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OM SiO
SiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter. Det gjelder også i 2020,
som den globale koronapandemien har gjort til et svært annerledes år for studentlivet. Oslostudentene har gjennom året hatt en studiehverdag preget av sosial isolasjon, stram økonomi og en stor andel digital undervisning.
SiOs 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.
For SiO har det i 2020 vært viktig å tilpasse tilbudet til studentenes endrede behov,
og å samarbeide tett med utdanningsinstitusjoner og studenter for at studentlivet skal
bli så bra som det kan også i denne situasjonen. SiO har gjennomført en rekke tiltak
for å hindre smitterisiko blant studenter og ansatte.
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 skal ha en bærekraftig driftsmodell og også inspirere studentene til å ta bærekraftige valg.
Tilbudet inkluderer:
l 8600 studentboliger
l 41 kafeer og spisesteder
l Seks SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrenings- og
kurstilbud. Online-treningstilbud. Gratis live streaming-timer for alle studenter.
l Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, tannlege og rådgivning, kurs, grupper og selvhjelpsverktøy. Videokonsultasjoner og digitale kurs
l 530 barnehageplasser
l Karrieretjenester
l Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger
l Deler av SiOs tilbud har gjennom 2020 vært fysisk stengt som følge av strenge
smittevernstiltak. Det er utviklet digitale kurs, videotilbud og webinarer på flere
områder.

SiO leverte i 2020 tjenester til mer en 71 000 studenter ved 27 utdanningsinstitusjoner
i Osloregionen. Bårdar Akademiet er nytt medlem fra januar 2020. NMBU Veterinærhøgskolen avsluttet medlemskapet i SiO 31.12.20 som følge av flytting til Ås.

Tilknyttede utdanningsinstitusjoner:

Universitetet i Oslo
OsloMet Storbyuniversitetet
Handelshøyskolen BI, Oslo
Politihøgskolen
Norges Idrettshøgskole
Høyskolen Kristiania
MF vitenskapelig høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges Musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
NMBU tidl. Veterinærhøgskolen, (til 31.12.2020)
Fagskolen Kristiania
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
Einar Granum Kunstfagskole
Noroff
Norsk fagskole for lokomotivførere
Fagskolen Oslo
Bårdar Akademiet

SIOS HOVEDSTYRE 2020
Student og styreleder Jonas Danielsen Virtanen
Student og nestleder Ingvild Leren Stensrud
Student Elisabeth Holien
Student Stine Johannessen
Student Peter Linge Hessen
Ansattrepresentant Ragnhild Grimsvang
Ansattrepresentant Rolf Chr. Andersen
Universitetet i Oslo Arne Benjaminsen
Handelshøyskolen BI Marius Eriksen
OsloMet Marianne Bratland

ÅRET 2020
Beredskapssituasjonen har påvirket driften av SiOs tilbud gjennom året. Blant annet
har serveringsteder og treningssentre måttet holde stengt eller drive med strenge
smittevernbegrensninger gjennom året, og søkt kompensert gjennom utvikling av nye
digitale tilbud og løsninger.
Kundetilfredshet
For mange er studenttilværelsen det første møtet med voksenlivet. SiOs tjenester er
et sikkerhetsnett som ruster studentene til å håndtere hverdagen. 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 for 2020 er på 4,4 på en skala fra 1 til 6, noe som er 0,1 poeng lavere enn
året før. Vi er glade for å se at resultatene er så stabile og gode også under pandemien.
Det er også bemerkelsesverdig at studentenes kjennskap til SiO øker fra 2019 til 2020,
et år SiO har kommunisert hovedsakelig digitalt. Det er veldig hyggelig at studentene
svarer at de mener at SiO har håndtert situasjonen med Covid-19 på en tilfredsstillende
måte, og har gjort en god tilpasning av tjenestetilbudet under pandemien.
Studentbyutvikling
SiO vil gjøre Oslo til landets beste studentby, og da er et attraktivt botilbud et
viktig grep. Med færre innreisende internasjonale studenter har det i 2020 vært flere
studentboliger tilgjengelig og kortere venteliste. Det er likevel stort behov for flere
studentboliger og for å oppgradere den eksisterende boligporteføljen til dagens
behov og forventninger.
SiO bygger 315 studentboliger i miljøvennlig massivtre på Blindern og rundt 100 nye
student-boliger i Nydalen. Vi ferdigstiller begge prosjektene i 2021. Vi er også i gang
med utbyggingen av 310 studentboliger og et næringsareal på 1000 kvadratmeter i
Lillestrøm sentrum. Prosjektet får navnet Lillestrøm Studentby, og de to boligbyggene
skal stå klare i 2022.

