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Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Innkalling til møte i Velferdstinget  

Det kalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder.   

     

Tid: onsdag 19.januar 2022, kl. 16:15 

Sted: Digitalt (med forbehold om endringer). Link til møtet kommer med sakspapirene.  

 

NB: Vennligst gi tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke til leder@vt-agder.no 

Ettersom møtet avholdes digitalt har dere mulighet til å kjøpe egen møtemat som blir dekket med 

inntil 100,-. Skjema for refundering av mat følger med når sakspapiret sendes ut.  

 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 

Leder, VT. 
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Saksliste VT-møte 
Møtedato: 19.01. 2022 kl.16.15  

Sted: Digitalt 

 

SAK TITTEL  SAKSBEHANDLER MERKNAD 

 FORMØTE   

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer  Muntlig  

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

Ordstyrer  Vedlagt  

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll 

15.12.21 

Ordstyrer Vedlagt  

 

Orienteringssaker    

VT-sak 01/22 Siden sist  Michelle Brynildsen og 

Sofie Klit (muntlig) 

Vedlagt  

Vedtakssaker     

VT-sak 02/22 Semesterhjul våren 2022 Charlotte Ekroll Vedlagt  

VT-sak 03/22 Endring stillingsprosent i 

Arbeidsutvalget  

Michelle Brynildsen  Vedlagt  

Diskusjonssak     

VT-sak 04/22 Evaluering Miljøuka H21   Anders Nesdal  Vedlagt  

VT-sak 05/22 Studenthytte Børre Bastigkeit Vedlagt  

Orienteringssaker     

VT-sak 06/22 Budsjettkutt SiA  Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 07/22 Status Fordelingsutvalget   Charlotte Ekroll Vedlagt 

VT-sak 08/22 Strømmålersaken  Børre Bastigkeit Vedlagt 

VT-sak 09/22 Eventuelt  Michelle Brynildsen Muntlig 

 Evaluering av møtet    
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Dagsorden for VT-møte 19.01.22 

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

SAK TITTEL  ANSLÅTT TIDSPUNKT 

 FORMØTE 16:15-16:40       

VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 16:40-16:45 

VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

16:45-16:50 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 

15.12.22 

16:50-16:55  

VT-sak 06/22 Budsjettkutt SiA  16:55-17:30 

VT-sak 01/22 Siden sist 17:30-17:40 

VT-sak 02/22 Semesterhjul våren 2022 17:40-18:00 

PAUSE  18:00-18:10  

VT-sak 03/22 Endring stillingsprosent i 

Arbeidsutvalget 

18:10-19:00  

VT-sak 04/22 Evaluering Miljøuka H21   19:00-19:30  

VT-sak 05/22 Studenthytte 19:30-20:00 

PAUSE  20:00-20:10 

VT-sak 07/22 Status Fordelingsutvalget   20:10-20:15  

VT-sak 08/22 Strømmålersaken 20:15-20:25  

VT-sak 09/22 Eventuelt  20:25-20:35  

 Evaluering av møtet  

  

Møtet er estimert til å vare til ca 20.50, inkludert evaluering av møtet. 
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Velferdstinget i Agder 

 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato             15.12.21 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie 

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget – Digital valgforsamling 

Møtedato: 15.12.2021 

 

 

UiA: 

Konstanse H. Åkerman  

André Sundbø Olsen 

Nina Skiftenes 

Lars Magnus Halvorsen 

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Miriam Trovi 

 

Noroff: Har ingen representant i VT 

 

Fagskolen i Agder: 

Kjartan Johan Waage 

Fredrik Reiss-Jacobsen 

 

AU:  

Michelle Brynildsen 

Børre Bastigkeit 

Anders Nesdal 

Charlotte Ekroll 

 

Ordstyrere:  

Arbeidsutvalget og Benedicte Nordlie  

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Maiken Køien Andersen  

Rita Isabell Otnes 

Marius Alexander Thomassen 

 

Andre til stede:  

Sofie Klit, styreleder SiA  

Anna Synnøve Røysland, Valgkomite  

Torill Aursland, Valgkomite  

Jahanzaib Safdar, kandidat til valg 

Nelly Gatete, kandidat til valg 
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SAKSLISTE 

VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 

Forslag: Arbeidsutvalget og Benedicte Nordlie 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Godkjent  

 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 11.11.21 

Godkjent 

 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 69/21 Valgforsamling  

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

 

Valgkomiteen presenterte jobben de har gjort og prosessen de har fulgt for rekruttering, 

intervju og innstilling.  

