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SiO gjennomfører en omdømmeundersøkelse
som viser at 97 prosent av studentene har hørt
om Studentsamskipnaden i Oslo. Omdømmeundersøkelsen forteller også at studentene er blitt
mer positive til SiOs tilbud sammenlignet med
tilsvarende undersøkelse i 2001.
I høstsemesteret er byggetrinn II på Bjølsen
studentby klar med 521 nye hybler. Studentbyen
har til sammen 1137 hybler og leiligheter, fordelt
på 37.000m2.
Studentkafeene åpner i september spisestedet
Frida på Blindern, en kafé med internasjonale
retter på menyen. Ny direktør for Studentkafeene, Knut Marius Karlsen, tiltrer i august.
Han kommer fra Hartmark Consulting.
Turbulensen som oppstår rundt finansieringsgrunnlaget for drift av Helsetjenesten i 2003 ser
ut til å ha funnet en permanent løsning. Ansvaret
for det statlige tilskuddet er fra 2004 tillagt Helse
Øst.
Studentbarnehagene får endrede driftsbetingelser i 2003. Det statlige tilskuddet til private barnehager økes, mot at foreldrebetalingen reduseres.
Dette blir iverksatt fra og med august.
I 2003 blir revisjon av avtalen om fristasjonsytelser fra UiO og refusjon for tjenester SiO utfører
for og på vegne av UiO, sluttført. Det innebærer
at samarbeidsforholdene mellom UiO og SiO, som
i det daglige fungerer meget tilfredsstillende,
også er befestet gjennom dette ajourførte avtaleverket.
Det blir etablert et topp moderne treningssenter i
den tidligere misjonssalen i Akersgaten 68.
Centrum Athletica åpner i januar 2004. Idrettsbygningen på Blindern er i løpet av 2003 tilnærmet
fullt rehabilitert.
Karrieresenteret får ny leder i 2003. Vidar Grøtta
tiltrer i februar, og kommer fra stillingen som
nestleder i Karrieresenteret. Karrieresenterets arrangement, Arbeidslivsdagen, har rekordoppslutning i 2003 blant både studenter og arbeidsgivere. Over 50 arbeidsgivere presenterer seg på
Universitetet i Oslo denne dagen.
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Studentsamskipnadens
hovedoppgaver

Hva går semesteravgiften til?

Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester
til alle studentene ved Universitetet i Oslo,
Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Norges veterinærhøgskole,
Arkitekthøgskolen i Oslo og Det teologiske
Menighetsfakultet – til sammen 32 763
studenter i 2003.

Semesteravgiften finansierer en viktig del av
SiOs velferdstilbud. Alle studentene må betale
semesteravgift for å få delta i undervisningen
og melde seg opp til eksamen.

SiOs hovedoppgave er å tilby studentene produkter
og tjenester som
• bidrar til en effektiv læringsprosess og en
stimulerende studiehverdag
• bidrar til høy studiekvalitet
• legger forholdene til rette for trivsel blant
studentene.

Når avgiften er betalt og studentene har semesterregistrert seg, kan de benytte seg av alle SiOs tilbud.
SiOs øverste organ er Hovedstyret. Lederen er student,
og med dennes dobbeltstemme har studentene flertall i
styret. Det er altså studentene som fastsetter semesteravgiften. Høsten 2003 var semesteravgiften på kr 410,-.

Helsetjenesten

125 kr

Tilbudene våre inkluderer helse- og sosionomtjenester, idrettstilbud, barnehager, spisesteder,
boligbygging og boligdrift, studentaktiviteter,
karrieresenter og bokhandel. SiOs visjon lyder ”Vi
skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i
Oslo”. Dette krever at vi hele tiden må utvikle gode
tilbud tilpasset studentenes ønsker og behov.
Studentenes velferd utgjør SiOs verdiskapning.
Velferdstilbudene finansieres blant annet gjennom
semesteravgiften som høstsemesteret 2003 var på
410 kroner. SiO mottar også direkte statsstøtte og
støtte fra utdanningsinstitusjonene i form av gratis
lokaler (såkalt fristasjon). Overskuddet fra vår forretningsdrift overføres til velferdsavdelingene.
Lederen i SiOs hovedstyre er student og med dennes
dobbeltstemme ved stemmelikhet, har studentene
flertall i hovedstyret. Dette betyr i praksis at studentene styrer sin egen velferdsorganisasjon.
SiO ble etablert i 1939 og er Norges eldste studentsamskipnad. Alle offentlige utdanningsinstitusjoner
er tilknyttet en av landets 25 studentsamskipnader.
I dag har utdanningsinstitusjonene det overordnede
strategiske ansvaret for studentenes velferd, mens
studentsamskipnadene har det operative.

SiO-Læringsmiljø

63 kr

Studentparlamentet 54 kr
Radio Nova
Universitas

Studentbarnehagene 42 kr

Norsk Studentunion 38 kr

Sosionomtjenesten

35 kr

Karrieresenteret

22 kr

Informasjon

19 kr

Universitetsidretten 12 kr
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Nøkkeltall
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KVALITETEN I MØTET
I 2003 har vi sett at studentene trenger oss mer enn før, de bruker
oss mer enn før, og de er mer fornøyd med oss enn før. 2003 var året
for gjennomføring av Kvalitetsreformen i høyere utdanning i Norge.
Reformen førte til store endringer i studentens hverdagsliv. Når SiOs
målgruppe opplever endringer, opplever nødvendigvis SiO endringer.
Vår visjon: ”Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i
Oslo”, er spesielt aktuell og krevende nå og i tiden som kommer.
Allerede etter ett semester med nytt
studieopplegg opplevde vi endringer
i studentenes liv rundt studiene. Den
økte mengden obligatorisk undervisning gir studentene mindre fleksibilitet
til f eks å finne tid for en legetime på
dagtid. Den obligatoriske tilstedeværelsen på campus gjør også at
flere studenter f eks spiser maten sin
hos Studentkafeene og at flere studenter trener hos Universitetsidretten.
Overgangen fra fastlagt pensum til
anbefalt litteratur gjør møtet med
kompetente Akademika-ansatte verdsatt
av stadig flere studenter. Mindre tid til
ekstrajobb gjør lave leiepriser for bolig
enda viktigere.
I SiO ser vi at møtene mellom oss og
studentene blir stadig mer essensielle
for at studiehverdagen skal oppleves
som givende og trygg. Derfor måler vi
disse møtene jevnlig. I 2003 gjennomførte vi vår annethvert-årlige undersøkelse blant studentene for å måle
SiOs relasjonskapital - dvs kvaliteten i
møtet mellom studenten og oss.
Nær sagt alle studentene har hørt
om Studentsamskipnaden i Oslo.
Endringene fra 2001 er svært små her.
Kjennskapen til SiO er mao fortsatt

høy, og det er gledelig. Samtidig ser vi
at kunnskapen om SiO generelt, og om
de enkelte tjenestene spesielt, er økt
betraktelig de siste to årene. Nå vet
over halvparten av studentene at SiOs
oppgave er å tilby velferdstjenester til
studentene, og vi har gjort et fint hopp
i riktig retning. I tillegg er det særlig tilbudet om studentboliger, Universitetsidretten og Helsetjenesten som knyttes
til SiO. Så lenge studentene betaler
semesteravgift for å få tilgang til SiOs
tjenester, er det viktig at disse tjenestene er kjent for studentene.
SiOs balansering på eggen mellom børs
og katedral skyldes vår kompromissløse forpliktelse til å arbeide helhetlig
med studentvelferd. SiOs økonomiske
nullsumspill gjør virksomheten sårbar
og unik - i korte trekk går vi også der
hvor andre ikke ønsker å gå. Dette er et
særtrekk ved SiO, som først og fremst
preges av vår rolle som velferdsyter.
Dog sammenlignes kvaliteten i SiOs
tjenester med kommersielle aktørers,
hvilket betyr at det er avgjørende for
oss å betrakte oss selv som tilbydere av
tjenester på linje med andre samfunnsog kommersielle aktører, snarere enn
en monopolist med mer filantropiske
oppgaver.

