Marielle Baumann Damgård
Guro V. Huso
Jannicke S. Halvorsen
Thomas Johnsen
Evren Unai
Helene Vedal
Benedicte Nordlie
Marta Johansen
Representant fra Ansgar
Alexander Berntsen
Amanda Birkeland Eide
Jørn Aaknes

Deres ref.:

Vår ref.:

LMB

Dato: 24.04.19

Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget
Tid: Onsdag 08. mai 2019 kl. 16.15
Sted: Møterom A7-001, Universitetet i Agder
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan komme eller ikke på konsulent@vtagder.no.
Det blir servert både vegan og vegetar vennlig mat på møtet. Si i fra om evt. allergier

Vennlig hilsen
Lars Martin Bogen
Organisasjonskonsulent
Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato:
Sted:

08. mai 2019 kl. 16.15
Møterom A7-001, UiA

SAK
VT-sak 00a/19
VT-sak 00b/19

SAKSBEHANDLER

VT-sak 21/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
10.04.2019
Siden sist

Vedtakssaker
VT-sak 22/19

Valgforsamling

VT-sak 23/19

Studentsosiale midler

VT-sak 24/19
VT-sak 25/19

VT-sak 00c/19

Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt
Vedlagt

Samarbeidsavtale med STA

VK v/Roar Frivold
Skotte
FU v/Svein-Thomas
Tvedt
AU v/Jakob Mæland

Informasjonssystem SiA Bolig

AU v/Victor Larsson

Vedlagt

Orienteringssaker
VT-sak 26/19
Eventuelt
Evaluering av møtet

Velferdstinget i Agder

Vedlagt
Vedlagt

Muntlig
Muntlig

Dagsorden for VT-møte 08.05.2019:

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
VT-sak 00a/19
VT-sak 00b/19
VT-sak 00c/19
VT-sak 21/19
VT-sak 22/19
VT-sak 23/19
VT-sak 24/19
VT-sak 25/19
VT-sak 26/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra 10.04.19
Siden sist
Valgforsamling
Studentsosiale midler
Pause
Samarbeidsavtale med STA
Informasjonssystem SiA Bolig
Eventuelt
Evaluering av møtet

Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 19.35.

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.45
16.45-17.45
17.00-18.00
18.00-18.10
18.10-18.45
18.45-19.15
19.15-19.25
19.25-19.35

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Saksbehandler
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Protokoll
10.04.19
Lars Martin Bogen

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Velferdstinget
onsdag 10. april 2019 kl. 16.15, A7001 Universitetet i Agder

UiA:

Guro V. Huso
Thomas Johnsen
Evren Unal
Helene Vedal
Benedicte Nordlie
Silje Moen

NLA:
Ansgar:
Noroff:

August Isene

FiK:

Amanda Birkeland Eide

Sørlandets fagskole:
AU:

Jakob Mæland
Victor Larsson

Ordstyrere:

Andreas Gravdahl

Protokollfører:

Lars Martin Bogen

Forfall:
Marielle Baumann Damgård, UiA
Jannicke S. Halvorsen, UiA
Marta Johansen, NLA
Christina Frimpong, Ansgar
Alexander Berntsen, Noroff
Jørn Aaknes, Sørlandets fagskole
Arlene Henneli, AU

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
2

SAKSLISTE
VT-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til ordstyrere:
Andreas Gravdahl
Enstemmig vedtatt.

VT-sak 00b/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent.

VT-sak 00c/19

Godkjenning av protokoll fra 30.01.2019
Protokollen ble godkjent.