SiO prioriterer også å rehabilitere eksisterende studenthus for å sikre bærekraftige
og attraktive studentboliger. I 2020 har SiO startet rehabiliteringen av Pilestredet
Studenthus. Vi har mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet for å rehabilitere flere
eldre studentboligbygg på Kringsjå og Sogn. SiO har også oppgradert utearealene
på Sogn Studentby, etablert nye vaskerier og bygget lesesaler og kollokvierom i
«Det Gule Huset», den gamle gårdsbygningen på studentbyen. Oppgradering av
den sosiale møteplassen «Amatøren» vil være ferdig i løpet av våren.
I februar 2020 ble det ved en rutinemessig kontroll gjort funn av bakterien Legionella
i vannbehandlingssystemet for Hasleveien 9-11-13. Beboere ble straks varslet og tiltak
iverksatt basert på anbefalinger fra Unilab Laboratoriemedisin AS. Prøvetaking gjennom 2020 har vist stadig lavere forekomster av bakterier, og ved utgangen av 2020
var verdiene nede på et normalnivå.
I en digital studiehverdag tilbringer studentene mye mer av studiehverdagen hjemme,
og studentbyene får dermed i økende grad en rolle som campus. SiO har økt
nettkapasiteten på studentboligene betraktelig for å gjøre hjemmestudiene lettere.
Og vi ser også større behov for sosiale møteplasser på studentbyene for å øke
trivselen og motvirke ensomhet.
Førsteårshuset på Sogn Studentby er et nytt konsept av året. Som et prøveprosjekt
for å forebygge ensomhet under pandemien satte SiO Bolig av et helt studenthus til
førsteårsstudenter. Målgruppen var studenter som flytter til Oslo for å starte studiene
uten et etablert nettverk med venner. Konseptet har vært svært vellykket og de som
bor der trives.
Tiltakspakke i forbindelse med korona
For å tilpasse tilbudet og ruste studentene i pandemisituasjonen vedtok hovedstyret
våren 2020 en egen tiltakspakke på 20 millioner kroner for strakstiltak. SiO har
prioritert tiltak som kommer flest mulig studenter til gode. Dette innebar blant annet
ekstra støtte til studentforeninger, utvidelse av helse- og rådgivningstilbudet og
utvikling av flere digitale møteplasser i tillegg til utsatt indeksregulering av husleie.
Helse og forebygging
Det har vært stor pågang hos SiO Helse i 2020. Det som mange trodde skulle bli et
annerledes vårsemester, ble til et annerledes studieår. Ny digital plattform har vært
avgjørende for at SiO Helse har kunnet opprettholde et omfattende helsetilbud under
pandemien, og midler fra tiltakspakken har gjort at vi har kunnet øke kapasiteten.
SiOs rådgivningstilbud har også vært fysisk til stede på studentbyer og campus
med «Råd på stedet». Tilbudet er blitt veldig godt mottatt både av norske og
internasjonale studenter.
Studentene har også kunnet benytte seg av et omfattende selvhjelpstilbud med
video, podcaster og spørretjenesten «Studenter Spør». SiO markerte Verdensdagen
for psykisk helse i form av en digital kampanje «Spør mer» for å sette forebyggende
psykisk helse på dagsorden.
SiO opprettet i samarbeid med UiO og Oslo kommune en feberpoliklinikk for koronapasienter på campus Blindern våren 2020. I august opprettet vi koronateststasjoner
på campus, samt et mobilt testtilbud, som et supplement til Oslo kommunes tilbud.
Teststasjonene har bidratt til å gjøre det enkelt for studenter og ansatte å teste seg.

