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ÅRSBERETNING 2015

OM SIO
SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen,
«vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende
samarbeid med utdanningsinstitusjoner og studenter skal SiOs tjenestetilbud bidra til
høy studiekvalitet og lik rett til utdanning.
SiO leverte i 2015 studentspesifikke tjenester til nærmere 65 000 studenter i Osloregionen. I august ønsket SiO NSKI Høyskole velkommen som medlem. Lovisenberg
diakonale høgskole gikk samtidig ut, og Den norske Eurytmihøyskolen avviklet eurytmiutdanningen på høgskolenivå. Med disse endringene var i alt 24 utdanningsinstitusjoner
tilknyttet SiO ved utgangen av 2015.
SiOs tilbud inkluderer:
• Nær 8 500 studentboliger som huser rundt 10 000 studenter
• Cirka 45 kafeer og spisesteder
• Fem SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrenings- og kurstilbud
• Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, 		
tannlege og studentrådgivning
• Rundt 600 barnehageplasser
• Karrieretjenester
• Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger

Studentenes forventninger til kvalitet, pris,
opplevelse og digital tilgjengelighet fortsetter
å øke innenfor de ulike tjenesteområdene til SiO.
Det strategiske målbildet sier at SiO skal tilby
attraktive, relevante og unike tjenester som
studentene etterspør og verdsetter. Tjenestene
skal være lett tilgjengelige og bidra til bedre
studentliv. I 2015 lanserte SiO nye nettsider og
en SiO app som har blitt svært godt mottatt av
studentene med over 18 000 nedlastinger.
SiO Athletica har i 2015 hatt sterk medlemsvekst.
Semesterstarten i januar og februar satte nye rekorder i antall medlemskap og et økende antall studenter benyttet seg av
tilbudet om personlig trening. Dette, og høye aktivitetstall på gruppetrening og kurs,
viser at tilbudet treffer. I 2015 kom endelig avklaring rundt flytting av Athletica Centrum.
I desember 2016 flytter senteret til bedre og større lokaler i Holbergs gate, med kortere
vei for studentene fra HiOA og fra Det juridiske fakultet ved UiO.
Studentboliger er en strategisk satsing. Reguleringsplanen for Kringsjå studentby
med 1500 nye studentboliger ble vedtatt i Oslos bystyre i august. SiO ønsker å utnytte
områdets potensiale for en framtidig utvikling til en levende og spennende studentby
med umiddelbar nærhet til Oslomarka. Friluftskino i september og julegrantenning i
desember ga studentene en forsmak på hva den økte uteaktiviteten kan innebære.
Vedlikehold av SiOs nærmere 8500 studentboliger er høyt prioritert. SiO Bolig gjenåpnet
nyoppussede studentboliger i Olav M Troviks vei 12 – 14 i januar 2015, og startet
rehabiliteringen av Rolf E. Stenersens alle 28 – 36 på Sogn studentby i august.
SiO Mat og Drikke er det SiO-tilbudet flest studenter benytter, og hvor SiO også
utfordres på kvalitet, opplevelse og fornyelse. Konseptet KUTT Gourmet startet som
en pop up kafe på Blindern våren 2015, og gjenåpnet som permanent tilbud på Blindern
i september. Maten som serveres nærmer seg «best før» dato og er overskudd fra matindustri og dagligvarehandel. KUTT Gourmet ble utviklet som en del av Trippel, et prosjekt
der ulike aktører samarbeider om å finne konsepter som kan gjøre samfunnsansvar i
verdikjeden lønnsomt. KUTT Gourmet var en av de nominerte til prisen Årets Sosiale
Entreprenør 2015.

Studenttilværelsen representerer en ramme av spesielle krav og forventninger, og
verdien av et godt helsetilbud for mestring og trivsel i studietiden er stor. I 2015 har SiO
Helse jobbet med digitale tjenester. Særlig innen vaksine har man kommet langt med
nett-bestilling og digital informasjon. Åpningstidene for Tannhelse og Psykisk helse ble
utvidet gjennom kveldsåpen poliklinikk. Ved utgangen av 2015 hadde SiO Helse 16 700
fastlegepasienter, en økning på nesten tusen pasienter fra året før. Studentenes Helse og
Trivselsundersøkelse (SHoT 2014) peker mot at både studentsamskipnadene og lærestedene må gjøre mer for å forebygge psykiske symptomplager og følge opp studenter i
den sårbare oppstartsfasen av studiene. Blant tiltakene SiO har gjennomført er frokostmøter for lærestedene om aktuelle tema, reaktivering av nettverk om rus og Eksamensboost og ulike sosiale arrangement på studentbyene.
SiO Foreninger har i året som gikk gjennomført foreningsdager på UiO og HiOA hvor
nærmere 200 foreninger sto på stand. Det er i 2015 gjennomført en rekke kurs med
totalt 513 kursdeltakere fordelt på 15 læresteder. Studentene gir gode tilbakemeldinger
på kursene.
I tillegg til digitalisering og annen nyutvikling innenfor det enkelte tjenesteområde, har
SiO i 2015 også digitalisert «Eksamensboost». Opplegget ble i vårsemesteret gjennomført som et én-times studentseminar med SiO-eksperter innen søvn, fysisk og mental
trening, tidsplanlegging og ernæring. Høsten 2015 ble opplegget digitalisert, og SiO
nådde ut til enda flere studenter gjennom videoklipp og nettmøte i sosiale medier.