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
VT-sak 10/19

Siden sist
Jakob presenterte hva AU hadde gjort siden sist.
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Vedtakssaker
VT-sak 11/19

Godkjenning av supplering til Fordelingsutvalget
Jakob presenterte saken
Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Svein-Thomas Tvedt som
nytt medlem av Fordelingsutvalget.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 12/19

Vedtektsendring
Jakob presenterte saken
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar endring av vedtekter
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
VT-sak 13/19

Identitetsdebatt VT
Victor Larsson presenterte saken.
Amanda ville at man skulle profilere bedre forskjellene på VT/STA og
SIA hos institusjonene. Benedicte lurte på om en bedre kunne formulere
hva VT er, var usikker på konkret formulering. Evren foreslo at STA og
VT kunne gå ut og kommunisere sammen. Thomas foreslo at STA
kunne ta politikk som angikk UiA, mens VT kunne ta det som angikk
SiA. Evren belyste arbeidet med å hjelpe aktivitetene økonomisk både
for drift og kultur. Det ble foreslått at en kunne ha en grafisk
fremstilling av hvor aktørene holder til og hva de gjør. Victor hadde en
visjon om at en skulle være en stor aktør med større stillingsbrøker.
Helene foreslo at en burde være mer aktiv i mediene. Med relevante
saker. Amanda ønsket at AU selv ville presentere hva deres ønskede
situasjon skulle være. Benedicte foreslo at en hentet inspirasjon fra de
større Velferdstingene. August foreslo å bruke studentavisene. Amanda
kunne informere om at Unikum ikke hadde distribusjon på fagskolen i
Kristiansand.

Vedtakssaker
VT-sak 14/19

Evaluering av faste stillinger
Jakob presenterte saken. Ville ha forsøksordningen med 20% stilling for
styremedlem og en nestleder som en permanent ordning. Benedicte
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no
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mente at en måtte kunne forvente midler
til minst disse stillingene med tanke på at SiA ønsker et sterkt
Velferdsting. Og gjerne større stillinger også. Amanda foreslo at en
kunne ha flere personer i styret. Det ble drøftet om en ønsket en flere
medlemmer, større stillingsprosent for leder, eller for nestleder. Det var
flere som argumenterte for at en burde ha større stillinger for de som
allerede er der. Burde satse på å øke prosenten for en fremfor å dryppe
på flere. Helene støttet Amanda på at en burde vurdere å ha et større
AU. Victor argumenterte for en leder i 80 eller 100 prosent.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar at nestleder og styremedlem skal ha 20% honorert
stilling.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 15/19

Samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Jakob presenterte saken. Benedicte lurte på hva som ville skje hvis en
ville foreslå endringer, eller hvis SiA ville foreslå endringer. Kunne
risikere at prosessen ble utsatt til høsten.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget (VT) og
Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
VT-sak 16/19

Evaluering av formøter
Victor presenterte saken. Amanda var positiv til formøter, blir tryggere
på hverandre. Positivt å kunne få en avklaring på spørsmål en har om
sakspapirene og en blir bedre kjent med hverandre. Thomas mente at
formøtene hadde vært ekstremt bra. Spesielt en gang hadde det vært
viktig når det var en vanskelig presentert sak. Ville gjerne ha et
minireferat fra møtene. Så en kunne ta med gode spørsmål og avklare
svarene på dette på selve VT-møtet. Evren mente at det var et bra tiltak
for å bli trygge på hverandre, så det er lettere å ta ordet under selve
møtene.Guro støttet alt som var sagt, og foreslo å ha det hver gang, da
det var så få møter i utgangspunktet. Er også tidsbesparende under selve
møtet. Helene foreslo å separere det sosiale og besvaring av spørsmål.
Ble diskutert rundt om en skulle diskutere saker under møtene. Evren
kunne informere om at spesielt Arlene hadde vært veldig flink til å gi
beskjed hvis en gikk over til debatt under formøtene. Evren mente at
møtene var spesielt viktig i begynnelsen av perioden. Benedicte var
positiv til det sosiale aspektet, men var prinsipielt bekymret for at det
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no
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skulle utarte seg til debatt under selve
møtene. Thomas mente at det måtte være tungtveiende at dette tiltaket
motvirket talefrykt under møtene.
VT-sak 17/19
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Nytt velferdssenter
Jakob presenterte saken. Silje ønsket at også VT sine underutvalg kunne
benytte seg av lokalene. Evren etterlyste et rom der en kunne hvile
mellom øktene hvis en ikke bodde nært campus. Benedicte informerte
om avslappingsrom og stille-rom som skulle være disponibelt når en var
ferdig med fjerde-etasjene på UiA. Benedicte var positiv til ideen om
lokaler som aktivitetene kunne bruke. Evren foreslo at en kunne ha den
grafikken over studentorganene i dette bygget.