Lokale smittevernstiltak har medført at SiO Athletica har måttet stenge ned sentrene
i lengre perioder gjennom året. Det er gjort et omfattende arbeid for å kunne
tilby studentene trening også under nedstengningen. På Athletica Kringsjå ble det
igangsatt utendørs treningstilbud og lavterskel turtilbud. «Walk and talk» med livsstilsveileder er blitt særlig populært. Online trening for medlemmer kom også raskt på
plass, og SiO igangsatte også gratis live streaming av gruppetrening for alle studenter.
Mat og møteplasser
Serveringstilbudet har bare i begrenset grad vært åpent under pandemien. SiO Mat
og Drikke har prioritert å opprettholde sosiale møteplasser der det er mulig, samt å
være der for studentene i en vanskelig tid. Som følge av nedstengning og smittevernregler har det vært begrensninger på hva vi har kunnet legge til rette for på
campus og studentbyene. De største kantinene har deler av året også blitt benyttet
som lesesal med enkel selvbetjening før åpningstid. I august åpnet den sosiale
møteplassen Union Blindern i samarbeid med UiO, med gratis utlån av spill, rimelig
varmmat og pizzabuffet. Tilbudet har blitt godt tatt imot.
Barnehage
SiO Barnehage har høy kvalitet og fornøyde brukere med en kundetilfredshet på 5,2.
Det er særlig gledelig i et år med strenge smittevernregler og tilpasninger. Som følge
av koronapandemien har det i perioder vært begrensninger i tilbudet med drift på
«rødt» og «gult» nivå. SiO Barnehage gjør løpende kapasitetsvurderinger og tilpasninger. Når det blir mulig ser vi frem til å kunne gjeninnføre tiltak som eksamensgaranti og utvidet åpningstid.
Frivillighet og karriere
SHoT-undersøkelsen viser at Oslostudentene ønsker seg mer tilrettelegging for et
godt studentmiljø. Studentfrivilligheten har hatt mer krevende kår for sine aktiviteter
og rekrutteringsarrangementer gjennom året. SiO Foreninger har hatt fokus på å tilrettelegge for nye støtteordninger under pandemien. Videre har et viktig fokus vært
å tydeliggjøre hvordan retningslinjer i stadig endring for korona hos stat og kommune
påvirket driften til studentforeninger. All kurs- og rådgivningsvirksomhet ble flyttet
over på digitale plattformer.
Foreningsdagene ble i år erstattet med «foreningsuker» på OsloMet og UiO med
arrangementer og stands på campus innenfor smittevernregler. Her møtte studentene
ulike studentforeninger og kunne gjøre seg kjent med mangfoldet av muligheter. SiO
satte også av 3 millioner for å ivareta studentfrivilligheten i den ekstraordinære tiltakspakken for koronatiltak. Ressursene ble stilt til disposisjon, gjennom Velferdstinget,
for studentforeninger i økonomisk krise. Det er også opprettet et nytt fellesrom på
Kringsjå Studentby, til bruk for studentfrivilligheten.
Karrieresenteret har også i 2020 jobbet med å nå ut til studentene gjennom kurs,
veiledning og arrangementer, slik at de kan bli trygge på egen kompetanse, i et arbeidsmarked som har vært særlig krevende på grunn av pandemien. Karrieresenteret
utviklet en egen kurspakke «Karriereklar» med kompetansekartlegging og hjelp med
CV, søknad og intervjutrening, som er tilbudt avgangsstudenter. Tilbudet er i stor grad
gjennomført digitalt i 2020.