 

Kandidatene som hadde møtt opp i Valgforsamlingen fikk mulighet til å holde tale på 5 

minutt og svare på spørsmål fra VT.  

 

VT gjennomførte valget på Zoom og AU var tellekorps.  

 

 

SiA Kulturfond  

Følgende ble valgt til SiA Kulturfond:  

 

Andreas Engeset  

 

Fordelingsutvalget 

Følgende ble valgt til Fordelingsutvalget: 

Nelly Gatete 

Daniel Hjøllo 

Jovinary Kajuna 

Johari Abdallah 

UGA-leder  

Følgende ble valgt til UGA-leder: 

Jahanzaib Safdar 
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Møtet ble avsluttet ca 17.05 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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VT-sak     01/22 

Møtedato  19.01.22   

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen   

 

Siden sist  

Leder 

• Samarbeidsmøter med Benedicte  

• Medarbeidersamtaler  

• Styringsgruppemøte om KD-midler  

• Formøte med STA-leder Kristian Fredrik  

• SP-møte 

• Møte med «Grimstad min by» 

• AU-møter  

• Radiointervju hos NRK Sørlandet  

• TV-reportasje hos NRK Sørlandet  

• Styringsgruppemøter ang. Studenthus i byen  

• Studentrådsmøte i Grimstad  

• Møte med Kristian Fredrik ang. takeover på SKMU  

• Møte med valgkomiteen  

• Formøte med adm.dir Pål og Sofie  

• Photoshoot med AU i forbindelse med julekalender  

• Takeover på SKMU  

• Vært vikarierende kommunikasjonsansvarlig 

• Holdt innlegg i forbindelse med besøk fra Høgskolen i Østfold  

• Møte med studentrådsleder fra Høgskolen i Østfold  

• SiA-styremøte  

• Skrevet sakspapirer til Valgforsamling  

• Skrevet sakspapirer til VT-møte  

• Jobbet med oversettelse av UGA-lederbeskrivelse  
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• Jobbet med å utarbeide et overlappsdokument til UGA-leder  

• Laget presentasjon til utvidet ledersamling på Fevik  

• Innkjøp av julegaver til AU  

• Møte med Thomas i SiA Økonomi  

• Valgforsamling  

• Møte med ViN 

• Hjulpet kommunikasjonsansvarlig med julekalender  

• Laget innhold til en luke i julekalender  

• Møte med Anette og Jon om «bli med-dagen 2022»  

• Opplæring med ny VT-representant  

• Korrekturlesing og ferdigstilling av sakspapirer  

• Jobbet med å få en oversikt over hva som skal skje frem mot sommeren  

• Studentrådsmøte i Kristiansand  

• Samarbeidsmøte med Pål  

• Sosialt AU-treff 

• Møte med STA-styret om samarbeidsavtalen vår  

• Sendt ut innkalling og sakspapir til VT-møte  

• Skrevet sakslister til AU-møter  

• Vært på visning på Skippergata 22 

• Mailutveksling  

• Generelt kontorarbeid  

 

Politisk nestleder  

 

Organisatorisk nestleder  

• Laget internt og eksternt semesterhjul for V22  

• Laget oversikt over vedtatte studentsosiale midler til nettsiden  

• Laget oversikt over driftsmidler til utbetaling   

• Jobbet kontinuerlig med utbetalingsanmodninger  
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• Planlegging av søkerkurs V22  

• Møte med SiA Økonomi om budsjettkutt  

• Laget oversikt over dokumenter i VT  

• Laget veileder til opplæring av FU  

• Valgforsamling 15.12.21  

• Arbeidet med førsteutkast til nye retningslinjer for FU  

• Laget oversikt over arbeidsoppgaver og ansvarsområder innad i AU for å bli en egen 

organisasjon  

• Medarbeidersamtale med leder  

• Arbeidet med omstrukturering av FU 

 