Orienteringssaker
VT-sak 18/19

Velferdslunsjer
Jakob presenterte saken. Håpte å få til en eller to til dette semesteret.
Der fagskolen i Kristiansand ville være prioritert. Var veldig positiv
stemning for flere velferdslunsjer.

VT-sak 19/19

Informasjon studentboliger
Jakob presenterte saken. Silje informerte om at hun gjerne ville ha et
vedtak på at det skulle inn i kontrakten at beboerne skulle varsles.

VT-sak 20/19

Eventuelt
SiA Arrangementer – Benedicte
Tix skal komme til x-russefest på Bluebox, burde VT ha en formening
om hva en burde tillate av arrangementer. Helene foreslo at en kunne ha
en resolusjon. Amanda foreslo at en burde høre hva studentene ønsket.
Kan være at de ønsker TIX på X-russefest. Jacob og Thomas var
skeptisk til å innskrenke kunstnerisk frihet.
Studentboliger – Evren
Foreslo at en kunne være buddy/fadder for de som er nyankomne i
studentboligene.
Stand 29.april vrimlehallen 10-14 – Jakob
Ønsket å ha med noen fra VT. Guro meldte seg og Amanda og Evren
kunne kanskje.
Møtet ble avsluttet kl. 19.30
Lars Martin Bogen
Protokollfører

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

21/19
08.05.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Siden sist
Siden sist:
- Deltatt på innspillsmøtet i forhold til revidering av Universitets og høgskole loven og
samskipnadsloven, UiB – feb. 2019.
- Deltakelse på NSO landsmøtet 4.-7. april hvor vi representerte velferdstingene i
Norge. Der fikk vi gjennomslag for blant annet politikk ang. Seksuell helse,
studentfrivillig, studentidrett. I tillegg til at NSO setter av midler i budsjettet sitt til at
alle studenter kan delta. Vi beholdt også den observatørfaste plassen for
Velferdstingene i Norge
- Promotert og markedsført valget vårt – stått på stand på UiA Grimstad og
Kristiansand.
- Hatt kontakt med kantina i cafe campus i SiA mat og drikke – for å fremme
bærekraftighet og øke kompetanse innen vegetariansk og vegansk matlaging.
- ‘Avholdt velferdslunsj med Fagskolen Kristiansand 30. april 2018, tema:
Studentengasjement
- Jobbet med planlegging av videre velferdslunsjer til høsten
- Arbeidet med planlegging og deltakelse studiestartfestivalen
- Møtet med SiA kultur ang. stillinginstrukser org. konsulent og videre samarbeid.
- Behandlet 2 søknader for faglig arrangement.
Fremover:
- Signering av samarbeidsavtale SiA-VT - 9. mai SiA styremøtet
- Overlapp med nytt og gammelt AU – juni 2019
- Overlapp med ViN – juni 2019
- Signering samarbeidsavtale STA-VT 4. juni.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

22/19
08.05.19
Valgkomiteen til VT v/Roar Frivold Skotte

Valg til AU og VK
Foreløpig kandidatliste er som følger:
Navn

Institusjon

Stiller til

Thomas Johnsen

UiA

Leder AU

Silje Reite Moen

UiA

Styremedlem AU

Jakob Mæland

UiA

Leder AU

Vedlegg: Valgkomiteen sin innstilling

08.05.2019

Valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéens grunnlag for innstilling
Prosess
På bakgrunn av valkomiteens mandat: å intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best
mulig beslutningsgrunnlag for deretter å utarbeide innstillinger ble det satt av 15 minutter for
intervju. Gjennom spørsmål og samtaler har VK fått et inntrykk av kandidatens motivasjon og
kunnskap om arbeidsoppgavene.

Kandidater til Styremedlem i AU.
Silje Reite Moen
UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk
Som blant annet medlem i Velferdstinget, medlem av bærekraftutvalget og som medlem av
UiAs delegasjon til NSO i 2019 har Silje vist et engasjement for studentpolitikk. Hun studerer
samfunnskommunikasjon og har tidligere erfaring med tekstforfatting. På bakgrunn av hennes
engasjement for studentpsykisk helse, og studentvelferd generelt innstiller Valgkomitéen på
Silje Reite Moen som Styremedlem i AU.