Lisbeth Dyrberg
Administrerende direktør

SiO har mao en mangfoldig og noe
schizofren identitetsopplevelse, og vi
er derfor spesielt glade for å se at de
begrepene studentene først og fremst
forbinder med SiO i 2003 er Nødvendig,
Tilgjengelig, Studentvelferd og God
kvalitet. Dette er de samme egenskapene studentene har brukt for å beskrive
oss de siste 3 årene – dog har styrken i
dem økt betraktelig. Det er godt å se at
vi lykkes med den delen av SiOs visjon
som forplikter oss til å gjøre studiehverdagen enkel.
Den mest utfordrende tilbakemeldingen fra studentene, er at noen fortsatt
opplever SiO som byåkratisk. Nesten en
tredjedel av studentene mener dette er
et begrep som godt beskriver SiO. Dette
tallet har riktignok hatt en svak nedgang de siste tre årene, og selv om vi
skal fortsette å etterstrebe noe av den
forutsigbarhet som ofte forbindes med
byråkrati, er de negative dimensjonene
ved begrepet i strid med den delen av
vår visjon som forplikter oss til å bidra
til studentenes utvikling.
I SiO tas flere midler i bruk for å sikre
en bredest mulig brukerstyring av
tjenestene. En kvantitativ brukerundersøkelse er ett tiltak, et styreflertall
bestående av studenter som velges fra
Studentparlamentet er en annen kilde
til studentenes behov og krav. I 2003
betjente vi over 30 000 mennesker.
Det tilsvarer tre ganger Kragerøs
befolkning, evt en gang Porsgrunns om
man vil, og mangfoldet i behov blant
SiOs studenter er minst like stort og
spennende som i tre sørlandsbyer.
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“SiOs balansering på eggen mellom børs og katedral
skyldes vår kompromissløse forpliktelse til å arbeide
helhetlig med studentvelferd”
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Karrieresenteret

Riktig jobbvalg med Karrieresenteret
Begivenheter
Hovedsatsninger i 2003 var oppgradering
av Karrieresenterets kurs- og seminartilbud til studentene og kompetanseutvikling av medarbeidere. I tillegg til
Karrieresenterets regulære tjenester til
studentene, kan følgende begivenheter
nevnes:
-

-

Organisering av 3-dagers nordisk
konferanse for karriereveiledere.
Utgivelse av boken Karriereveiledning. En kort innføring i teori og
praksis (Unipub forlag).
Utgivelse av to numre av karrieremagasinet PROSPEKT.
Deltakelse i arbeidsgruppe nedsatt
av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Utdannings- og
forskningsdepartementet for å
styrke veiledningstjenestene i
Norge.
Organisering av den årlige Arbeidslivsdagen, som i år hadde rekordoppslutning fra både arbeidsgivere
og studenter.

Økonomi
Karrieresenteret ble i 2003 forsterket
med en ny veilederstilling, hvilket
setter senteret bedre i stand til å
håndtere etterspørselen fra studentene.
I forbindelse med innføringen av
Kvalitetsreformen, har Karrieresenteret
registrert en økning i antall henvendelser, og et noe endret bruksmønster.
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Relasjonskapital
SiOs omdømmeundersøkelse indikerer
at studentene har blitt mer oppmerksomme på Karrieresenterets tjenester
enn før, og at de som har brukt senteret er godt forøyde.
Karrieresenterets egen brukerevaluering, som har noe mer detaljerte
kvalitetsmål, viser at 93,8 % av våre
brukere er ”godt fornøyd” eller ”svært
godt fornøyd” med tilbudene, 4,9% er
”middels godt fornøyd” og 1,2% er ”lite
godt fornøyd”.

Fremtiden
I tillegg til den kontinuerlige videreutviklingen av tjenestene Karrieresenteret tilbyr studentene, vil
det i tiden fremover fokuseres på tre
områder:
- Flere workshoptilbud til studentene
og bedre integrering av disse i
studieprogrammene på UiO.
- Mer systematisk kontakt med
arbeidsgivere.
- Forbedring av Karrieresenterets
websider.

SiO-Læringsmiljø

Det sosiale livet rundt studiene
Begivenheter
SiO-Læringsmiljøs virksomhet i 2003
var sterkt preget av innføringen av
kvalitetsreformen. I samarbeid med universitetet ble organiseringen av fadderordningen for nye studenter lagt om for
å tilpasse den til den nye programstrukturen ved universitetet, og det ble
arbeidet med en rekke prosjekter for å
sikre kvaliteten og omfanget av frivillige studentaktiviteter i en ny studenthverdag preget av større tidspress.
Ved universitetet vil det i fremtiden være
studieprogrammene som har primæransvar for mottaket av sine nye studenter.
Den sentrale fadderordningen administrert av SiO-Læringsmiljø vil fungere
primært som et koordinerings-, kvalitetssikrings- og ressursorgan.
Det har også vært en økt oppslutning
om ulike studentforeningsaktiviteter,
men mye tyder på at det vil være
vanskeligere enn før å få studenter
til å drive slike aktiviteter. Sentralt
i dette er å tilby et tilfredsstillende
opplæringstilbud til de som driver
studentforeningene. I løpet av 2003
er SiO-Læringsmiljøs kurstilbud og
informasjonsbaser blitt systematisert
og kraftig utvidet, samtidig med at
kvaliteten på innholdet er bedret. Et
annet hovedfokus for prosjektet er å
bistå universitetet med å forbedre sitt
regelverk for å gjøre rammevilkårene
for frivillige studentaktiviteter enklere
og mer forutsigbare, og i 2003 etablerte
man i denne forbindelse en registrerings-

ordning for studentforeninger.
Også i 2003 er det brukt mye tid og
krefter på oppfølgning av Studentersamfundet Chateau Neuf, som åpnet
i 1999 og nå er kommet inn i en stabil
driftsfase. Det gjenstår likevel en del
arbeid før man kan være tilfreds med
aktivitetsnivået og oppslutningen.
Etter initiativ fra SiO-Læringsmiljø
innførte SiO og universitetet høsten
2003 en årlig pris som skal synliggjøre
og premiere gode eksempler på frivillig
studentaktivitet.
Økonomi
77% av SiO-Læringsmiljøs kostnader ble
dekket over semesteravgiften i 2003, mot
80% året før. Endringen skyldes en økning
i inntekter fra universitetet, som dekker
nesten alle de resterende kostnader.

