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OM SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (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 2016 studentspesifikke tjenester til mer enn 65 000 studenter i Osloregionen. I august ønsket SiO Høyskolen for Dansekunst velkommen som medlem.
26 utdannings-institusjoner var tilknyttet SiO ved utgangen av 2016.
SiOs tilbud inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

8 540 studentboliger som huser rundt 10 500 studenter
40 kafeer og spisesteder
Fem SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrenings- og kurstilbud
Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, 		
tannlege og studentrådgivning
600 barnehageplasser
Karrieretjenester
Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger

SiO skaper verdi gjennom tjenestene som tilbys studentene, gjennom tilgjengelighet og
attraktiv prising, gjennom tjenester som ellers ikke ville blitt tilbudt på samme måte
av markedet og gjennom å tilby ulike tjenester samlet. SiO skaper også verdi gjennom
å tilrettelegge for at studentene selv får definere sine behov og sette prioriteringer for
samskipnaden. SiOs strategisk målbilde som ble revidert i 2016 sier at tjenestene våre
skal være attraktive og relevante, og at studentene skal oppleve «Ett SiO» i alle faser av
studieløpet. Kort sagt skal det være enkelt og bra for studentene å bruke SiOs tilbud.

Studentboliger er en strategisk satsing for SiO. Det har vært en dramatisk økning i
antall boligsøkere i 2016, og 1. august sto 6800 studenter på venteliste for studentbolig.
Etterspørselen etter studentboliger i Oslo har aldri vært så høy tidligere, og utviklingen
av studentboligtilbudet står høyt på SiOs dagsorden. I august åpnet vi Lillo Studenthus
med 208 sårt tiltrengte studentboliger. Vi startet samtidig byggingen av cirka 350 nye
studentboliger i miljøvennlig massivtre på Kringsjå. Boligene skal stå ferdig i 2018.
Vedlikehold av SiOs studentboliger er også høyt prioritert. SiO Bolig gjenåpnet
nyoppussede studentboliger i Rolf E. Stenersens alle 28 - 36 på Sogn studentby ved
semesterstart, og startet samtidig ombygging og rehabilitering av Olav M Troviks vei 6
og 8-10 på Kringsjå.
Studentboliger er et supplement til det ordinære boligmarkedet. Prioriteringen av studentboliger til internasjonale studenter ble tema i den norske samfunnsdebatten høsten
2016. SiO har valgt å prioritere det vi anser som de mest sårbare studentgruppene på
boligmarkedet. Derfor har internasjonale studenter og førsteårstudenter prioritet i dag.
Vi mener det er helt avgjørende at det er studentene selv som til en hver tid får gjøre
disse prioriteringene.
Studenttilværelsen er en sårbar overgangsfase, og betydningen av et godt studenthelsetilbud er stor. SiO Helse har 16 500 fastlegepasienter og er en betydelig helseaktør.
I 2016 har SiO Helse jobbet videre med å tilpasse tilbudet sitt til studentenes behov.
SiO Helses sentrumstilbud flyttet ved årsskiftet til splitter nye lokaler i Holbergsgate 21,
og frigjorde dermed midlertidige arealer i St. Olavsgate 32 for avdelingen som flyttet ut fra
lokalene på Blindern. Tannhelsetilbudet har i 2016 også flyttet til nye lokaler sentralt på
Majorstua, og har samtidig doblet behandlingskapasiteten gjennom å holde kveldsåpent
fire kvelder i uken. Nyoppussede og tilpassede lokaler vil gi godt grunnlag for SiO Helses
ambisjoner om bedret pasientivaretagelse, pasientflyt, - sikkerhet og kvalitet.
SiO Helse har gjennom året jobbet med å redusere ventetid og forbedre inntaksprioritering
til psykisk helse. Kveldsåpent to kvelder i uken med til sammen 6 behandlere gir i tillegg
økt kapasitet. SiOs vaksinasjonspoliklinikk har også økt kapasiteten og har i 2016 utført
gratis HPV-vaksinering av fastlegepasienter født i 1991 eller senere.
SiO har en viktig rolle i forebyggende helsearbeid, blant annet for studenter i den sårbare
oppstartsfasen av studiene. Dette var bakgrunnen for at SiO gjennomførte et pilotprosjekt med forebyggende tiltak i 2016. Første fase besto av to nettverkskonferanser
for faglige og administrativt ansatte med tema studentmottak. Andre fase besto av en
kampanje #Coffeesharing i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse for å sette
psykiske helse på dagsorden blant studentene selv og bidra til økt kontakt og sterkere
sosialt lim studentene imellom. Begge tiltak videreføres i 2017.