Kandidater til Nestleder av AU.
Det er ved innsendelse av saksdokument ikke registrert noen kandidater til nestleder av AU.

Kandidater til Leder av AU.

Kristiansand, 08.05.2019

08.05.2019

Valgkomitéen

Thomas Johnsen
UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk
Som sittende medlem i Velferdstinget og Studentparlamentet, vara i SiA styret, samt fartstid i
utvalg forbundet med læringsmiljø, er Thomas en engasjert student med hjerte for sine
medstudenter. Han er glad i konstruktive samtaler og vil gjerne følge Velferdstinget videre på
sin positive utvikling som leder av AU.

Jakob Mæland
Handelshøyskolen ved UiA
Som nåværende leder av AU har Jakob fått muligheten til å sette seg inn i Velferdstingets brede
saks-spekter og gjort seg kjent med organisasjonen. Han er motivert til å fortsette arbeidet som
leder og er opptatt av å gjøre Velferdstinget mer synlig, blant annet ved å styrke det nasjonale
samarbeidet gjennom VIN.

Valkomitéens innstilling på Leder av AU
Jakob Mæland - Som nåværende leder av AU har Jakob fått god innsikt og vært aktiv i arbeidet
med studentvelferdssaker. Han har satt seg inn i den ansvarlige rollen og behersker balansen
mellom studier og arbeidsmengde som leder av AU. På bakgrunn av hans erfaringer og
ambisjoner som leder, innstiller valgkomitéen på Jakob Mæland som leder av AU.

Kandidater til Velferdstingets valgkomité
Det er ved innsendelse av saksdokument ikke registrert noen som kandidater til valgkomitéen

Kristiansand, 08.05.2019

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

23/19
08.05.19
Fordelingsutvalget v/Svein Thomas Tvedt

Fordeling av studentsosiale midler for høsten 2019
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for høsten 2019.
Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/innstilling/
Aktivitetene har fått frist til mandag klokken 13:00 med å komme med uttalelser til
innstillingen. Uttalelsene finner dere her: https://vt-agder.no/uttalelser-fra-aktivitetene/
Dersom medlemmer av Velferdstinget har spørsmål til enkelte søknader, bes de om å sende
inn spørsmål i forkant av møtet til organisasjonskonsulenten på konsulent@vt-agder.no
Disse vil da bli besvart på møtet.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar fordeling av studentsosiale midler for høsten 2019, med de endringene
som måtte komme på møtet.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

24/19
08.05.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Samarbeidsavtale mellom STA og VT
Bakgrunn for saken
Siden høsten 2018 har Velferdstinget (VT), Studentorganisasjonen i Agder (STA) og
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) samarbeidet om å utforme varige samarbeidsavtaler for
de ulike studentorganisasjonene. Fra 2019 har leder for VT - Jakob Mæland, leder for STA Benedicte Nordlie og rådgiver for SiA-direktøren - Kai Steffen Østensen sittet i en
samarsbeidsgruppe med disse avtalene som hovedfokus. Vi legger nå frem endelig forslag til
avtale mellom STA og VT, for Studentparlamentet (SP).
Argumentasjon
Gjennom utviklingen av avtalen er det tatt i utgangspunkt i en lignende avtale mellom
studentorganisasjonen og velferdstinget i Stavanger. Innholdet er også utviklet som et resultat
av regelmessige møter i samarbeidsgruppen, samt tidligere diskusjoner i VT og SP.
Avtalen er utformet med hensikt å gi en tydelig rolleavklaring og fremme et godt samarbeid
mellom VT og STA, til det beste for alle studenter tilknyttet UiA. Når det gjelder øvrige
innhold er styret i STA og AU i VT enige om at avtalen på nåværende tidspunkt skal bestå av
overordnede retningslinjer for utførelse og samarbeid av politikk. Dette ser vi som
hensiktsmessig da en slik avtale ikke før har eksistert, og at eventuelle konkretiseringer innad
i avtalen kan ses på som hensiktsmessig etterhvert som samarbeidet utvikler seg.
Til informasjon vil denne avtalen med tilhørende sakspapir bli tatt opp på
studentparlamentsmøtet 29.mai. Eventuelle endringer som skjer i avtalen vil medføre at STAstyret og AU i VT tar avtalen tilbake til forhandlingsbordet, for videre diskusjoner. For at
avtalen kan signeres 4.juni krever dette at både SP og VT vedtar avtalen slik den foreligger.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar å godkjenne samarbeidsavtalen mellom STA og VT som den foreligger.
Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom STA og VT