Relasjonskapital
Tallene fra omdømmeundersøkelsen om
tilfredshet med fadderordningen viser at
denne er høy, men at det fortsatt er rom
for forbedringer. SiO-Læringsmiljøs egen
høstundersøkelse viser at andelen nye
universitetsstudenter som deltar i fadderordningen som forventet har økt kraftig
etter innføringen av kvalitetsreformen.
Andelen av nye studenter som deltok i
fadderordningen gikk opp fra ca. 50%
høsten 2002 til anslagsvis 85% høsten
2003.
Fremtiden
Hovedutfordringen for SiOLæringsmiljø i 2004 er å fortsette
arbeidet med å tilpasse avdelingens
tjenester til den nye studieorganiseringen, med de prinsipielle og praktiske
avklaringer mellom SiO og UiO som
dette etter hvert vil gjøre nødvendig.
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“Som student er det mye en skal mestre, og det er ikke
alltid like lett å se løsninger alene. I 2003 hadde
Sosionomtjenesten over 2000 samtaler med studenter.”
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Sosionomtjenesten

Bedre kommunikasjon med studentene
Begivenheter i 2003
2003 har gitt en økning i etterspørselen
av Sosionomtjenestens tilbud: 16%
økning i antall klienter og 20% økning
i antall konsultasjoner. Studentene
benytter i økende grad e-post når de
henvender seg til Sosionomtjenesten
for informasjon og timebestilling.
Sosionomtjenesten har i 2003 vært
involvert i langt flere saker tilknyttet
studentboliger enn vanlig. Sosionomtjenesten deltar som meglere og veiledere i konflikter mellom beboerne.
Informasjonsarbeidet er effektivisert etter at utarbeidelse av informasjonsplan
og videre systematisering av informasjonsvirksomhet er prioritert. Av
Sosionomtjenestens 531 nye studenter
oppgir ca halvparten at de fant frem
til tjenesten via informasjonsmateriale
- en klar økning fra tidligere år.
Studenter som blir syke får nå raskere
og større problemer i forhold til
eksamener og Lånekassen. Vi har samarbeidet med Helsetjenesten ved UiO mht
hvordan best mulig hjelpe studenter
med denne type problemer. Det har
i tillegg vært en betydelig økning i
antall henvendelser fra studenter som
ønsker å delta på “Ta Ordet”-kurs og
hovedfagsgrupper.
Sosionomtjenesten har arbeidet spesielt
med å tilrettelegge og kvalitetssikre
informasjon fra eksterne aktører i 2003.

Dette gjelder særlig oppdatering av
regler og forskrifter i trygdeordningen, samt endringer i Lånekassens
regelverk.

og ligger til grunn for hvordan Sosionomtjenesten i fremtiden vil møte de
utfordringer og problemstillinger den
fører med seg.

Økonomi
Sosionomtjenestens resultat for 2003
var på 2.4 millioner kroner. Virksomhetens tilbud er gratis for studentene,
og det finansieres i sin helhet gjennom
overføringer fra semesteravgiften.
Overføringen til Sosionomtjenesten i
2003 var på 2,4 millioner kroner.

Kvalitetsreformen har ført til at
studentene har større problemer med
å komme til avtaler på dagtid. Dette
har allerede fått konsekvenser ved at
gruppetilbudet i større grad avholdes
på kveldstid.

Relasjonskapital
Sosionomtjenestens overordnede mål er
å ha et lavterskeltilbud for den enkelte
student som har behov for Sosionomtjenesten.
Alle studenter som henvender seg til
Sosionomtjenesten er blitt hjulpet
raskt. I tillegg til timeavtaler har
Sosionomtjenesten daglig en times
åpen konsultasjonstid som er et tilbud
om kort rådgivning uten forutgående
timebestilling.
Fremtiden
Økningen i henvendelser har resultert
i et uvanlig travelt år for de ansatte.
Dersom denne tendensen vedvarer vil
Sosionomtjenesten få et kapasitetsproblem.
Arbeidet med tilpasning til kvalitetsreformen har vært hektisk og spennende
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Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo

En helhetlig studenthelsetjeneste
Begivenheter
Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo
har i 2003 hatt en klar økning i antall pasientkontakter og behandlede
pasienter i tillegg til bred forebyggende
og annen faglig aktivitet. Budsjettforliket i Stortinget i desember 2002, med
tilhørende endringer i statsbudsjettet
for 2003, fikk store konsekvenser for
Helsetjenestens organisering og drift.
Arbeidet med innpasning av psykiatrisk/psykologisk seksjon som en del av
spesialisthelsetjenesten har pågått i hele
2003, og en avtale med Helse Øst er i
sluttfasen.
En hovedutfordring i 2003 har vært å
bedre tilgjengeligheten for pasientene, og
gjennom PASTIL-prosjektet har Helsetjenesten nå tilfredsstillende tilgjengelighet.
HELT-prosjektet er en kartlegging av
studentenes helse- og trivselsforhold,
der første undersøkelse ble gjort i 2003.
Undersøkelsen vil bli gjentatt om 2 år
og vil gi viktig kunnskap om en rekke
forhold, fra psykisk helse til treningsvaner.
Ett eksempel på arbeidet med forebyggende oppgaver er samarbeidet med
Likestillingsutvalget på Det juridiske
fakultet, som bla har resultert i et
verksted i eksamensmestring, ledet av
Helsetjenestens psykologer.
Som observatør i Læringsmiljøutvalget
ved UiO, bidrar Helsetjenesten direkte i
saker av betydning for studentene, for
eksempel utarbeiding av en HMS-håndbok.
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Økonomi
Endringen i de finansielle rammene for
Helsetjenesten gjorde det nødvendig å
innføre ny betalingsstruktur i allmennmedisinsk seksjon. Mens konsultasjonen
fortsatt er gratis, betaler studentene
for forbruksmateriell, prøvetaking og
vaksinasjoner. Dette koblet med høy
produktivitet, har ført til at Helsetjenestens budsjettsituasjon har løst seg
i 2003. Den representerer imidlertid fortsatt en stor utfordring i 2004.
Relasjonskapital
Helsetjenesten har økt sin synlighet betydelig over de siste 2 årene. En tredjedel av studentene benytter seg jevnlig
av Helsetjenesten, akutt-tjenesten

benyttes av langt flere. 65% er svært
godt fornøyd eller fornøyd med Helsetjenestens tilbud og kun 8% angir at de
er direkte misfornøyd.
Fremtiden
I 2004 preges Helsetjenesten av at man
fortsatt står overfor store utfordringer
knyttet til rammer og ressursbruk. Dette
må løses uten at det går ut over tilbudet
til pasientene, den kliniske og forebyggende aktiviteten eller kommer i konflikt
med ufravikelige krav til høy faglig kvalitet. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å
bidra til god studiehelse og et optimalt
læringsmiljø samtidig som vi utvikler
vår kompetanse på studenthelse.

Studentbarnehagene

Tar vare på barndommens magi
Begivenheter
En ny strategisk plan for Studentbarnehagene ble utarbeidet i 2003. Planen er
bygget opp rundt Balansert målstyrings
fire hovedperspektiver: Det finansielle
perspektivet, det kunderelaterte perspektivet, det interne perspektivet og
lærings- og vekstperspektivet. Planen
bygger på barnehagenes kjerneverdier,
suksessfaktorer samt mål- og tiltak for
kommende år.
Prosessen med å endre betalingssatsene
for Studentbarnehagene ble startet
høsten 2003 og skal videreføres i 2004.
Studentbarnehagene har som mål å
harmonisere sine satser med Oslo kommunes foreldrebetaling.
Regler og forskrifter for lekeapparater
krever en streng kontroll og oppfølging. Et eksternt firma har i løpet av
høsten gjennomgått Studentbarnehagenes utomhusanlegg. Rapporten vil bli
fulgt opp i 2004.
I løpet av året har alle elektriske anlegg
i barnehagene blitt utbedret med sikte
på å unngå brann og berøringsskader.
Økonomi
Å sikre statsoverføringer til drift av
studentbarnehager som et velferdsgode
for studenter er en felles sak for alle
samskipnader i Norge. Det har vært
store omveltninger i finansieringen
av barnehagesektoren i 2003 og dette
fortsetter i 2004.
I 2003 økte tilskuddet fra Barne- og
familiedepartementet (BFD) med 2,8