SIOS HOVEDSTYRE 2015
Student og styreleder Tone Vesterhus
Student og nestleder Cecilie Sælør Fon
Student Mats Kirkebirkeland
Student Andreas Tangen Borud
Student Gabrielle Legrand Gjerdset
Ansattrepresentant Guri Skansen/Britt Næsje*
Ansattrepresentant Glenn Larsson
Universitetet i Oslo Gunn Elin Aa. Bjørneboe
Handelshøyskolen BI Jens P. Tøndel
Høgskolen i Oslo og Akershus Marianne Bratland
* Guri Skansen (sluttet i SiO aug. 2015) etterfulgt av vara Britt Næsje

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 2015 har semesteravgiften vært 550 kroner.
Inntekter fra semesteravgift utgjør 7 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, Trondheimsveien 25 AS og Artos Eiendom AS. Formålet med
de to sistnevnte eiendomsselskapene er utvikling av studentboliger på eiendommene.
I løpet av året har aksjeselskapene Sandakerveien 99 AS og Betzy K AS blitt solgt til
morselskapet SiO. Sandakerveien 99 AS er innfusjonert i SiO, og Betzy K AS vil bli
innfusjonert våren 2016.

BEKREFTELSE AV FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter et rettvisende uttrykk for resultatet i 2015 og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter
at denne forutsetningen er til stede.

VESENTLIGE HENDELSER ETTER
UTGANGEN AV REGNSKAPSÅRET 2015
Det er ikke kjente forhold utover det som
fremgår av årsregnskapet som har betydning
for bedømmelsen av selskapet. Det har heller
ikke inntruffet andre forhold etter utgangen
av regnskapsåret som ikke er hensyntatt i
årsregnskapet og som er viktig for
bedømmelsen av selskapets resultat
og stilling.

ÅRSREGNSKAPET
Konsernomsetningen for 2015 er på 1.015 millioner kroner, som er 8 prosent lavere
enn i 2014. Nedgangen skyldes salget av Akademika AS våren 2014. Årsresultatet for
konsernet er på 38,6 millioner kroner mot 68,9 millioner kroner i 2014. Resultatgraden
er 3,8 prosent, hvilket innebærer at SiOs langsiktige mål på minst 3 prosent er nådd.
Resultatet er lavere enn det SiO hadde budsjettert med i 2015, og avvikene finnes i
første rekke innen Eiendomsforvaltning og i SiO Mat og Drikke AS. Morselskapet har et
resultat på 36,6 millioner kroner. I 2014 var tilsvarende resultat 55,2 millioner kroner.
Etter at SiO i 2011 økte semesteravgiften, har man arbeidet med å utvide kapasiteten
innen SiO Helse, hvor den største andelen av semesteravgift disponeres. Dette har
vært tidkrevende organisasjonsutvikling som må foretas gradvis for å opprettholde høy
tjenestekvalitet. Kapasitetsøkningen er nå gjennomført. SiO har også i 2015 ubenyttede
semesteravgiftinntekter.
SiO har en ambisiøs plan for eiendomsutvikling, og planlegger å utvide tilbudet av
studentboliger med nærmere 3 000 enheter de nærmeste årene. I 2015 har det vært
høy aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og rehabiliteringer, hvilket har vært
belastende for SiOs resultat. Det har også vært nødvendig med en betydelig styrking
av SiOs eiendomsavdeling for å være rustet til å sikre en forsvarlig forvaltning og drift
av eiendomsmassen.
SiOs boligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Finanskostnadene
har på grunn av lavt rentenivå vært lavere en budsjettert. Samtidig har inntektene fra
SiOs investeringsportefølje sunket betraktelig. Samlet sett har det lave rentenivået gitt
et finansresultat noe bedre enn budsjettert.
I datterselskapet SiO Eierskap AS er resultatene lavere enn budsjettert. Det største avviket
stammer fra datterselskapet SiO Mat og Drikke AS, hvor man har opplevd svekkede
omsetningstall. Også i datterselskapet Urban Boligutleie AS har resultatet blitt lavere
enn budsjettert på grunn av et betydelig vedlikeholdsarbeid som det har vært nødvendig
å gjennomføre på eiendommen i Apalveien.
Med egenkapital i konsernet på 935 millioner kroner, utgjør egenkapitalen 23 prosent
av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent. Konsernets
egenkapital ved utgangen av 2014 var på 915 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet
er 4,1 milliarder kroner pr 31.12.15 mot 3,8 milliarder kroner ved forrige årsskifte.
Beholdningen av bank og fondsandeler var ved utgangen av 2015 på 486 millioner
kroner.