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. SiO gikk i 2020 inn som medlem i Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt, som ble lansert av statsministeren og byrådslederen i Oslo i august 2020.
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. Arbeidet med studenthuset som
møteplass er viktig både for å styrke studentkulturen og for å bidra til å realisere og
prege innovasjonsdistrikt sentrum.
I lys av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre store fysiske studentarrangementer i Oslo. SiO har gjennomført semesterstart med fokus på førsteårsstudenten. Vi har hatt stands og deltatt på arrangementer på de største lærestedene og
på flere studentbyer. Det er også utviklet en egen landingsside sio.no/semesterstart
med relevant informasjon rettet spesielt mot førsteårsstudenten.
SiO har vært til stede i bybildet gjennom faddervakt i samarbeid med Velferdstinget,
UiO, OsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og Oslo kommune i Oslonatten helgen
14.-15. august. Faddervaktordningen ble gjennomført med bistand fra Natteravnene,
og var godt synlig med gatepatruljer og med glasspaviljong både i Spikersuppa og
på Youngstorget. Studentslippet, et felles semesterstartarrangement for alle byens
førsteårsstudenter, ble avholdt i ny form hvor studenter gratis kunne delta på en rekke
arrangementer i Oslo i august og september.

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 2020 har semesteravgiften
vært 600 kroner. Inntekter fra semesteravgift utgjør 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 og Gjerdrums vei 10e AS. Ytterligere et
datterselskap, Gjerdrums vei 10c AS, ble i desember solgt til morselskapet SiO, og
skal innfusjoneres i SiO i 2021.

ÅRSREGNSKAPET
SiOs økonomi har i 2020 vært sterkt preget av pandemisituasjonen. Perioder med helt
eller delvis nedstengte tjenesteområder kombinert med lave kundetall der vi har hatt
virksomhet, gjør at omsetning og resultat har falt kraftig fra en normalsituasjon.
Konsernomsetningen for 2020 er på 1.083 millioner kroner. Dette er 26 % lavere enn i
2019. Nedgangen skyldes delvis en salgsgevinst som økte 2019-omsetningen, og delvis
reduserte driftsinntekter som følge av pandemisituasjonen. Årsresultatet for konsernet
viser et underskudd på 33,8 millioner kroner mot et overskudd på 256,2 millioner kroner
i 2019. Det er i første rekke nedstengt eller redusert virksomhet i SiO Athletica og SiO
Mat og Drikke AS som forklarer underskuddet. I tillegg har det vært nødvendig å nedskrive verdien av enkelte digitaliseringsprosjekter. Morselskapet har et underskudd på
26,2 millioner kroner. I 2019 var tilsvarende resultat 250,1 millioner kroner.
SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2020.
Semester-avgiften benyttes til finansiering av SiOs helsetjenester, Velferdstinget,
karrieretjenester, foreningstjenester og servicetilbud knyttet til semesterstart og
kundebetjening. Semesteravgiften utgjorde i 2020 totalt 85,3 millioner og ble
disponert som vist i figuren nedenfor.

I 2020 har det vært høy aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og
rehabiliteringer, og aktivitetsnivået har i liten grad vært påvirket av pandemien.
Flere større bygge- og rehabiliteringsprosjekter har blitt ferdigstilt og vært under
utvikling. Den høye investeringstakten gir seg utslag på SiOs balanseverdier, der
bokført verdi av anleggsmidlene har økt med over 600 millioner kroner.
SiOs studentboligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Veksten
i anleggsmidler gir dermed også økt gjeld. Det lave rentenivået har likevel resultert
i en nedgang i finanskostnader i 2020. Også finansinntektene er redusert slik at
finansresultatet er på nivå med fjoråret.
Til tross for sviktende resultater i 2020, har SiO fremdeles en tilfredsstillende egenkapitalsituasjon og høy soliditet. Med egenkapital i konsernet på 1.426 millioner
kroner, utgjør egenkapitalen 24,7 prosent av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO
Konsern er minst 20 prosent. Konsernets egenkapital ved utgangen av 2019 var på
1.459 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet er 5,78 milliarder kroner pr 31.12.20
mot 5,45 milliarder kroner ved forrige årsskifte. Beholdningen av kontanter og
fondsandeler var ved utgangen av 2020 på 400 millioner kroner.