millioner kroner til 28,6 millioner kroner. Økningen ble i sin helhet benyttet
til å redusere foreldrebetalingen.
Minstesatsen ble blant annet redusert
med 45%. Tilskuddet fra Utdannings- og
forskningsdepartementet var på 19,9
millioner kroner.
Studentbarnehagenes omsetning var i
2003 på 66,3 millioner kroner.
Tilskuddet fra semesteravgiften var på
2,7 millioner kroner. Foreldrebetalingen
utgjorde 13,4 millioner kroner
Relasjonskapital
I Studentbarnehagenes egen brukermåling i 2003 svarte 90% av foreldrene
at de var meget godt fornøyde med
tilbud, innhold og kvalitet på barnehagetilbudet. Dette er høye tall som
gir inspirasjon til videre arbeid med å
vinne foreldrenes tillit og lojalitet, samt
tilrettelegge for god barndom i den
gode barnehagen.
Fremtiden
Det er for tidlig å si hvordan
kvalitetsreformen vil påvirke Studentbarnehagenes tilbud, men erfaringer
fra høsten 03 antyder at studentene
opplever mer stress og følelse av å
komme i tidsklemme. Studentbarnehagene er spente på i hvilken grad
Kvalitetsreformen krever endringer i
barnehagenes nåværende driftsform.
I 2003 la BFD ut høringsnotat om
endringer av barnehageloven. BFD
legger opp til samordnet opptakspro-

sess i kommunene. Ved en samordnet
opptaksprosess skal likebehandling
av barn og likebehandling av kommunale- og private barnehager sikres.
Studentbarnehagene er opptatt av at
et samordnet opptak må sikre studentforeldre den servicegrad de har per i
dag. Studentbarnehagene vil også se på
hvordan det nye opptaket er forenlig
med egne vedtekter, samt hvordan
søkerflyten til Studentbarnehagene vil
bli påvirket. Ett mulig fremtidscenario
er større konkurranse om søkerne.
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Avdelingene

“88% av studentene er svært eller meget
godt fornøyd med idrettstilbudet. Fra
januar 2004 har studentene også tilgang til
et helt nytt treningsanlegg i Oslo sentrum.”
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Universitetsidretten

Tidsriktig trening
Begivenheter
Universitetsidretten oppnådde også
for 2003 en solid økning i antall solgte
adgangskort, og en større aktivitet enn
noensinne.
Utbedringer av Universitetsidrettens
anlegg har stått i fokus i hele 2003.
Dette har ført til en totalrenovering
av nesten hele idrettsbygningen på
Blindern. Her har studentene fått et
tidsriktig treningsstudio, et flott buldrerom og en kjærkommen utskiftning
av gulv og vegger i flerbrukshallen. Den
omfattende renoveringen har kommet i
stand etter et nært samarbeid med UiO.
Utbedringer av garderobene gjenstår.
I 2003 har Universitetsidrettens nye
anlegg i sentrum, Centrum Athletica,
tatt form. Anlegget vil være i drift fra
vårsemesteret 2004 og ha adressen
Akersgt. 68. Det 1800 m2 store lokalet
rommer treningsstudio, spinningamfi,
klatrevegg med buldreområde, aktivitetssaler for blant annet dans,
aerobic og friskvern. Det vil også være
mulig å få fysioterapi og idrettsmassasje, ta badstu eller solarium.
Økonomi
Universitetsidretten har i 2003 økt egne
inntekter med ca 1 million kroner sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken
til dette er flere solgte adgangskort.
Egne inntekter (26,2 mill. kr.) utgjør nå

ca 74 % av de totale inntektene, mens
den økonomiske støtten fra UiO ligger
på samme nivå som tidligere og utgjør
ca 24 %.
Støtten fra semesteravgiften har gått
ned, og beløper seg til 0,8 millioner
kroner for 2003, noe som utgjør kun
2 % av Universitetsidrettens totale
inntekter.
Universitetsidretten har de siste årene
hatt en jevn økning i omsetning og
besøkende. Det er for tidlig å si hvilken
innvirkning Kvalitetsreformen vil ha
på dette, men Universitetsidretten har
merket at studentene nå starter treningen tidligere i semesteret.
Relasjonskapital
I SiOs omdømmeundersøkelse oppnår
Universitetsidretten meget bra resultater. Hele 48% av respondentene
oppgir at de benytter seg av idrettstilbudet, noe som er litt i overkant av de
reelle tallene. Det som gleder aller mest
er at 88% av brukerne er fornøyd med
Universitetsidrettens tilbud.
For å opprettholde eller aller helst
bedre dette gode resultatet, må
Universitetsidretten fortsatt ha stor
variasjon i tilbudet, knytte til seg det
beste personellet, samt ha bra standard
på anleggene.

Fremtiden
Universitetsidretten har hatt en meget
gunstig utvikling, både når det gjelder
kvalitet på tilbudet og antall besøkende. For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å stadig forbedre
treningstilbudet som tilbys studentene.
I den nærmeste fremtid betyr det
utviklingen av et godt totaltilbud i
Centrum Athletica.
For å holde besøkstallene på dagens
nivå er det også helt avgjørende at
Universitetsidretten, i samarbeid med
UiO, greier å opprettholde vedlikeholdstakten på anleggene.
For å bedre servicen til brukerne var
planen å ta i bruk et nytt administrativt idrettssystem i løpet av 2003. Dette
har tatt noe lengre tid enn beregnet,
men Universitetsidretten satser på en
innføring i løpet av våren 2004.
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Studentkafeene

Mer enn mat og drikke
kafeene, og påvirkes av både tilbudet
på mat og drikke, de fysiske forholdene og hvor effektiv logistikken er.
Moderniseringen av kantinen på Norges
idrettshøgskole er et godt eksempel på
at fornyelse påvirker tilfredsheten.
I tillegg til sikkerhet og kvalitet i
produksjonen av mat er Studentkafeene
opptatt av å gi studentene tilgjengelige
og innbydende sosiale rom. Spisestedene skal drives effektivt og tilby en
trivelig atmosfære. Med stor bruk og
naturlig slitasje er det en utfordring å
kunne tilby alle dette til enhver tid, men
gode og jevnlige innspill fra brukerne og
planlegging fra kafeenes side skal sørge
for et generelt attraktivt totaltilbud.
Begivenheter
En omsetningsvekst på over 10%,
sterk vekst i salget per student og ny
omsetningsrekord i september indikerer
at studentene generelt sett verdsetter
Studentkafeenes tilbud i økende grad.
I 2003 hadde Studentkafeene gleden av
å åpne ny kafe på Tøyen, modernisere
kafeen på Norges idrettshøgskole samt
åpne ny og trendy kafe på Blindern,
Frida. Utviklingen på alle disse stedene
er positiv, og Frida har bidratt til å
komplettere tilbudet på det mest trafikkerte området.
Studentkafeene kan skryte av å ha
spisskompetanse både innen barista- og
kokkefaget. I 2003 fikk Studentkafeenes
representant sølvmedalje i NM for
baristaer, tok samtlige medaljeplasser i
studentsamskipnadenes baristakonkurranse og to av kafeenes kokker fikk sølv
i samme konkurranse.
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Økonomi
Studentkafeene overskred resultatmålet for 2003. Det ble kun gjennomført marginale prisendringer, selv om
økningen i innkjøpsprisene lå godt over
inflasjonen. Studentkafeene har bedret
sin personaleffektivitet, og utviser stor
nøkternhet når det gjelder kostnader.
Relasjonskapital
Det er store forskjeller i brukshyppigheten av spisestedene. Ikke
overraskende ligger fakultets- og
høgskolekantinene på topp, der 78%
oppgir at de bruker denne ukentlig eller
oftere. Tilsvarende tall for kaffebarene,
et spissere konsept enn de tradisjonelle
kafeene, er 39%, mens 38% oppgir at de
ofte er på Frederikke.
Studentene er veldig godt fornøyd med
kaffebarene (77%) og puben (73%).
Tallene er noe mer ujevne for de øvrige

Fremover
Studentkafeene vil i løpet av 2004 innføre et nytt kasse- og logistikksystem.
For brukerne vil dette primært merkes
gjennom muligheten for å betale med
kort alle steder.
I forbindelse med at UiO har et
sprinklingsprosjekt i annen etasje i
Frederikke, kommer Studentkafeene til
å modernisere tilbudet i dette bygget.
Køsituasjonen skal forbedres og
Studentkafeene kommer til å ivareta
store volumsegmenter på en bedre
måte enn i dag. Det å bygge kundelojalitet står sentralt i Studentkafeenes
arbeid fremover.
Studentkafeene vil også gjennomføre
flere møbelprosjekter, og investere
tungt i bedre klimaforhold i Aulakjelleren.