SiO Athletica har hatt en sterk medlemsvekst også i 2016 og har brukt året til å styrke
tilbudet ytterligere. Athletica Domus stod ferdig oppgradert i august med nye garderober,
bassengvedlikehold og nytt ventilasjonsanlegg i første etasje. Oppgraderingene ble svært
godt mottatt av medlemmene. 2. desember åpnet nye Athletica Centrum i Holbergsgate
21, med SiO Helse som nabo i etasjen over. Senteret representerer et løft av det
samlede tilbudet i Athletica og i SiO som helhet. Til tross for krevende byggeprosjekter
har Athletica hele tiden hatt studentenes treningsopplevelse i fokus, noe som bekreftes
av medlemstall og tilbakemeldingene fra studentene.
SiO Mat og Drikke ønsker å tilby sunn og god mat til studentene. Det er bakgrunnen for
buffetløsningen Youfood som ble lansert på alle spiserier i løpet av 2016. Studenter og
ansatte skal kunne velge mat som passer inn i et variert og balansert kosthold. Det ligger
en ernæringsstrategi bak buffetløsningen. Mandagskonseptet Blindern Vegetariske og
konseptstedet Ramen-Ya ble lansert på campus Blindern ved semesterstart, og er i ferd
med å etablere seg som attraktive måltidsalternativer. Konseptet KUTT Gourmet er
videreført. Maten som serveres nærmer seg «best før» dato og er overskudd fra
matindustri og dagligvarehandel. Kutt Gourmet har også i 2016 fått mye positiv omtale,
og møter studentenes behov for å ta miljøansvar. På HiOA grillet SiO Mat og Drikke for
5000 studenter i forbindelse med semesterstart. En langsiktig utfordring er at studentene
oppholder seg mindre på campus. Fornyelse, opplevelse og kvalitet er avgjørende for SiO
Mat og Drikkes bidrag til campusutviklingen.
SiO Barnehages har i 2016 jobbet med å bli en del av samordna opptak og ta i bruk
kundesystemet IST Barnehage, med innfasing våren 2017. Dette vil ha betydning for tilfang av søkere. De fleste av SiOs barnehager ligger i bydel Nordre Aker hvor det nærmer
seg full barnehagedekning og i enkelte områder også er overkapasitet. Nytt av året ble
gjennomføring av gratis to-dagers leirskoleopphold for skolestarterne.

SIOS HOVEDSTYRE 2015
Student og styreleder Tone Standal Vesterhus
Student og nestleder Gabrielle Legrand Gjerdset
Student Andreas Tangen Borud
Student Viktor Emanuel Johansson
Student Ådne Hindenes
Ansattrepresentant Britt Næsje
Ansattrepresentant Glenn Larsson
Universitetet i Oslo Gunn Elin Aa. Bjørneboe
Handelshøyskolen BI Jens P. Tøndel
Høgskolen i Oslo og Akershus Marianne Bratland

SiO Foreninger arrangerte i 2016 tre foreningsdager i samarbeid med HiOA og UiO.
SiO Foreningers kurstilbud har vært en økning i antall deltakere på mer enn 20 prosent
fra 2015. 633 studenter fra 239 unike foreninger og 19 læresteder deltok på kurs i 2016.
Studentene gir gode tilbakemeldinger på kursene.
Studenter flest trives i Oslo, men savner et tydeligere studentpreg på hovedstaden.
Dette kom frem i Campusundersøkelsen som ble lagt frem i april 2016 av SiO, UiO,
HiOA, BI, Kunsthøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen og Oslo Kommune.
Et felles samlingssted og sterkere identitet som studenthovedstaden Oslo etterspørres
av studentene. Det er behov for å gjøre studentene bedre kjent med hverandre og byen,
og å styrke identiteten til Oslo som studenthovedstad.
Et av tiltakene i kjølvannet av Campusundersøkelsen var pilotprosjektet Studentslippet,
tidenes første, felles semesterstartarrangement for byens førsteårsstudenter i regi av
SiO, UiO, HiOA, BI og Oslo kommune. Formålet var en “bli kjent med Oslo-dag” rett
etter studiestart for å bygge fellesskap mellom byens studenter. Man viste frem bredden
og variasjonen i hva byen har å by på, og synliggjorde studenter som gruppe for byens
kunst- og kulturaktører, næringsliv og øvrig befolkning. Arrangementet ble gjennomført for første gang i 2016 med ca 850 deltakere. Prosjektet fortsetter med mål om 3000
deltakere i 2017, blant annet gjennom å knytte det tettere til fadderordninger og inngå
et tettere samarbeid med studentforeninger.

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 2016 har semesteravgiften
vært 550 kroner i vårsemesteret og 600 i høstsemesteret. Inntekter fra semesteravgift
utgjør 7,7 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, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS og Gjerdrums vei 10e
AS. Formålet med de tre sistnevnte eiendomsselskapene er utvikling av studentboliger
på eiendommene. I løpet av året har aksjeselskapet Trondheimsveien 25 AS blitt solgt
til og innfusjonert i SiO. Betzy K AS, som ble solgt fra SiO Eierskap til SiO i 2015, har
også blitt innfusjonert i SiO i 2016.