RISIKOVURDERING
Pandemisituasjon
På kort sikt er risikobildet sterkt preget av pandemien. I 9 ½ måneder i 2020 har SiO
hatt en beredskapssituasjon på grunn av de betydeligere konsekvenser pandemien
har for SiOs mulighet til å levere studentvelferdstjenester og de økonomiske konsekvensene dette også får.
Selv om deler av tjenestetilbudet, i første rekke SiO Athleticas og SiO Mat og Drikkes
tjenestetilbud, har vært stengt eller redusert store deler av året, er den økonomiske
situasjonen håndterbar. Det var knyttet usikkerhet til hvordan Boligvirksomheten
ville påvirkes, men vi erfarer at belegget har holdt seg på et tilfredsstillende nivå
hele 2020, og at SiOs viktigste inntektskilde dermed har bestått. Allikevel anser vi
økonomisk utvikling i 2021 som en risiko. For å redusere den økonomiske risikoen,
opprettholdes tiltak for å redusere de løpende kostnadene og for å bevare SiOs
verdier. Blant annet er ansatte i flere av tjenesteområdene permittert.
Risikoen for egenkapital under målsatt nivå anses som lav. Verdien av SiOs anleggsmidler
vil bevares godt til tross for krisetilstanden, og verdien av investeringsporteføljen vil
med nåværende eksponering ha en moderat risiko for betydelig verdifall.
I tillegg til den økonomiske risikoen, er det en risiko for at SiO ikke klarer å levere de
studentvelferdstjenester som studentene trenger og etterspør. Hindringene for fysisk
tilstedeværelse og kontakt, begrenser tjenestetilbudet vesentlig. Når vi samtidig ser
at behovet for tjenester som letter studenthverdagen øker, er det risiko for et gap
mellom tilbud og etterspørsel.

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 % er sikret i fastrenteavtaler. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse,
har en bokført verdi på 4,5 milliarder kroner og utgjør 84% av konsernets totalkapital.
Markedsverdien er anslått til ca. 12,0 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 23% av markedsverdien
på eiendomsmassen og en forutsigbar kontantstrøm fra driften. Samlet gir dette bankene
trygghet for god betalingsevne. Med en høy investeringsaktivitet kombinert med reduserte
inntekter fra drift, vil det bli nødvendig med byggelånskreditter i tillegg til tradisjonell langsiktig finansiering. Risikoen for manglende kredittilgang anses som lav.
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 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.
Utover de kortsiktige konsekvensene av pandemien, anses markedsrisikoen som lav
til moderat. Et omsetningsfall i SiO Mat og Drikke eller SiO Athletica påvirker – som
erfart – konsernets resultater, men innvirkning på likviditet og soliditet er 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 2020 og den økonomiske
stilling ved årsskiftet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og
styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. SiOs økonomi påvirkes sterkt av
pandemisituasjonen. Det er usikkert hvor lenge omsetningssvikten vil vare. Så snart
restriksjonene lettes, vil driften normaliseres og forutsetningene for lønnsom drift vil
igjen være til stede. SiOs økonomiske utgangspunkt og soliditet tilsier at SiO vil kunne
håndtere også en langvarig pandemisituasjon.

VESENTLIGE HENDELSER ETTER UTGANGEN
AV REGNSKAPSÅRET 2020
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.