Akademika

Smarte bøker for smarte folk
Begivenheter
I 2003 er det inngått avtale med
Studentsamskipnaden i Buskerud om
kjøp og drift av tidligere Gruva Fagbokhandel på Kongsberg i lokalene til
Høgskolen i Buskerud. I forbindelse med
overtagelsen av bokhandelen ble det 1.
januar 2003 etablert et nytt heleid datterselskap av Akademika AS, Akademika Buskerud AS. I november 2003 ble
det åpnet ny bokhandel på Hokksund
som er organisert under Akademika
Buskerud AS.
Samarbeidsprosjektet mellom Akademika
AS, Studia AS og Gnist.no om felles IKTsystem for bokhandelvirksomheten er
videreført i 2003. Det nye IKT- systemet
er planlagt implementert våren 2004.
Akademika og Unipub har i 2003
inngått avtale om inkluderende
arbeidsliv (IA) med Trygdeetatens
Arbeidslivssenter i Oslo og betegnes

derved som IA-bedrifter. Bedriftene har
som en del av IA-avtalen, innført utvidet egenmeldingsordning og retningslinjene for oppfølging av sykemeldte er
endret.
I 2003 har det vært gjennomført en
bonusordning for ledergruppen i
Akademika og Unipub. For samtlige
medarbeiderne er det som en prøveordning gjennomført bonusordning andre
halvår av 2003.
Økonomi
Akademika konsern har de siste årene
hatt en meget positiv resultatutvikling
og selskapet er svært tilfreds med både
omsetningsutvikling og årets driftsresultat.
Det er en økning i driftsinntekter på
12,7 % for Akademika konsern i forhold
til 2002.

Relasjonskapital
I 2003 har det vært gjennomført en
større omdømmeundersøkelse av
bokhandelen og resultatene viser positiv utvikling i både kundetilfredshet
og bruk. Arbeidet med å videreutvikle
og forbedre bedriftens produkter og
tjenester for å øke kundetilfredsheten
pågår kontinuerlig.
Fremtiden
Akademikas langsiktige konkurranseevne er avhengig av kontinuerlig
omstillingsevne med nødvendige
tilpasninger av organisasjonen og
driften. Det skjer en konsolidering i
bokbransjen, og denne utviklingen antas å ville fortsette. Kjedene blir større
og forlagene øker sin allerede sterke
makt i hele verdikjeden. Utviklingen i
bokbransjen og endrede rammebetingelser som følge av mulig bortfall av
bransjeavtalen og innføring av mva på
bøker, kan medføre økt priskonkurranse og ytterligere press på marginene
i bokhandlerleddet.
Andre viktige forutsetninger for selskapets videre utvikling vil være studenttallet ved høgskolene og Universitetet
i Oslo, forholdet til lærestedene og
endringer i studie- og kjøpsmønsteret
hos kundene. Disse faktorene gjør det
påkrevet å ha en klar strategi med nødvendig fleksibilitet for årene fremover.
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Boligdivisjonen

Boliger for ethvert behov
Begivenheter
I løpet av august 2003 ble byggetrinn 2
på Bjølsen ferdigstilt, og ytterligere 448
hybler og leiligheter kunne da flyttes inn
i av studentene. 12 av disse boligene
var også tilrettelagte for funksjonshemmede.
Høsten 2003 ble det fullført en ny
prismodell for husleieberegning. Den innebærer at samtlige boliger er vurdert
og prissatt etter like kriterier; beliggenhet, størrelse, antall personer man
deler bad og kjøkken med, hvorvidt
man har mulighet for internett-oppkobling og egen telefon, samt boligens
standard. De nye prisene er i tråd med
velkjente og aksepterte markedskriterier og innebærer en riktigere prissetting
av SiOs studentboliger.
For å øke synligheten av Boligdivisjonens tilbud, ble det i februar 2003
satt i gang en stor informasjonskampanje som gikk ut på å legge ut nøkler
forskjellige steder der studenter ferdes.
Nøklene hadde en tekst som gjorde
finneren interessert og oppmerksom
på at det nå var ledige boliger å få, og
søknadsmengden til Boligdivisjonen
økte.
Boligdivisjonen satte i 2003 i gang et
prosjekt kalt BD+. Bakgrunnen var
at vi ønsket en kartlegging av egen
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aktivitetsstandard (benchmarking).
Prosjektet skal levere et beslutningsunderlag som gjør at Boligdivisjonen, ut
fra en helhetlig vurdering, kan ta stilling til om man skal videreføre dagens
organisering med egne ressurser, eller
outsource noe.
Økonomi
2003 ble et godt år for Boligdivisjonen.
Leieinntektene utgjorde kr. 191 millioner, en økning på 15,8 % sammenlignet med 2002. Økningen forklares
med ferdigstilling av Bjølsen studentby
og en marginal bedring i økonomisk
belegg; 98,2 % i 2003 mot 98,0% i 2002.
Driftsresultatet beløp seg til kr. 8,8
millioner, en økning på 33,8% sammenlignet med 2002.
Ved inngangen til 2004 har Boligdivisjonen prognoser som tilsier en høyere
ledighet enn tidligere år.
Relasjonskapital
Boligdivisjonen arbeider kontinuerlig
med å øke tilfredshetsgraden blant
beboerne i våre studentboliger og vi
har som mål at 75% av kundene våre
skal være svært godt eller godt fornøyd
med boligtilbudet innen utgangen av
2006.

I 2003 gjennomførte Boligdivisjonen en
større beboerundersøkelse for å måle
trivselen i de enkelte studentbyer og
studenthus. 67% av beboerne i SiOs
studentboliger trives godt, og 74% svarer at de er generelt godt fornøyd med
boligen sin. 62% av SiOs beboere har
anbefalt andre å benytte seg av samme
botilbud som de bruker selv.
Fremtiden
Etterspørselen etter leieboliger henger
selvsagt sammen med boligenes attraktivitet. Boligdivisjonens kundeundersøkelser viser at studenter i 2003
er opptatt av studentboligens pris,
beliggenhet, mulighet for internettoppkobling, eget bad og boligens standard. For å bli foretrukket i et opphetet
tilbudsmarked, er det avgjørende at
leieboligene møter de krav som etterspørrerne stiller.
For å øke attraktiviteten til våre studentboliger, arbeider Boligdivisjonen
aktivt med å øke antall boliger med
internett-oppkobling og med å modernisere utseendet og tilbudet i våre
største studentbyer.

