fokusområdene og disponerer derfor deler av resultatet til fond for styrking av Oslo som studentby og til nyopprettet miljøfond. I tillegg
opprettes det et fond for pandemitiltak, i lys av den spesielle situasjonen SiO – og SiOs
omverden – har kommet i i 2020.
Årets resultat i morselskapet på 250 069 tusen kroner er foreslått disponert slik:
Avsatt til bunden EK (inntektsført statstilskudd bolig)
40 149 tusen kroner
Overført til fond for styrking av Oslo som studentby
69 960 tusen kroner
Overført til Miljøfond		
			
69 960 tusen kroner
Overført til fond for pandemitiltak
70 000 tusen kroner
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