Kommunikasjonsansvarlig  

• Formøter til PR-møter 

• Møter med PR-gruppen til Studenthus 

• Møte om revidering av nettsiden 

• Vært i dialog med fakultetene angående promotering av rekrutering  

• Oppdatert vedtatte- og reviderte dokumenter på nettsiden 

• Medarbeidersamtale 

• Sosialt AU-treff 

• Promotering av VT-lunsj på Bluebox 

• VT-lunsj på Bluebox 

• Stått på stand med Valgkomiteen 

• Takeover SKMU  

• Laget og publisert julekalender 

• Fortløpende oppdatering av SoMe-platoformene 

• Krysspromotert SiAs velferdstilbud på SoMe 

• Samlet møte med PR- og styringsgruppene 

• Valgforsamling 

• Oppdatert nettsiden iht. nyvalgte  

• Skrevet og publisert artikkel om nyvalgte FU, SiA kulturfond og UGA-leder 
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• Gjennomgått sluttrapport av UGA-lederkampanje 

• Oppdatert mediestrategi med publiseringsplan til vårsemesteret 

• Vært i dialog med mediesenteret UiA angående infovideo til nettsiden 

• Møte med STA 

• Vært på visning Skippergata 22 
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VT-sak     02/22 

Møtedato  19.01.22   

Saksbehandler                  Arbeidsutvalget v/Charlotte Ekroll  

 
 
 

Semesterhjul for våren 2022 

Semesterhjulet er et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som er ment å 

skje i løpet av semesteret. Arbeidsutvalget (AU) ønsker å videreføre bruken av semesterhjul 

fremfor årshjul. På grunn av situasjonen vi er i vil semesterhjulet være med forbehold om 

endringer.  

 

Mange av elementene i semesterhjulet kan ikke endres på i dette vedtaket, slik som når de 

ulike dokumentene skal opp til revidering, da dette er regulert i vedtektene til Velferdstinget i 

Agder (VT). Alt som derimot ikke er regulert gjennom andre dokumenter kan endres på her, 

slik som sosiale arrangementer. Hvis dere lurer på hva som er regulert i vedtektene er det bare 

å spørre AU.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar «Semesterhjul for våren 2022 i Velferdstinget i Agder», med de 

endringene som måtte komme på møtet.  

 

 

Vedlegg: 

Vedlagt ligger semesterhjul for våren 2022 i Velferdstinget i Agder.  
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Semesterhjul for våren 2022 i Velferdstinget i Agder 

 

 Saker som skal tas opp på VT-møtet Sosialt 

Januar 
▪ Semesterhjul V22 

▪ Stillingsprosenter 

▪ Nyttårsbord 

Februar ▪ Valgreglement ▪ VT-treff 

Mars 
▪ Vedtektene  

▪ Regnskap 2021 

▪ VT-treff 

April ▪ Økonomisk avtale med Motor UiA ▪ VT-treff 

Mai* 

▪ Tildeling av studentsosiale midler 

▪ Evaluering handlingsplan 

▪ Ny handlingsplan 

▪ Utviklingsplan 

▪ Avslutning for VT 

 

* I tillegg til VT-møtet er det også valgforsamling i mai, hvor AU, VK, KU og SiA-styret blir 

valgt.  
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VT-sak    03/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Endring av stillingsprosenter i Arbeidsutvalget (AU)  

På Velferdstingets (VT) møte i november ble det lagt frem et forslag om endringer i 

stillingsprosentene til organisatorisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig, ettersom AU 

erfarer at de viktige arbeidsoppgavene, samt møtevirksomhet, gjør at arbeidsomfanget blir 

større enn hva stillingsprosenten tilsier. På møtet i november var VT samstemte om at AU 

med fordel kunne øke stillingsprosentene, og at dette ville bidra positivt inn i utviklingen av 

organisasjonen. Det var enighet om at AU i dag prioriterer de riktige tingene for 

organisasjonen, men at det rett og slett er for lite ressurser innad i AU. 

 

Sakspapiret som ble fremlagt i november viste en 10% økning på de to nevnte stillingene, 

men saksbehandler nevnte også at det vil være hensiktsmessig å gjøre slik at alle stillingene 

unntatt leder har en 40%-stilling. Dette er for å unngå en forskjell på 5% mellom 

organisatorisk nestleder/politisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig, slik at AU får en 

reell mulighet til lik posisjonering når det kommer til tilgjengelighet og samarbeid.  

 

Økonomisjef Thomas B. Jensen har regnet på kostnadene for en 10% økning. Med årslønn på 

333.000,- inkl. arbeidsgiveravgift (14,1%) blir kostnaden 380.000,- (100%-stilling). Dette 

resulterer i en utgift på 38.000,- per verv for en økt stillingsprosent på 10%. Ettersom 

kommunikasjonsansvarlig vil ha en 15% økning i sin stillingsprosent, tilsvarer dette 57.000,-. 