Samarbeidsavtale
mellom
Velferdstinget (VT) og Studentorganisasjonen i Agder (STA)
1. Formål
Samarbeidet mellom VT og STA reguleres gjennom denne avtalen. Samarbeidsavtalen
bygger på gjensidig tillit mellom partene og har som formål å gi en tydelig rolleavklaring og
fremme et godt samarbeid mellom VT og STA, til beste for alle studenter tilknyttet UiA.
2. Rammebetingelser
Avtalen bygger på STAs medlemskap i VT og VTs vedtekter som en paraplyorganisasjon for
de ulike studentdemokratiene på Agder.
VT er SiAs formelle studentorgan etter Lov om studentsamskipnad, mens STA er UiAs
formelle studentorgan etter Lov om universiteter og høyskoler. Disse strukturene utelukker
ikke et samarbeid på tvers, men understreker hvilket organ som tilhører hvilken institusjon, en
forbindelse som skal respekteres av de ulike partene.
3. Medlemmer av Velferdstinget
STA er som studentdemokrati en del av VT. Antall representanter fra UiA i VT reguleres av
VTs valgreglement. STA-leder møter med tale- og forslagsrett i VT. Leder plikter seg å delta
på møtene så langt det lar seg gjøre. Der leder ikke kan møte sendes en stedfortreder.
STA skal dele seg sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i
Studentparlamentet.
4. Velferdstinget møter i Studentparlamentet
VT-leder møter med tale- og forslagsrett i Studentparlamentet. Leder plikter seg å delta på
møtene så langt det lar seg gjøre. Der leder ikke kan møte sendes en stedfortreder.
VT skal dele seg sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i Velferdstinget.
5. Det studentsosiale fondet
VT har ansvar for fordelingen av midler fra det studentsosiale fondet. STA som medlem av
VT kan søke midler etter de gjeldende reglene for tildeling. Søknadene blir behandlet på
ordinært vis. Dersom gjeldende tildeling for drifts- og investeringsmidler skal opp til
revidering, skal STA orienteres på tidligst mulig tidspunkt.
6. VT som velferdspolitisk aktør
VT er interesseorganisasjonen for studenter i Agder og har velferdspolitikk som sitt
hovedvirke. VT inkluderer de ulike studentdemokratier som er medlem av VT inn i de ulike
prosessene etter behov.
STA kan ha egen velferdspolitikk, men skal så langt det lar seg gjøre invitere VT i politiske
prosesser hvor velferdspolitikk står i sentrum.
VT har et ansvar i å gjøre seg relevant i det politiske landskapet for å etablere seg som en
viktig velferdspolitisk aktør
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7. Høringer
Høringer er et redskap for å sikre inkluderende prosesser og for å få innspill til vurdering.
Saker som VT sender STA på høring, eller som STA sender VT på høring, skal ha en
høringsfrist på minimum 2 uker, såfremt det lar seg gjøre.
Når det utformes politiske dokumenter eller programmer skal VT og STA sende disse på
høring til hverandre. Det gjelder også politikk som påvirker studentaktiviteter tilknyttet STA.
VT og STA skal dele tilsendte høringer med hverandre når høringen også er relevant for den
andre parten.
8. Fellesmøter
Leder av VT og leder av STA møtes ved behov, og minst én gang i semesteret, for samarbeid
og dialog. Det skal avholdes et eget møte mellom organisasjonene dersom valgperiodene er
sammenfallende.
En gang i løpet av semesteret gjennomføres det et samarbeidsmøte mellom arbeidsutvalget til
VT og styret til STA.
VT inviterer hvert år, i løpet av høstsemesteret, alle lederne av studentdemokratiene til et
samarbeidsmøte. SiAs styreleder og administrerende direktør inviteres til møtet.
9. Samarbeidsavtalen
Avtalen er gjeldende så lenge ikke VT eller STA vedtar å opphøre avtalen. Dette må gjøres
med enkelt flertall i organisasjonenes øverste organer. Det er også i disse organene avtalen
endres og vedtas. Endringer må være likelydende i begge organer for at en endring kan tre i
kraft.
Det er leder av VT og leder av STA som signerer avtalen og følger denne opp.