De begreper studentene først
og fremst forbinder med SiO er
Nødvendig, Tilgjengelig, Studentvelferd og God kvalitet.
Resultat fra omdømmeundersøkelsen 2003
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Styrets beretning for 2003

Den kanskje viktigste og mest spennende hendelse for SiO i 2003 har
vært innføring av Kvalitetsreformen høsten 2003. Ved inngangen til
året var det ingen gitt å se virkningen av denne for SiO. Erfaringene
fra det ene semesteret reformen har virket, har virket positivt på
alle virksomhetsområdene i SiO. På tross av at studenttallet er gått
ned med ca 2.500, har omsetningen av så vel bøker og andre
læremidler som mat og drikke økt signifikant. Salget ligger høyere
enn både foregående år og årets budsjett. Likeledes har pågangen
på alle velferdstjenestene som SiO leverer vært større enn tidligere.
Vår analyse av denne virkningen er
at nedgangen i studenttall skyldes at
studenter som tidligere registrerte
seg som studenter uten å frekventere
studiestedet særlig ofte, er blitt borte.
Og videre at de studentene som er igjen
tilbringer mer tid på campus, fordi studieopplegget krever det. Vi vet foreløpig
ikke om denne utviklingen vil fortsette
i 2004. Men dersom denne tendensen
holder seg, setter det SiO i stand til å
planlegge sine tilbud og styre sin virksomhet på en bedre måte.
I 2003 ble siste byggetrinn på Bjølsen
Studentby ferdigstilt, slik at de resterende 521 hybler ble innflyttingklare i
august. Siste del av statstilskuddet på
79 boenheter, som er en viktig forutsetning for den finansieringsmodell som
gjør at samskipnadene kan stille rimelig
boliger til disposisjon for studentene,
er fortsatt ikke tildelt prosjektet. Dette
medfører en ekstra finanskostnad som
må dekkes inn. Vi har imidlertid tro på
at dette resttilskuddet vil bli tildelt i
2005.
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Den turbulensen som oppsto rundt
finansieringsgrunnlaget for drift av
Helsetjenesten i 2003 ser nå ut til å
ha funnet sin permanente løsning.
Ansvaret for det statlige tilskuddet er
fra 2004 tillagt Helse Øst. Samtidig har
Stortinget en intensjon om å gi psykiatri/psykologiseksjonen ved Helsetjenesten driftstilskudd på samme linje
som andre.
Studentbarnehagene har i likhet med
den øvrige barnehagesektor fått
endrede driftsbetingelser i 2003. Etter et
omfattende barnehageforlik i Stortinget sommeren 2003 ble det statlige
tilskuddet til private barnehager økt.
Forutsetningen var at foreldrebetalingen skulle reduseres. Dette ble iverksatt
fra og med august. Utover høsten har
behovet for barnehageplasser igjen økt.
SiO må derfor vurdere å utvide kapasiteten for å unngå ventelister.
Arbeidet med høyskolene har de siste
årene vært viet spesiell oppmerksomhet. Dette har gitt seg uttrykk i årlige

evalueringsmøter med høyskolenes
ledelse, og ad hoc-møter om spesielle
forhold. Omdømmeundersøkelsen foretatt høsten 2003 viser at dette har hatt
positiv effekt. Tilfredsheten med SiOs
tilbud har økt.
I 2003 ble revisjon av avtalen om fristasjonsytelser fra UiO og refusjon for
tjenester SiO utfører for og på vegne
av UiO sluttført. Det innebærer at
samarbeidsforholdene mellom UiO og
SiO, som i det daglige fungerer meget
tilfredsstillende, også er befestet gjennom dette ajourførte avtaleverket.
Som en dokumentasjon på dette samarbeidet, ble Universitas’ tidligere lokaler
i Frederikkebygningen ombygget til et
meget tidsriktig og trendy serveringssted (Frida). UiO tok hele det finansielle
ansvaret for dette prosjektet. Og etter
åpningen i forbindelse med semesterstart i høst, har erfaringene vist at
dette er et meget vellykket serveringstilbud.
En ytterligere bekreftelse på samarbeidsklimaet mellom UiO og SiO er det
nyåpnede treningssenteret i sentrum,
som er en erstatning for treningslokalene i Turnhallen som SiO ikke lenger
fikk disponere. Her har man i fellesskap
etablert et topp moderne treningssenter i den tidligere misjonssalen i Akersgaten 68. Dessuten er Idrettsbygningen
på Blindern tilnærmet fullt rehabilitert.
SiO gjennomfører en brukerundersøkelse for hele konsernet hvert annet
år. I 2003 ble dette gjort for annen
gang, og hovedfunnene viser at 97%

av studentene har hørt om Studentsamskipnaden i Oslo (98% i 2001).
Videre har kunnskapen om SiOs tjenester økt betraktelig: I 2003 vet 54%
(mot 43% i 2001) at SiOs oppgave er å
tilby velferdstjenester til studentene.
52% (35% i 2001) vet at studentboligene er samskipnadens tilbud,
29% vet at SiO driver Universitetsidretten (15% i 2001), og 25%
(11% i 2001) vet at Helsetjenesten
er et SiO-tilbud. Videre ser vi at de
begrepene studentene først og fremst
forbinder med SiO i 2003 er
”nødvendig” (89%, mot 77% i 2001),
”tilgjengelig” (70%, mot 58% i 2001),
”studentvelferd” (72%, mot 65% i
2001) og ”god kvalitet” (56%, mot
47% i 2001). I tillegg viser undersøkelsen at 30% av studentene mener
”byråkratisk” er et begrep som godt
beskriver SiO (mot 31% i 2001).
Virksomhetsområdene og hvor virksomhetene drives
SiO er opprettet som en velferdsorganisasjon for studentene ved Lov om
studentsamskipnad i Oslo av 16. juni
1939, og er siste gang endret 28. juni
1996. SiOs visjon lyder; ”Vi skal gjøre
det enkelt og utviklende å være student
i Oslo”. Vår ambisjon er å bidra til å
skape de beste læringsmiljøene i landet,
i samarbeid med de seks utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO:
Universitetet i Oslo, Arkitekthøgskolen
i Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet, Norges idrettshøgskole,
Norges veterinærhøgskole og Norges
musikkhøgskole. Alle studentene ved
disse institusjonene betaler semesteravgift som er med på å finansiere SiOs

velferdsdivisjon, og som gir rett til å
benytte SiOs tilbud.

sykefravær er omtrent uendret fra
2002.

Organisasjonen omfatter tre divisjoner:
Velferdsdivisjonen tilbyr allmennhelsetjeneste, psykolog-, psykiatri- og
sosionomtjenester, karrieresenter,
barnehager, idrettstilbud, fadderordning for nye studenter og støtte til
kulturaktiviteter. Boligdivisjonen har
ansvar for utleie, forvaltning, drift og
vedlikehold av SiOs ca 6020 boenheter
i nærheten av studiestedene i Oslo.
Forretningsdivisjonen består av holdingselskapet SiO Forretning AS. Heleide
datterselskaper er Akademika AS som
driver bokhandel- og forlagsvirksomhet i Oslo, Buskerud og Telemark og
som også inkluderer forlaget Unipub
AS, Studentkafeene AS som har serveringssteder og cateringvirksomhet i
Oslo, samt Collegium Novum AS som
driver utleie av hybler, leiligheter og
næringslokaler på det private utleiemarkedet i Oslo. SiO har også aksjer
i Student Skandinavia AS, Gnist AS,
Kilroy Travels International AS og
Chateau Neuf Servering AS.