BEKREFTELSE AV FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter et rettvisende uttrykk for resultatet i 2016 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 2016
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 2016 er på 1.053 millioner kroner, som er 3,7 prosent høyere
enn i 2015. Årsresultatet for konsernet er på 54,3 millioner kroner mot 38,6 millioner
kroner i 2015. Resultatgraden er på 5,2 prosent, hvilket innebærer at SiOs langsiktige
mål på minst 3 prosent er nådd. Resultatet er betydelig høyere enn det SiO hadde
budsjettert med i 2016, og avvikene finnes i første rekke innen SiO Athletica, SiO Helse
og SiO Bolig. Morselskapet har et resultat på 53,6 millioner kroner. I 2015 var
tilsvarende resultat 36,6 millioner kroner.
SiO økte semesteravgiften fra 550 til 600 kroner høsten 2016. I 2016 er det ubenyttede
semesteravgiftsinntekter, i første rekke på grunn av lavere kostnader enn forventet i SiO Helse.
SiO har en ambisiøs plan for eiendomsutvikling, og planlegger å utvide tilbudet av
studentboliger med nærmere 3 000 enheter de nærmeste årene. I 2016 har det vært høy
aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og rehabiliteringer, hvilket er kostnadskrevende. Flere større nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter har vært i gang i 2016,
hvilket gir seg tydelig utslag på SiOs balanseverdier, der bokført verdi av anleggsmidlene
har økt med nærmere 400 millioner i 2016.
SiOs boligbygg er, utover statstilskudd, 100 prosent lånefinansiert. Finanskostnadene
har på grunn av økt lånevolum vært høyere en budsjettert. Samtidig har inntektene fra
SiOs investeringsportefølje vært betydelig bedre enn budsjettert og enn i 2015. Samlet
sett har SiO et finansresultat i tråd med budsjettert.
I datterselskapet SiO Eierskap AS er resultatene betydelig bedre enn budsjettert. Delvis
skyldes dette gevinst ved salg av aksjer til morselskapet. Men det er også høyere resultater
enn budsjettert og enn i 2015 både i SiO Mat og Drikke AS og i Urban Boligutleie AS.
Med egenkapital i konsernet på 1 007 millioner kroner, utgjør egenkapitalen 22 prosent
av totalkapitalen. Strategisk mål for SiO Konsern er minst 20 prosent. Konsernets egenkapital ved utgangen av 2015 var på 953 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet er
4,5 milliarder kroner pr 31.12.16 mot 4,1 milliarder kroner ved forrige årsskifte. Beholdningen av kontanter og fondsandeler var ved utgangen av 2016 på 555 millioner kroner.

RISIKOVURDERING
SiOs finansielle risiko vurderes som lav. Hoveddelen av SiOs langsiktige lån er Husbanklån, der ca. 80 prosent er sikret i fastrenteavtaler. Det ligger betydelige merverdier
i fast eiendom. Fast eiendom, ekskl. anlegg under utførelse, har en bokført verdi på
3,6 milliarder kroner og utgjør 80 prosent av konsernets totalkapital. Markedsverdien er
anslått til ca. 12,2 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 2,2, 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.

ARBEIDSMILJØ
SiO konsern hadde ved årets slutt 555 ansatte. Dette er 25 færre ansatte enn i 2015.
Totalt ble det utført 535 årsverk. Dette 27 årsverk færre enn i 2015. Turnover var 15,2
prosent i 2016, hvilket er 2,8 prosentpoeng lavere enn året før.
Sykefraværet var på 7,9 prosent i 2016. Dette er noe høyere enn det har vært de senere
årene. Det er i løpet av 2016 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 15 kurs i regi av SiOs sentrale opplæringsprogram, SiOpplæring,
i 2016 med til sammen 149 deltagere. Deltakerevalueringene viser gode tilbakemeldinger
på kursene. Ut over dette arrangeres det spesifikke opplæringsprogrammer i de forskjellige tjenesteområdene.