Årlig vil kostnaden for økning i stillingsprosentene være totalt 95.000,-.  

 

Vedlagt ligger stillingsbeskrivelser til Organisatorisk nestleder og Kommunikasjonsansvarlig. 

Som VT kan se er det kun gjort revidering i stillingsprosenten. Om endringer i 

stillingsprosenter vedtas vil stillingsbeskrivelsene til AU tas opp senere i vårsemesteret, og da 

vil nye stillingsbeskrivelser være tilpasset stillingsprosenten. Det er verdt å nevne at vervene 

vil få etterbetaling fra 1.januar 2022, og de nye prosentene trer i kraft umiddelbart.  
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Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar økning av stillingsprosenter i AU, med de endringene som måtte komme 

på møtet.  

 

Vedlegg:  

Stillingsbeskrivelser i Arbeidsutvalget (AU).  
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Vedlegg: Stillingsbeskrivelse  

Stillingsbeskrivelse Organisatorisk nestleder 

Organisatorisk nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 30 % (11,25 t/uke) 

40% (15 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 

ukers ferie. 

 

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.  

 

Ansvarsområde  

 

• Organisatorisk nestleder har ansvar for det praktiske rundt gjennomføring av AU og 

VT møter, samt andre arrangementer arrangert av VT.   

• Organisatorisk nestleder skal sende ut innkalling og saksliste til møter i VT. 

Eventuelle frafall på møter skal meldes til organisatorisk nestleder, som da skal kalle 

inn vara-representanter.  

• Organisatorisk nestleder har ansvar for utbetalingsanmodninger i forbindelse med 

Studentsosiale midler.   

• Organisatorisk nestleder har ansvaret for opplæring og oppfølging av 

Fordelingsutvalget.  

• Organisatorisk nestleder har hovedansvaret for kontakten med VT representantene.  

• Organisatorisk nestleder skal ha hovedansvaret for at AU følger opp 

medlemsinstitusjonene.   

• Organisatorisk nestleder har hovedansvar for oppfølging av samarbeidsavtalen med 

Noroff.   

• Organisatorisk nestleder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av det faste 

årshjulet i VT, samt det interne årshjulet i AU.   

• Organisatorisk nestleder har hovedansvar for SiA barnehage og SiA bok.    

• Organisatorisk nestleder skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter.   

 

Sist endret 19.01.2022. 
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Stillingsbeskrivelse Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 25 % (9,38 t/uke) 

40% (15 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 

ukers ferie. 

 

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.  

 

Ansvarsområde  

 

• Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å promotere VT på sosiale medier og 

nettside.   

• Kommunikasjonsansvarlig skal, sørge for at VT blir promotert på stand hos de 

tilknyttede institusjonene og har et særskilt ansvar for promotering sammen med 

medlemsinstitusjonene.  

• Kommunikasjonsansvarlig skal legge en mediestrategi for perioden.  

• Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og 

profileringsmateriell.  

• Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å følge opp kommunikasjonsutvalget.   

• Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å opprettholde et godt samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen til SiA  

• Kommunikasjonsansvarlig skal delta på AU-møter og andre relevante møter, men 

trenger kun å delta på VT-møter hvor det diskuteres relevante saker for 

vedkommendes arbeidsoppgaver.  

 

Sist endret 19.01.2022. 
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VT-sak    04/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Anders Nesdal  

 

Evaluering av Miljøuka H21 

Miljøuka høsten 2021 ble tydelig preget av at store deler av planleggingen ble gjennomført 

under nedstenging, noe som førte til at flere av arrangementene ble avlyst kort tid før uka 

skulle gjennomføres. I tillegg var Miljøuka preget av lite engasjement og få deltakere på 

arrangementene, til tross for tilsynelatende stor interesse blant studentene.  

 

Arbeidsgruppen til Miljøuka har på evalueringsmøtet i etterkant diskutert grunnene til den 

lave oppslutningen, og har blant annet tatt opp datoen, smittefrykt og høy terskel for 

deltagelse som mulige grunner. I tillegg har det også vært diskutert om dagens konsept av 

Miljøuka er for uklart, ettersom uka per i dag både skal promotere SiAs miljøarbeid og 

samtidig også oppfordre studenter til en mer bærekraftig livsstil. 

 

Arbeidsgruppen vurderer dermed tiltak for hvordan Miljøuka skal se ut fremover og ønsker 

studentenes tilbakemeldinger. 