RISIKOVURDERING
SiOs finansielle risiko vurderes som lav. Hoveddelen av SiOs langsiktige lån er Husbanklån, der ca. 50 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Det ligger betydelige merverdier i
fast eiendom. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse, har en bokført verdi på
3,3 milliarder kroner og utgjør 82 prosent av konsernets totalkapital. Markedsverdien
er anslått til ca. 12 milliarder kroner.
SiOs ambisiøse plan for eiendomsutvikling vil medføre en kraftig vekst i balanseførte
anleggsmidler og en tilsvarende vekst i gjeld. Fortsatt solide resultater fra konsernets
samlede virksomhet blir derfor viktig for å opprettholde en egenkapitalgrad på over 20
prosent iht til SiOs målsetning.
Konsernets kredittsalg utgjør en liten del av samlet omsetning. Alle utleieforhold av
boliger og næringsarealer er sikret ved innestående depositum. Styret vurderer dermed
kredittrisikoen som lav.
Likviditet som ikke er plassert i bank, er plassert i lavrisikoinstrumenter som også er
valutasikret. Gitt denne plasseringen, positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
og en likviditetsgrad II på 1,2, oppfattes likviditetsrisikoen som lav.
Markedsrisiko i SiO er i første rekke knyttet til SiO Mat og Drikke og SiO Athletica.
Med nedbygging av SiO Mat og Drikkes cateringvirksomhet, anses markedsrisikoen som
redusert, men det er tøff konkurranse i kafémarkedet. SiO Athletica opererer i et marked
med hard konkurranse, og markedsrisikoen anses som relativt høy. Effekten av et tenkt
omsetningsfall i SiO Mat og Drikke eller SiO Athletica på konsernets resultater, likviditet og
soliditet er imidlertid begrenset. En redusert etterspørsel etter studentboliger vil kunne
påvirke SiO i stor grad, men sannsynligheten for en slik markedsutvikling oppfattes
av styret som lav. Det ligger imidlertid en risiko knyttet til reservasjon av boliger til
internasjonale studenter, da dette fører til tomgang deler av året.

ARBEIDSMILJØ
SiO konsern hadde ved årets slutt 580 ansatte. Dette er 20 færre ansatte enn i 2014.
Totalt ble det utført 562 årsverk. Dette tilsvarer antall årsverk i 2014. Turnover var 18
prosent i 2015, hvilket er 3,5 prosentpoeng lavere enn året før.
Sykefraværet var på 7,2 prosent i 2015. Dette er omtrent på samme nivå som i 2014 og
2012, og noe høyere enn i 2013. Det egenmeldte fraværet er noe lavere enn i 2014. Det
er i løpet av 2015 meldt inn 11 skader. 5 tilfeller har ført til sykefravær med til sammen
16 dager. Melding om yrkesskade til NAV er sendt der det har vært behov.
Det ble gjennomført 12 kurs i regi av SiOs sentrale opplæringsprogram, SiOpplæring, i
2015 med til sammen 140 deltagere. Deltakerevalueringene viser gode tilbakemeldinger
på kursene. I tillegg er det 202 påmeldte til e-læringsprogrammet for Office-pakken.
Ut over dette arrangeres det spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige
tjenesteområdene.

YTRE MILJØ
SiO leverte i 2015 et klimaregnskap for 2014 og vil i første kvartal 2016 utarbeide et
klimaregnskap for 2015. SiOs virksomhet forurenser i liten utstrekning det ytre miljø.
To SiO barnehager ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2014. Etter evaluering av prosessen
besluttet Hovedstyret at hele SiO skal sertifiseres som Miljøfyrtårn etter konsernmodellen,
og avtale om gjennomføring i 2016 er inngått.
Kringsjå studentby skal bli tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming
og varmtvann. Det er boret totalt 52 brønner på inntil 300 meters dybde. Arbeidet ble
sluttført sommeren 2015 og anlegget er nå i full produksjon.
Universitetet i Oslo har gjennomført et større forprosjekt for samordnet avfallshåndtering
hvor SiO har deltatt, særlig relatert til de behov SiO Mat og Drikke har. En pilot er
gjennomført med stor suksess, og videre implementering vil skje i 2016. SiO ser frem
til å delta også videre i prosjektet.
Målt volum av levert avfall fra studentbyene/-husene ligger på samme nivå som året før.