Leder Velferdstinget

Leder Studentorganisasjonen i Agder

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

25/19
08.05.19
Arbeidsutvalget v/Victor Larsson

Informasjonssystem SiA studentboliger
Vi tar opp saken fra Silje Moen som diskutert på forrige VT-møte. Saken handler om at SiA
ikke har noe skikk eller system på å informere leietakere i studentboligene når nye leietakere
flytter inn. Det skjedde en misforståelse på forrige møte som gjorde at saken til Silje ble en
diskusjonssak og ikke en vedtaks sak som var intensjonene hennes, og saken blir da tatt opp i
dag som en vedtakssak.
Som sagt på sist møte så er saken diskutert med Pål Harv, direktør i SiA. Han stilte seg positiv
forslaget og det ble raskt satt opp en midlertidig løsning hvor SiA nå skal sende melding 48
timer før det flytter inn en ny student i den enkelte studentboligen. Løsningen er en del av et
allerede etablert meldingssystem. Det har blitt nevnt at det ikke opprettes et eget system bare
for denne problematikken, men at dette kan vurderes i fremtiden. Mangelen på dette systemet
skal imidlertid ikke gå utover studenten, og et slikt system vil kun være til fordel for SiA selv.
Forslag til vedtak:
VT vedtar at AU skal jobbe for at SiA implementerer en permanent ordning for å informere
beboere i studentleilighetene til SiA om endringer i bosituasjonen minst 48 timer før
endringen skjer.
Vedlegg: Henvendelse fra Silje Moen

Informeringssystem SiA Bolig

SiA Bolig leier ut mange studentboliger, deriblant kollektiv hvor flere bor sammen og hvor
man ikke nødvendigvis kjenner hverandre. I disse boligene deler man kjøkken og evt. bad.

Ved studiestart er det åpenbart at det er mange som flytter inn. Dermed er det forventet at
innflytninger skjer i løpet av de to første ukene av semesteret. Etter disse to uken kan
fremdeles rom stå tomme, og sjanse for at noen flytter inn er uvisst. Dermed kan man oppleve
at noen flytter inn midt i semester, eller at rommet står tom hele semesteret. Som allerede
boende får man ingen beskjed når noen flytter inn. Dette skaper en usikker bosituasjon for de
som allerede bor i kollektivet. Det kan oppleves ubehagelig å aldri vite når en fremmed
kommer inn i det som skal være hjemmet ditt. SiA Helse har stort fokus på psykisk helse, noe
som også studentene synes er viktig. Når en bosituasjon ikke føles trygg, er det mulig at det
kan gå ut over den psykiske helsen. Derfor bør SiA Bolig ta innover seg denne
problemstillingen.

Slik undertegnede opplever det private marked er det ofte praksis å inkludere de som allerede
bor i boenheten når noen nye skal flytte inn, med tanke på hvem av de ulike søkerne som får
det ledige rommet. De boende får i det minste informasjon om at det vil skje en ny innflytning
og når det vil skje.

Det ville være hensiktsmessig for SiA å opprett et informeringssystem for å varsle de som
allerede bor i kollektivet om at det vil flytte noen nye inn via e-post/ sms. Dette burde gjøres
minimum 48 timer før innflyttingen skjer. Om det ikke er blitt varslet innen 48 timer må SiA
ringe beboerne.

Jeg vil be VT diskutere sakene og håper VT vil be SiA om å opprette et slikt system.