  

AU ønsker at VT diskuterer følgende:  

- Hvordan skal Miljøuka se ut? 

• Skal studenter engasjeres eller skal SiAs miljøarbeid promoteres? 

- Hvilke aktiviteter ønsker dere å se i Miljøuka? 

- Når på året skal Miljøuka holdes? 

• Skal den spres utover året? 
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VT-sak    05/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Børre Bastigkeit   

 

 

Studenthytte 
Det har lenge vært et ønske om at det skal etableres en studenthytte for studentene i Agder.  

De siste årene er det blitt gjort flere forsøk på å starte denne prosessen uten at det har ført til 

noe fremgang. Derfor synes AU det var positivt når studenter ved Fagskolen i Agder ønsket å 

jobbe videre med prosjekt «Studenthytte».  

 

Ved Fagskolen i Agder har studentene gjennom hovedprosjektet fått muligheten til å 

prosjektere en studenthytte.. Dette innebærer en ferdigstilling, eller prosjektere klar til 

ferdigstilling, av et produkt. Etter at prosjektet ble godkjent av faglærer er det 5 studenter som 

har meldt interesse til å ha studenthytten som hovedprosjekt. Av disse er det to studenter med 

el-teknisk bakgrunn, samt tre med byggeteknisk bakgrunn..  

 

.  Studentene ved fagskolen skal i denne oppgaven gi svar på, og levere:  

- Hva en studenthytte totalt vil koste 

- En rammesøknad 

- Ferdig prosjektert studenthytte med arbeidstegninger 

- Forslag til miljøvennlige og bærekraftige løsninger 

- En helhetlig vurdering av hvordan studenthytta bør se ut.  

 

Resultatet til Fagskolens studenter skal i slutten av mai kunne brukes videre av VT. AU 

ønsker å understreke at selv om studenter jobber videre med prosjektet er det ikke vedtatt en 

etablering av studenthytte. og det er ikke inngått samtaler med SiA som en realisering av 

prosjektet. Om dette faktisk skal realiseres må VT jobbe videre med, sammen med SiA, 

øvrige studenter og sett opp mot andre prioriteringer i VT. Likevel mener AU at 

engasjementet fra Fagskolestudentene, og prosjektet de gjennomfører, er veldig spennende og 

tar gjerne imot resultatet som jobbes frem i hovedprosjektet.   
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AU ønsker at Velferdstinget (VT) diskuterer følgende: 

• Hva skal en studenthytte inneholde og hvilke egenskaper skal den ha? 

• Hvor stor skal hytten være? 

• Hvor skal hytten ligge? 
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VT-sak    06/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

 

Budsjettkutt i SiA 

Under fjorårets siste SiA-styremøte i november ble det lagt frem budsjett for 2022. I 

budsjettet kom det frem at post «Studentsosiale midler» blir kuttet med 500.000, fra 2,6mill til 

2,1mill. «Med bakgrunn i budsjettet og de rammebetingelsene som SiA står overfor i 2022, 

mener vi at også Velferdstinget og studentforeninger må bli berørt.» Det er verdt å nevne at 

dette ikke er et permanent kutt, og at det heller indikerer at det kan brukes penger som 

Velferdstinget (VT) har i fond. Under møtet stilte leder seg kritisk til hvorfor det ikke hadde 

vært en dialog mellom SiA og VT i forkant, og det ble dermed protokollført at det var noe 

som hadde vært ønskelig.  

 

Økonomisjef i SiA, Thomas B. Jensen, kommer inn for å snakke i dybden om kuttet, samt 

svare på eventuelle spørsmål.  

 

 

Vedlegg: 

Vedlagt ligger utdrag fra SiAs styrepapir fra da saken ble fremlagt i desember. Lagt ved med 

godkjennelse fra Adm.dir Pål Harv.  
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Vedlegg 