LIKESTILLING
SiO har som mål å ha likestilling mellom kvinner og menn. Kvinner og menn skal ha
like muligheter til arbeid og påvirkning. Målsetningen er en så jevn kjønnsfordeling
blant ansatte som mulig, både på leder- og medarbeidernivå. Kjønnsnøytrale betingelser
ved fastsetting av lønn, fordeling av arbeidsoppgaver og kompetanseheving er sentrale
virkemidler, i tillegg til rekruttering. Resultater fra medarbeiderundersøkelser viser at
det ikke oppleves å være forskjellsbehandling i SiO.
Kjønnsfordelingen i 2015 var 64 prosent kvinner og 36 prosent menn. Dette tilsvarer
fordelingen i 2014. Kvinneandelen er særlig høy i SiO Barnehage og SiO Helse, med
henholdsvis 79 og 84 prosent.
SiOs hovedstyre besto i 2015 av ti medlemmer, 6 kvinner og 4 menn. Styrets leder var
kvinne. SiOs ledergruppe består av konsern-/stabsdirektører og direktører for tjenesteområdene, totalt 13 ledere. Av disse er det 7 kvinner og 6 menn.
I SiO konsern er snittlønnen per år (omregnet til 100 prosent stillinger) 420 245 kroner
for kvinner og 460 539 kroner for menn. Gjennomsnittlig arbeidstid i SiO konsern er
35,5 timer per uke for kvinner og 35,7 timer per uke for menn.

DISKRIMINERING
Konsernet arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål om å sikre like
muligheter og rettigheter og for å hindre diskriminering på grunn av etnisk og nasjonal
opprinnelse, religion og livssyn. SiO skal være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

UTSIKTER
Som følge av strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren, gjennomføres det
fra 1. januar 2016 også endringer i organiseringen av studentvelferden i Norge. Det blir
færre og større studentsamskipnader og økt behov for nytenkning og samarbeid uavhengig
av geografi. Dette vil også kunne føre til endrede oppfatninger av samskipnadens rolle.
For SiO er det viktig å være med og revitalisere oppfatningen av samskipnadsordningen
og å ivareta studentstyringen også i fremtiden.
SiO ønsker å bidra aktivt i campusutvikling på de største lærestedene, både i form av
campusnære studentboliger og andre attraktive tjenester for studentene. I 2016 vil 166
nye studentboliger stå ferdig i Sandakerveien 99 med kort vei til t-bane, buss og til BI.
SiO Athleticas og SiO Helses sentrumstilbud flytter til nye og mer tilgjengelige lokaler i
Holbergsgate.
Samarbeidet mellom SiO og kommunen om utviklingen av en felles standard for studentboliger og andre kompaktboliger gir godt grunnlag for gjennomføringen av studentboligprosjekter fremover. Dette er viktig for SiO sett i lys av de mange og komplekse reguleringsog byggprosjektene som er planlagt i tiden fremover.
SiO skal i samarbeid med kommunen, UiO, HiOA og BI gjennomføre og presentere
campusundersøkelsen. Denne undersøkelsen av studenters bomønstre og bruk av Oslo,
vil gi kunnskapsunderlag for fremtidig utvikling av SiOs tilbud og av Oslo som studentby.
SiO må også lykkes i å møte behovene til utdanningsinstitusjonene, og ønsker å bidra
til dialog og nettverksbygging rundt viktige tema for eksempel innen rusforebygging og
studentmottak. I 2016 vil SiO arbeide videre med å utvikle gode møteplasser og tydelige
kontaktpunkter på strategisk og operativt nivå.
SiO skal redusere sitt eget og studentenes klimautslipp, og i 2016 skal SiO sertifiseres
som Miljøfyrtårn etter konsernmodellen. SiO ønsker også å inspirere til mer miljøvennlig studentliv, blant annet gjennom prosjekter som KUTT Gourmet.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i morselskapet på				
Er foreslått disponert slik:
Avsatt til Kr. Ottosens Fond					
Avsatt til bunden EK (inntektsført statstilskudd bolig)		
Overført fra annen EK		
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36 641 tusen kroner
300 tusen kroner
40 820 tusen kroner
- 4 479 tusen kroner