Også i 2003 har det vært gjennomført opplæringsaktiviteter i regi av
SiO-skolen. Introduksjonsprogrammet
”Kjenn din bedrift” for nyansatte er
avholdt fire ganger. Studentbarnehagene har hatt assistentskole, og det
har vært gjennomført to runder med
mellomlederprogram i samarbeid med
Institutt for medskapende ledelse.

Arbeidsmiljø og ytre miljø
I 2003 hadde SiO ekskl. datterselskaper
449 ansatte, hvorav 356 på fulltid og 93
på deltid. Det ble utført 394,4 årsverk.
I SiO konsern var det 651 ansatte,
hvorav 127 på deltid, og det ble utført
593,6 årsverk.
Sykefraværet i 2003 har økt fra 9,23%
i 2002 til 9,41%. Velferdsavdelingene
og Akademika har hatt en liten økning
og Studentkafeene har hatt en gledelig
reduksjon. De øvrige virksomhetenes

SiO gjennomførte en klimaundersøkelse
i 2002, og har som mål å gjennomføre
en tilsvarende i 2004.
Gjennom et aktivt og systematisk
HMS-arbeid er det etablert et generelt
godt fysisk arbeidsmiljø i alle deler av
bedriften.
Det er etablert regler og rutiner for
på best mulig måte å ivareta det ytre
miljø. Det gjelder så vel valg av samarbeidspartnere og leverandører, som
kildesortering av avfall innenfor egen
virksomhet. Sammen med holdningsskapende tiltak overfor de ansatte og
studentene, mener vi at vi bidrar til å
minimalisere forurensingen fra virksomhetens aktiviteter.
Likestillingsrapport
Under beskrives kjønnsstatistikk for SiO
konsern. De virksomhetsvise spesifiseringer gjennomgås ytterligere i konsernets årsrapport, under ”nøkkeltall” på
sidene 4 og 5, samt i presentasjonen av
den enkelte virksomhet.
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Christoffer E. Wiig
Student (Styreleder)

Åshild Losnegard
Student

Det er viktig å understreke at sammensetningen av kjønn totalt i
konsernet alene er et unyansert mål på
konsernets likestillingsstatus, ettersom
denne samlet beskriver ansatte i ni
virksomheter i tillegg til en konsernstab. Den enkelte virksomhets kjønnsstatistikk preges av bransjespesifikke
problemer og muligheter. Eksempelvis
er det i dag et problem at det ikke er
mannlige sykepleiere i Helsetjenesten,
og at det er få kvinnelige håndverkere
i Boligdivisjonen. Dette er utfordringer
virksomhetene tar alvorlig, og søker
å løse. Studentbarnehagene har til
sammenligning lykkes i å utjevne sine
skjevheter noe, og har i dag en fordeling på 20% menn og 80% kvinner,
hvilket er skjevt - dog en høyere andel
menn enn i denne bransjen for øvrig.
Samtidig har flertallet av SiOs virksomheter en jevn fordeling av kjønn
i ledelse.
SiO ekskl datterselskaper har en
kjønnsfordeling blant de ansatte som
følger: 64% kvinner, 36% menn mens
SiO inkl. datterselskaper har følgende
kjønnsfordeling: 63% kvinner, 37%
menn. For konsernet totalt er det
Velferdsdivisjonen som trekker andelen
kvinnelige ansatte opp. Spesielt gjelder
dette Studentbarnehagene og Helsetjenesten.
SiOs hovedstyre besto i 2003 av åtte
medlemmer, fordelt på fire kvinner og
fire menn, der styreleder var kvinne.
SiOs konsernledelse består av fire personer, hvorav en kvinne og tre menn
og administrerende direktør er kvinne.
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Hanne Øverlier
Student

Konsernets samlede lederforum KL-LL
(Konsernledelse-Linjeledelse) besto i
2003 av 19 personer, hvorav 10 kvinner
og 9 menn første halvår, og 9 kvinner
og 10 menn annet halvår.
I SiO ekskl datterselskaper er snittlønn
(omregnet til 100%) for kvinner 273 169,og for menn 293 637,-. I SiO inkl
datterselskaper er snittlønnen for kvinner (omregnet til 100%) 267 670,- mens
tilsvarende for menn er 283 752,-. For
Studentbarnehagene og Unipub er
snittlønnen for kvinner noe høyere enn
for menn. For samtlige andre virksomheter i SiO, inkludert konsernledelse og
–stab, er situasjonen motsatt. Dette er
i hovedsak et resultat av at SiO er en
velferdsorganisasjon som ansetter store
grupper innenfor tradisjonelt kvinnedominerte og lavtlønnede yrkesgrupper.
Ved rekruttering i 2003 ble det i SiO inkl
datterselskaper ansatt 108 personer totalt, fordelt på 60 kvinner og 48 menn.
Ved rekruttering til lederstillinger i SiO
ble det i 2003 rekruttert tre personer,
hvorav to menn og en kvinne. En av
disse (mann) var en internrekruttering,
de to andre eksterne.
Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for
SiO konsern ekskl datterselskaper er
34,09 timer per uke for kvinner og 35,1
time per uke for menn. For SiO inkl
datterselskaper er arbeidstiden 33,94
timer per uke for kvinner og 35,67
timer per uke for menn. Det totale
konsernets deltidsansatte, på 128 personer, består av 77% kvinner og 23%

Torstein Lindstad
Student

menn. 38,5% av den arbeidede overtid
er utført av kvinnelige, og 61,5% av
mannlige ansatte.
Av iverksatte tiltak som fremmer likestilling i SiO kan følgende beskrives:
- Ett av konsernets fem grunnleggende verdier, er ”Respekt for
enkeltmennesket”. Dette innebærer
at omgangsformen i SiO, uavhengig
av stilling og nivå, skal preges av
gjensidig respekt. Denne grunnverdien inkluderer likeverdig behandling av kjønnene.
- Konsernet kjøper fri et antall barnehageplasser fra Studentbarnehagene til sine ansatte, med spesielt
henblikk på ivaretakelse av behovene
til yngre og kvinner i konsernet.
- Konsernet arrangerer jevnlig et
mellomlederprogram for å internt
rekruttere og utdanne ansatte.
I 2003 hadde programmet overvekt
av kvinnelige deltakere.
- Konsernet utdannet to personer på
IML og LOV’s Lederutviklingsprogram 2003, hvorav en kvinne og
en mann.
For 2004 planlegger SiO en videreføring av overnevnte tiltak. I tillegg
iverksettes arbeidet med en tiltaksorientert likestillingsplan for å møte
de områdene hvor SiO har særskilte
utfordringer mht likestilling av kjønn.
Særlig skal utfordringer mht kvinnedominans i enkelte virksomheter og
mannsdominans i andre virksomheter
behandles, samt at eventuelle systematiske lønnsforskjeller for likt arbeid
skal kartlegges og søkes utjevnet.

Baard Wist
Direktør, Norges idrettshøgskole
Representant for høgskolene

Inger Stray Lien
Ass. universitetsdirektør
Oppnevnt av UiO

Utsikter og bekreftelse fortsatt drift
Med utgangspunkt i årets resultat
og den gradvise styrkingen av SiOs
økonomi, ser styret ingen kjente trusler
for fortsatt drift. Det er ytterligere
tilfredsstillende at inntjening og
oppfyllelse av de økonomiske mål er
skjedd i alle deler av virksomheten.
SiOs egenkapital pr 31.12.03 utgjør 51%
av totalkapitalen i konsernet. Det er
samme nivå som i 2002.
Med gode relasjoner til og godt
omdømme hos så vel studenter som
institusjonene og staten, mener styret
at forutsetningene for SiOs fremtid står
på trygg grunn.
Utfordringene vi eventuelt står overfor
som studentsamskipnad, vil være
endringer i de overordnede politiske
rammebetingelsene. Det er i så fall en
situasjon vi ikke har kontroll med. Med
referanse til ovennevnte kvalitetsreform, mener styret at denne også vil
bidra til å trygge forutsetningene for
vår virksomhet ved at denne reformen
også stiller større krav til de tjenester
som er organisert gjennom SiO.
Redegjørelse for årsregnskapet
SiOs konsernomsetning utgjør
kr 609.381.949. Det er 57,7 millioner
kroner mer enn i 2002. Denne økningen
skyldes i all hovedsak høyere omsetning
i datterselskapene.