Velferdstinget og stud.sos midler 

Utover overført semesteravgift, budsjetterer vi med at avdeling Velferdstinget og student sos 

midler i 2022 vil få noe støtte fra institusjonene de representerer. Basert på lokalene de nå 

disponerer, og de tjenestene SiA yter for VT, vil vi sammen med Vt henvende oss til 

institusjonene og be om et økonomisk bidrag. Det budsjetteres forsiktig, med kr. 50.000,- 

første år. Semesteravgift overføres for å balansere avdelingens utgifter. Personalkostnader er 

stort sett honorar til valgte representanter. Som nevnt under Stab, foreslår vi å belaste et 

administrasjonsgebyr på avdelingen (blir inntekt på Stab). Lokalkostnader gjelder kostnader 

til kontorer og andel av møterom, i Studentsenteret. Verdien er satt til 200.000,- pr år, og føres 

som inntekt på avdeling Studentsenteret. Andre driftskostnader er utgifter VT budsjetterer 

med, som diverse materiell, kurs, reise til nasjonale konferanser. Studentsosiale tiltak består 

av disse postene: 

 

 

 

Administrasjonen foreslår at vi i 2022 reduserer posten student sosiale midler, fra 2,6 mill.kr 

til 2,1 mill.kr. Med bakgrunn i budsjettet og de rammebetingelsene som SiA står overfor i 

2022, mener vi at også Velferdstinget og studentforeninger må bli berørt. Vi står foran ett år 

der flere driftsavdelinger har dårligere rammebetingelser enn tidligere. Det kan også nevnes at 

budsjetteringen på 2,6 mill.kr har stått uendret i flere år, og at STA tidligere har mottatt en 

betydelig andel av dette beløpet. Praksis har vært at ubenyttede studentsosiale midler, er 

overført investeringsfond. Ved inngangen til 2021 var investeringsfondet på 3,4 mill.kr. Pr 

25.11. er det utdelt 1,0 mill.kr av investeringsfondet. Det er i 2021 tildelt 2,0 mill.kr. i 

driftsmidler. Overfører vi ubenyttede driftsmidler på 0,6 mill.kr til investeringsfondet, vil 

fondet ved utgangen av 2021 være på 3,0 mill.kr 
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VT-sak    07/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Charlotte Ekroll  

 
 

Status Fordelingsutvalget (FU) 

Siden valgforsamlingen 15.12.2021 har to av medlemmene i FU trukket seg fra vervet; Johari 

Abdallah og Jovinary Kajuna. Dette betyr at FU nå har to medlemmer.   
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VT-sak    08/22 

Møtedato  19.01.22  

Saksbehandler   Arbeidsutvalget v/Børre Bastigkeit  

 

Strømmålersaken 
Arbeidsutvalget (AU) ønsker å løfte «Strømmålersaken» til Velferdstinget i Agder (VT) 

ettersom dette er et viktig gjennomslag! For studenter, i studentboliger, betyr dette 

gjennomslaget penger spart og virker positivt inn på studentøkonomien.   

 

Nettleverandøren Agder Energi har siden starten av prosjekteringen til de nye studentboligene 

hatt et krav til SiA om at hver enkelt boenhet skal ha sin egen strømmåler. Begrunnelsen er at 

lovverket sier at hver boenhet skal ha en individuell strømmåler, slik at den som bor i hybelen 

selv skal betale for den strømmen hen bruker. Ved dette skal leietaker ha frihet til å velge 

strømleverandør selv. I de fleste hybler og leiligheter er dette en ordning som er rettferdig og 

fungerer, men i studentboliger er det litt mer komplisert.  

 

For å holde kostnadene nede blir studentboliger oppført med felles varmtvannstank og 

ventilasjon. For å spare plass blir ofte vaskemaskin og tørketrommel plassert i fellesarealer. 

Dette gjør at strømforbruket på den faktiske boenhet blir veldig lav. Da blir kostnadene for å 

drifte strømmåleren uforholdsmessig høy da dette er en kostnad på opp til 4000kr i året.  

 

SiA og VT mente at kravet til Agder Energi var urimelig og burde forfalle, men 

Nettleverandøren ville ikke gi etter. De mente at hendene deres var bundet og at de hadde et 

lovverk de måtte følge. Vi i AU mente at det står klart i lovverket at det kan gjøres unntak for 

studentboliger og viste til praksisen i andre byer.  

 

Agder Energi ønsket ikke å svare VT, Så da gikk vi ut i media og fikk en stor sak i 

Fædrelandsvennen både på nett og papir, med påfølgende leserinnlegg, kontaktet Agder 

Energi AU. En dag etter at saken var i avisen fikk vi svar fra Agder Energi som ønsket å bli 

med i et møte for å diskutere saken. Der sa de seg enige om kravene. Etter noen ekstra runder 

med SiA kom til slutt en mail fra Agder Energi om at de går bort fra kravet om individuell 

strømmåler. 
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