Godkjent
REFERAT
fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. juni
2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.
Til stede:

Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne
Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje,
Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe), Marianne Brattland
og Marianne Østbye.

Forfall:

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn-Kirsti
Løkka, Torkel Lappegård og Helge Haugen til sak 43/17. Torkel Lappegård møtte også til sak
48/17.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 41/17, 42/17, 43/17, 48/17, 50/17, 49/17, 45/17,
46/17, 53/17, 54/17, 47/17, 44/17, 51/17, 52/17, og 55/17.
ORIENTERINGSSAKER:
41/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.
42/17 Bekreftelse referat styremøte 10.5.17
Referatet var godkjent.
43/17 Adm. direktørs orienteringer
Til saken var sendt ut følgende dokumenter:
- Semesterstart 2017
- Kongsvinger studenthus
- Valg av vara for styremedlem
Gunn Kirsti Løkka og Lisbeth Dyrberg orienterte.
Styret stilte spørsmål om samarbeidet med Oslo kommune om Studentslippet kan styrkes
ytterligere og således også gi arrangementet større synlighet. Prosjektet tar innspillet med i det
videre arbeidet mot semesterstart.
Velferdstinget har iht brev av 8. juni 2017 oppnevnt Kaja Elisabeth de Ru som ny personlig
vara for Sigrid Mæhle Grimsrud. Kaja Elisabeth de Ru erstatter Sunniva Myrene Braaten.
Funksjonstid er 1.7.2017- 31.12.2018.
Styret tok sakene til orientering.
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44/17 Regnskapsrapport pr mai 2017
Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr mai 2017 og prognose 2017.
Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og
resultatavvik pr mai. I tillegg ble prognose for året presentert.
Styret tok saken til orientering.
45/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
46/17 Forprosjekt Kr Ottosens Hus II etg (kun styret)
47/17 Serviceenheten i SiO – orientering om status og muligheter
Til saken var sendt ut notat med orientering om status og muligheter.
Lisbeth Dyrberg orienterte.
Serviceenheten (SE) ble etablert 1.1.2017. Ny samhandlings- og arbeidsmodell ble iverksatt
5.5.2017, basert på nyetablert avtaleverk mellom SE og hhv Eiendomsavdelingen og SiO
Bolig. Samtidig er bestillerfunksjoner i basisenhetene under etablering og utvikling.
Avtaleverket består av hhv 4 (Eiendomsavdelingen) + 10 (SiO Bolig) områder. Det eksisterer
et eksternt marked innen de fleste av disse områdene. Kriterier for vurdering av hva det vil
være formålstjenlig å organisere hhv internt eller hente i et eksternt marked, utarbeides
parallelt med videreutvikling av arbeidsprosesser og SE.
Styret tok saken til orientering.
48/17 Evaluering Miljøfyrtårn – pilot SiO Barnehage (kun styret)
DISKUSJONSSAKER:
49/17 Næringslokaler Kringsjå (kun styret)
50/17 Posisjonsdiskusjon Bolig (kun styret)
51/17 Strategisk initiativ og fokusområder 2018 (kun styret)
52/17 Budsjett hovedlinjer 2018 (kun styret)
VEDTAKSSAKER:
53/17 Fremtidig organisering/kapasitet SiOs tannhelsetilbud
Til saken møtte Kari Jussie Lønning.
Til saken var sendt ut notat med status nåsituasjon og vurdering/belysning av alternativer til
fremtidig organisering av SiOs tannhelsetilbud.
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Lisbeth Dyrberg orienterte.
Fra september 2016 har SiO Helse sitt tannhelsetilbud vært i drift med 4 units (dag- og
kveldsåpent) i Sørkedalsveien 10A. Antall behandlinger er doblet siden kapasitetsøkningen,
dog er ikke inntektene doblet, da hovedvekten av det økte tilbudet er benyttet til enkle
undersøkelser/kontroller som er prioritert.
Leieforholdet i Sørkedalsveien (TkØ) er forlenget til august 2018.
Alternativet til dette tilbudet i egen regi, vil være en refusjonsordning. Fordelene med en slik
ordning vil være at det er et tilbud som potensielt kan ytes til alle studenter, det er fleksibelt
og enkelt å dimensjonere opp/ned.
Styret viste til at dagens ordning sikrer studentene et helhetlig helsetilbud, noe som er positivt
for studentene og for SiOs omdømme. Et tilbud i egen regi er kvalitetssikret, og studentene vil
ha mulighet for tilgang til alle typer helsetjenester gjennom SiO. I tillegg gir ordningen en
mulighet til fremtidig forskning på aldersgruppen 19-39 år. I et lengre tidsperspektiv må det
være aktuelt å søke et tettere og mer strategisk samarbeid med Odontologisk Fakultet. Styret
ser at en refusjonsordning er mer fleksibelt og kan potensielt nå flere studenter, men mener
likevel dette ikke er rett tidspunkt for slik overgang.
Tilbudet i egen regi må søkes tilpasset slik at driften er bærekraftig hensyntatt de økonomiske
insentivene som er besluttet av styret. Kapasiteten må således innrettes så fleksibelt som
mulig.
Vedtak:
SiO viderefører et tannhelsetilbud i egen regi inntil videre, i første omgang med dagens
kapasitet.
Forslag til fremtidig lokalisering av tjenestetilbudet fremlegges for styret i løpet av høsten
2017.
54/17 Gjerdrums vei 14 – 16 (kun styret)
55/17 Eventuelt
Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.
Referat v/ Lisbeth Dyrberg
Neste møte: Onsdag 20. september 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus
Athletica.

____________________________
Gabrielle Legrand Gjerdset

__________________________________
Britt Næsje
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