YTRE MILJØ
SiO leverte i 2016 et klimaregnskap for 2015 og vil i første kvartal 2017 utarbeide et
klimaregnskap for 2016. Det var ingen signifikante endringer mellom 2014 og 2015.
SiOs virksomhet forurenser i liten utstrekning det ytre miljø. I og med at nesten hele
karbonavtrykket kommer fra eiendomsmassen, ca 94%, er det jobbet med hvordan karbonavtrykket kan reduseres på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
SiO Mat og Drikke har med stor suksess lansert konseptet KUTT Gourmet. KUTT
Gourmet lager gourmetlunsj av ingredienser som nærmer seg «best-før»-dato. Målet er
å redusere matkasting og samtidig tilby studentene et bærekraftig matvalg. SiO Mat og
Drikke har også innført konseptet Blindern Vegetariske, som hver mandag serverer
vegetarmat. Dette sammen med konseptet Meatless Monday der studentene får et kjøttfritt alternativ på mandager bevisstgjør både SiO og studentene i bærekraftig
matproduksjon.
Universitetet i Oslo har gjennomført et større prosjekt for samordnet avfallshåndtering
hvor SiO har deltatt. Prosjektet er nå ferdig implementert og har medført økt grad av
kildesortering. Det har også medført betydelig større fokus på hele prosessen fra hva som
bestilles til hvordan emballasje og avfallet sorteres i etterkant.
To SiO barnehager ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2016.

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 2016 var 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. Dette er en økning
i kvinneandelen på 2 prosentpoeng. Kvinneandelen er særlig høy i SiO Barnehage og SiO
Helse, med henholdsvis 79 og 81 prosent. Andel mannlige ansatte i SiO Barnehage har
økt med 2 prosentpoeng fra 2015.
SiOs hovedstyre besto i 2016 av ti medlemmer, 5 kvinner og 5 menn. Styrets leder var
kvinne. SiOs ledergruppe består av konsern-/stabsdirektører og direktører for tjenesteområdene, totalt 14 ledere. Av disse er det 7 kvinner og 7 menn.
I SiO konsern er snittlønnen per år (omregnet til 100 prosent stillinger) 448 470 kroner
for kvinner og 489 425 kroner for menn. Gjennomsnittlig arbeidstid i SiO konsern er
35,8 timer per uke for kvinner og 36,1 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
Fremtidige studentkull vil stille stadig større krav til SiO når det gjelder digitalisering
av tjenester og service. Nye, digitale aktører og disruptiv teknologi er i ferd med å endre
spillereglene i bransje etter bransje, og dette treffer også SiO og øvrige samskipnader i
økende grad. Det vil ikke være nok å utvikle og forbedre samskipnadens eksisterende
tilbud og tjenester. SiO skal bidra til et bedre studentliv, ut fra de behov studentene til
enhver tid har. For SiO blir satsningen på innsiktsbasert innovasjon og digitalisering
avgjørende for å være relevante også for morgendagens studenter.
Utviklingen med færre og større studentsamskipnader i Norge gir også økt behov for
nytenkning og samarbeid uavhengig av geografi. Studentsamskipnadenes legitimitet og
omdømme vil bli satt på prøve, og vi skal hele tiden kunne vise vår relevans. SiO fortsetter samarbeidet med studentsamskipnadene i Trondheim og Bergen om SHoT, en nasjonal helse- og trivselsundersøkelse blant studenter. Undersøkelsen, som har bidratt til
å sette studenthelse på kartet, skal gjennomføres på nytt i 2018. Nye data vil være viktig
underlag både for SiO og andre aktører i arbeidet med forebyggende helse.
SiO ønsker også å være en pådriver for forenklede krav og prosesser for bygging av nye
studentboliger. Tek 17 vil kunne være på plass fra juli 2017, og kan bety en vesentlig
kostnadsreduksjon for studentboligbygging. Dette vil være et viktig bidrag i å muliggjøre
at SiO kan realisere inntil 3000 nye studentboliger frem mot 2021. SiO har mange og
komplekse regulerings- og byggeprosjekter som er planlagt i årene fremover.
Sterkere bevissthet om klimautfordringer øker krav og forventninger til SiOs miljø- og
samfunnsansvar. Et satsningsområde de neste årene er å utvikle SiOs studentboliger for
miljøvennlig energibruk. Vinteren 2017/2018 ferdigstiller SiO to studentboligbygg med
cirka 400 boenheter på Kringsjå studentby. Byggene er bygget i massivtre med passivhus-standard. SiO vil også utvikle uteområdene på studentbyen, med mål om å skape
en levende studentby for alle som bor der. SiOs boliger skal oppleves enda mer som et
hjem i fremtiden.
SiO ønsker å bidra aktivt i by- og campusutvikling
i Oslo, ikke bare når det gjelder studentboliger,
men også med andre attraktive tilbud for
studentene. SiO samarbeider med Oslo
kommune og utdanningsinstitusjonene
om campusutvikling, byutvikling og
realiseringen av studenthovedstaden
Oslo. Arbeidet fortsetter med blant annet
«Studentslippet 2017», et felles semesterstartarrangement som skal bidra til å bygge
Oslos identitet som studenthovedstad.
Dette er en anledning til å synliggjøre
studentene som del av Oslo.
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53 617 tusen kroner
300 tusen kroner
41 603 tusen kroner
11 714 tusen kroner