ARBEIDSMILJØ
SiO konsern hadde ved årets slutt 859 ansatte. Dette er 61 færre enn året før. Av disse
er 154 midlertidig ansatte. Dette er vikarer og studenter som jobber i lavere stillingsprosenter. Totalt ble det utført 454 årsverk. Dette er 50 færre enn i 2019.
Sykefraværet var på 7,1 prosent i 2020. Dette er på samme nivå som 2019. Egenmeldt
fravær er 0,9 prosent og fravær i arbeidsgiverperioden er 2 prosent. Dette er betydelig
lavere enn i 2019. I dette fraværet inngår også fravær i forbindelse med karantene og
omsorg for barn som ikke har hatt barnehage- eller skoletilbud der en ikke kunne utføre arbeidet hjemmefra. Fravær utover arbeidsgiverperioden og utover 8 uker har økt
til 5,1 prosent og 4,3 prosent. Fravær utover 8 uker er økt fra 56 prosent til 61 prosent
av det totale fraværet.
Det er i løpet av 2020 syv skader blant ansatte. Fire av disse skyldes barns lek eller
slag i barnehage.
Det er i 2020 meldt inn tre varslingssaker. Disse sakene er håndtert og ferdigbehandlet i henhold til SiO rutine for oppfølging av varslingssaker.
Det ble høsten 2020 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med 78 prosent svar.
Det var lagt inn enkelte spørsmål tilknyttet koronasituasjonen og mulighet for å
komme med åpne kommentarer. 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
sakene der den ansatte ønsket å ta dette videre. Det pågår en prosess for tilbakemelding og videre oppfølging i enhetene.
I forbindelse med koronasituasjonen våren 2020 ble nær sagt alle ansatte i SiO Mat
og Drikke og SiO Athletica permittert, samt enkelte i konsernstab og SiO Helse. Det
har vært utstrakte permitteringer igjennom året. Lederne har fulgt opp de permitterte
tett. I SiO Mat og Drikke har det vært gjennomført kartleggingssamtaler med alle, og
det ble sendt ut en egen kartleggingsundersøkelse til alle permitterte samtidig med
medarbeiderundersøkelsen.
Det har vært tett oppfølging av smittevern og tydelige smittevernregler i hele perioden.
Alle ansatte har jobbet hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Det ble gitt tilbud
om utstyr som skjermer og kontorstoler til å ha hjemme. Alle tjenesteområder og
staber tok raskt i bruk digitale plattformer og Teams har fungert godt som samhandlingsplattform. Hjemmekontorløsningen har fungert godt både internt og i tilbudet til
studentene.
Det har vært tett dialog mellom ansatte, ledere og kollegaer. Workplace har vært
brukt aktivt i kommunikasjonen.