Oddbjørn Nybø
Seksjonsleder lønn
Ansattrepresentant

Konsernresultatet er kr 11.071.702
etter skatt. Resultatet i 2002 var
kr 1.958.245. Resultatforbedringen
skyldes bedre inntjening i alle deler av
konsernet. Hensyntatt nedskrivning av
finansaktiva og avsetninger for å møte
fremtidige utfordringer, er resultatet
for 2003 i samsvar med de økonomiske
mål som er satt for virksomheten.
Totalkapitalen pr 31.12.03 utgjør
kr 1.823.496.512. Med egenkapital på
kr 941.384.698 blir egenkapitalandelen
51,6%. Balansen ekskl eiendommer
og tilsvarende finansiering viser en
egenkapitalandel på 17,3%. Det er en
økning fra 15,6% i 2002. Målet for dette
nøkkeltallet er 25%.
Anleggsmidlene utgjør 88% av totalkapitalen. Finansieringen fordeler
seg med 51,6% egenkapital, 41,2%
langsiktig gjeld og 7,2% kortsiktig
gjeld. Likviditetsgrad 1 er 1,6 og
likviditetsgrad 2 er 1,1.
Den finansielle status i datterselskapet
SiO Forretning AS viser at den negative
egenkapitalen er redusert med 7 millioner kroner i 2003. Det akkumulerte
underskuddet er således redusert til
28,4 millioner kroner. Basert på planer
for inntjening i 2004 og 2005, forventes
selskapets akkumulerte underskudd å
være utlignet.

Dordi Sylte
Styrer
Ansattrepresentant

Disponering av årets resultat
Årets resultat i morselskapet på
kr 3.303.106 er foreslått disponert slik:
Avsatt til Kr. Ottosens Fond
kr 20.000
Avsatt til annen egenkapital
kr 3.283.106
Fri egenkapital i morselskapet er
kr 43.794.285
Samlet resultat inkludert datterselskaper på kr 11.071.702 blir da
anvendt slik:
Avsatt til Kr. Ottosens Fond
kr 20.000
Avsatt til annen egenkapital
kr 11.051.702
Fri egenkapital i konsernet er
kr 27.804.124
Oslo, 15. april 2004
Christoffer E. Wiig, Styreleder
Hanne Øverlier
Åshild Losnegard
Torstein Lindstad
Oddbjørn Nybø
Dordi Sylte
Inger Stray Lien
Baard Wist
Lisbeth Dyrberg, Adm. direktør
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SiOs Organisasjon
Hovedstyret består av åtte medlemmer, hvor av fire er studenter. Leder av styret er student, og med leders
dobbeltstemme har studentene flertall i styret. Konsernledelsen består av en ledelse på fire.
Stab omfatter IT, lønn, regnskap, økonomi, HMS, eiendom, informasjon og SiO Konsult
Velferdsdivisjonen tilbyr allmennhelsetjeneste, psykolog-, psykiatri- og sosionomtjenester, karrieresenter,
barnehager, idrettstilbud, fadderordning for nye studenter og støtte til kulturaktiviteter.
Boligdivisjonen har ansvar for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av SiOs ca 6000 hybler og leiligheter i
nærheten av studiestedene i Oslo.
Forretningsdivisjonen består av holdingselskapet SiO Forretning AS. Heleide datterselskaper er Akademika
AS som driver bokhandel- og forlagsvirksomhet i Oslo, Buskerud og Telemark og som også inkluderer forlaget
Unipub AS, Studentkafeene AS som har serveringssteder og cateringvirksomhet i Oslo, samt Collegium
Novum AS som driver utleie av hybler, leiligheter og næringslokaler på det private utleiemarkedet i Oslo.

SiOs konsernledelse:

SiOs virksomhetsledere:
Helsetjenesten
Administrerende overlege Cecilie Daae
Sosionomtjenesten
Ledende sosionom Anne Karine Lie
Studentkafeene AS
Administrerende direktør Knut Marius Karlsen

Lisbeth Dyrberg
Administrerende
direktør

Trond Bakke
Viseadministrerende
direktør

Studentbarnehagene
Avdelingssjef Mette Margrethe Lie
Universitetsidretten
Direktør Asbjørn Amundsen
SiO-Læringsmiljø
Læringsmiljøsjef Rolf Andersen
Karrieresenteret
Leder Vidar Grøtta
Boligdivisjonen
Divisjonsdirektør Lars Mork Gundersen

Kenneth Smørdal
Direktør for forretningsutvikling og IT
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Odd Wilhelmsen
Økonomidirektør

Akademika AS
Administrerende direktør Nina Elisabeth Puntervold

SiO har 651 ansatte.
101 av dem er ansatt
i Studentkafeene
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ADRESSER
Studentsamskipnaden i Oslo
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
Domus Athletica, 4. etasje,
Trimveien 4, 0372 Oslo
Sentralbord: 22 59 68 00, Telefaks: 22 59 68 80
www.sio.no
Helsetjenesten
Postadresse: Pb. 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse: Lavblokka, 2. etasje, Blindern
Telefon: 22 85 31 60, Telefaks: 22 85 31 59
www.sio.no/helse
Sosionomtjenesten
Postadresse: Pb 28 Blindern, 0313 Oslo
Kontoradresse: Adm.bygn. 4. etasje, Blindern
Telefon: 22 85 33 27, Telefaks: 22 85 33 22
www.sio.no/studentradgivning
Studentbarnehagene
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
Domus Athletica, 3. etasje, Trimveien 4
Sentralbord: 22 59 68 00, Telefaks: 22 59 68 88
www.sio.no/barnehager

Boligdivisjonen
Postadresse/kontoradresse:
Sognsveien 85, 0858 Oslo
Telefon: 22 18 83 35, Telefaks: 22 23 53 85
www.sio.no/boliger
Studentkafeene AS
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
2. etasje, Frederikkebygningen, Blindern
Telefon: 22 85 33 80, Telefaks: 22 85 30 15
www.sio.no/matogdrikke

Vi skal gjøre det
enkelt og utviklende
å være student i Oslo
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Akademika AS
Postadresse: Pb 84 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
2. etasje, Lavblokka, Blindern
Sentralbord: 22 85 30 30, Telefaks: 23 12 24 50
www.gnistakademika.no

Foto: Stein J. Bjørge

Karrieresenteret
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
1. etasje, Frederikkebygningen, Blindern
Telefon: 22 85 32 52, Telefaks: 22 85 32 90
www.karrieresenteret.uio.no

Produsert av SiOs Informasjonsavdeling

SiO-Læringsmiljø
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
2. etasje, Idrettsbygningen, Blindern
Telefon: 22 85 33 74, Telefaks: 22 85 32 07
www.sio.no/studentmiljo

Trykk: Gan Grafisk

Universitetsidretten
Postadresse: Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
Kontoradresse:
Domus Athletica, 1. etasje, Trimveien 4
Sentralbord: 22 59 68 00, Telefaks: 22 59 69 44
www.sio.no/trening