YTRE MILJØ OG BÆREKRAFT
SiOSiOs strategi 2020-2025 slår fast at bærekraftig utvikling som følger FNs
bærekraftmål er en hovedføring, og at vi i løpet av perioden skal ta en tydelig, nasjonal
posisjon som pådriver for miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig studentliv.
Studenter representerer fremtiden og stiller høye krav til at SiO inntar en ansvarlig
rolle og er pådriver for bærekraftarbeidet i samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner. SiO startet i 2020 arbeidet med å konkretisere bærekraftambisjonen og
å definere et tilhørende miljøledelsessystem for å realisere strategien.
SiOs virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. I og med at så mye som 94 % av
karbonavtrykket kommer fra eiendomsmassen, er det i 2020 jobbet med hvordan karbonavtrykket kan reduseres på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
SiO skal innen 2030 halvere eget klimautslipp. SiO er tilknyttet Grønn Byggallianse
og vi har forpliktet oss til strakstiltakene som følger av dette. Dette innebærer blant
annet at vi har fossilfrie byggeplasser, og jobber med tiltak for ombruk og bedre
sorteringsgrad på byggeplassene våre. SiO har mål om at alle nye studenthus/-byer
bygges i nærheten av utdanningsinstitusjonene for å redusere transport.
I 2020 har vi arbeidet med styring av energisentralene for å redusere energiforbruket
og dermed karbonavtrykket. Vi konkretiserer også tydelige mål og ambisjoner både
innen kommende nybygg og rehabiliteringsprosjekter for bygg av ulik årgang, energimerking og beskaffenhet. Et eksempel på nybygg er studentboligprosjektet i Blindernveien 6, som bygges i klimavennlig massivtre og tilrettelegger for grønn mobilitet
gjennom beliggenhet nær campus og kollektivknutepunkt og en egen sykkelstall og
verksted for beboerne. Vi er også i dialog med Oslo kommune og bysykkelordningen
om å utvide bysykkeltilbudet i tilknytning til de største av de øvrige studentbyene.
SiOs største klimabidrag skal være som påvirker av studentenes adferd i mer klimavennlig retning. Det har i 2020 blitt gjennomført et prosjekt i SiO Bolig for å tilrettelegge bedre for kildesortering og gjenbruk. SiO arrangerte også et eget bruktmarked
på Kringsjå i samarbeid med beboerne, noe som ble tatt veldig godt imot. Det å bidra
til gjenbruk og bytte er sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, og det blir flere slik
arrangement når smittevernreglene tillater det. Vi ønsker også å inspirere studentene ved
å synliggjøre fakta om energiforbruk, vannforbruk, avfallsmengde og CO2 for det enkelte
studenthus. Ved å bruke ressurser på å synliggjøre klimafotavtrykket til studenter og å påvirke til grønnere valg kan SiO bidra til endrede vaner som varer lenge utover studietiden.
SiO skal gjennom alle våre tjenestetilbud oppleves som en aktør som muliggjør
økonomisk bærekraftig studentliv gjennom lavprisalternativer og delingsløsninger.
Alle forhandlede avtaler skal møte våre krav til et bærekraftig samfunn. SiO Mat og
Drikke er en viktig påvirkningsarena, og skal halvere sitt matsvinn i tillegg til å inspirere
studentene til det samme. SiO Mat og Drikke har gjennom 2020 kun hatt deler av sitt
serveringstilbud åpent, men har søkt å være til stede digitalt og delt råd og tips for
hvordan studentene kan redusere sitt matsvinn for eksempel ved å fryse matrester.
Ved nedstengningen av SiOs serveringstilbud under pandemien, har SiO delt ut
overskuddsmaten til studentene. SiO Mat og Drikke har gjennom året fortsatt menytilpasningen slik at flere har muligheten til å velge plantebasert måltid.
SiO ønsker å bidra til sosial bærekraft ved å samarbeide med studentene, utdanningsinstitusjonene og kommunen om å bygge infrastruktur mot ensomhet gjennom gode,
sosiale møteplasser og nettverk. Dette har bare blitt viktigere i 2020 som følge av
den sosiale nedstengningen. Både på Kringsjå og Sogn er det i 2020 arbeidet med

fellesarealer for å stimulere til sosial aktivitet og interaksjon av beboerne. Digital,
sosial aktivitet kan ikke erstatte fysiske møteplasser, og studentbyene blir fremover
en viktigere arena for studier og studentliv.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
SiO jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet,
permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Alle 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 2020 var 70 prosent kvinner og 30 prosent menn, 608 kvinner
og 251 menn. Dette er på samme nivå som tidligere år. Kvinneandelen er særlig høy
i SiO Barnehage, SiO Bolig og SiO Helse, med henholdsvis 83, 82 og 84 prosent.
Det er et mål å utjevne kjønnssammensetningen i enkelte enheter, og dette tas med
i rekrutteringsprosessene. Gjennomsnittlig arbeidstid i SiO konsern er 36 timer per
uke for både kvinner og menn.
Kvinner ansatt i SiO (eks SiO Mat og Drikke) tok ut gjennomsnittlig 26 uker foreldrepermisjon, og menn tok ut 17 uker foreldrepermisjon i gjennomsnitt. I SiO Mat og Drikke
har det vært permitteringer, og få foreldrepermisjoner da ansatte har vært permittert
og fått foreldrepermisjonen utbetalt av NAV.
SiOs hovedstyre besto i 2020 av ti medlemmer, 5 kvinner og 5 menn. Styrets leder
var mann. SiOs ledergruppe består av konsern-/stabsdirektører og direktører for
tjenesteområdene, totalt 14 ledere. Av disse er det 6 kvinner og 8 menn.
Det vil bli gjennomført en kartlegging av lønnsforhold etter kjønn og bruken av
ufrivillig deltidsarbeid i løpet av 2021.

UTSIKTER
Også 2021 vil ventelig være preget av koronapandemien. Digital undervisning og
mindre internasjonal studiemobilitet vil ventelig prege mye av året. Studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene har i 2021 mottatt midler til tiltak for å
forebygge ensomhet og skape trivsel og aktivitet blant studentene. Vi er glade for at
det kommer ekstra midler til å gjøre studentenes hverdag bedre, og for at tiltakene
også styrker studiefinansieringen. Med digital undervisning og langvarig sosial nedstenging, er dette spesielt viktig for studentene i Oslo. For å sikre en god bruk vil
SiO lytte til hva studentene ønsker og har behov for, og også ha en god dialog med
utdanningsinstitusjonene.
SiOs tjenester er like viktige i dag som da samskipnaden ble stiftet for over 80 år
siden, selv om utformingen av tilbudene er endret. Vi skal ha dette med oss nå når vi
skal se på hvordan vi må utvikle tilbudene våre for studentenes behov etter korona.
Ettervirkningene av pandemien vil ha betydning for SiOs økonomiske situasjon og
handlingsrom i å realisere de strategiske målene våre om å ruste studenten, styrke
Oslos posisjon som studentby og å ta en tydelig bærekraftposisjon.

SiO må tilpasse seg konsekvensene pandemien har hatt for studentenes behov nå og
på lengre sikt. Digitalisering og teknologiske endringer har skutt fart, og studentene
tilbringer mindre tid på campus. Samtidig har vi blitt mer bevisste på betydningen
av fysiske møter og sosialt samvær, og studentbyene har blitt viktigere som «campus»
og sosial arena. Bærekraft har for alvor blitt en del av dagsorden, og studentene
forventer at SiO skal levere. SiO skal ta en tydelig rolle som pådriver for miljømessig,
sosialt og økonomisk bærekraftig studentliv. Våre studentbyer skal videreutvikles med
infrastruktur som tilrettelegger for dette. Den strategiske utviklingen innebærer både
organisatoriske endringer og behov for kompetanseutvikling.
For SiO er det også 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.
I 2021 vil også arbeidslivrelevans bli et viktig tema. Det kommer en ny stortingsmelding om temaet i løpet av våren. Fokus er i ferd med å flyttes fra overgangen
mellom studier og jobb til erfaringen og kompetansen du skaffer deg gjennom alle
studieårene. SiO ønsker å være der for studentene og synligjøre muligheten for å
skaffe erfaring gjennom studieårene. Vi ønsker også i enda større grad å involvere og
engasjere studentene i SiOs arbeid og utvikling. Studentene utgjør en stor ressurs for
Oslo, og SiO ønsker å være en nøkkelaktør i å realisere potensiale for innovasjon og
sosial samhandling, studentkultur og byliv.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i SiO (morselskapet) er et underskudd på 26,1 mill. kroner.
I dette resultatet ligger det et negativt resultatavvik sammenliknet med et normalresultat i SiO Athletica på 27,5 mill. kroner, kostnader til spesifikke pandemitiltak på
18,8 mill. kroner, og ettergitt konsernoverhead til SiO Mat og Drikke på 3,7 mill. kroner.
Dette foreslås inndekket av SiOs fond for pandemitiltak.
Årets resultat i morselskapet på er foreslått disponert slik:
Overført fra fond for pandemitiltak

50 000 000 kroner

Overført til annen egenkapital

23 834 000 kroner
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