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Innkalling til møte i Velferdstinget 
 
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget 
 
Tid: Onsdag 6. mai 2020 kl. 16.15 
Sted: Videokonferanse i Zoom 
 
 
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på konsulent@vt-
agder.no. 
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Organisasjonskonsulent  
Velferdstinget i Agder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: LMB Dato: 22.04.20  



 

Velferdstinget i Agder 
 

 
Saksliste VT-møte 
 
Møtedato:  06. mai 2020 kl. 16.15 
Sted:   Videokonferanse i Zoom 
 
 
SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere  Muntlig 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 
Ordstyrere Vedlagt 

VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 
29.01.2020 

Ordstyrere Vedlagt  

VT-sak 17/20 Siden sist 
 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Vedtakssaker 
VT-sak 18/20 Valgforsamling 

 
VK v/Hilde Malmin Vedlagt 

VT-sak 19/20 Vedtektsendringer AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 20/20 Tildeling av studentsosiale midler FU v/Svein-Thomas 
Tvedt 

Vedlagt 

VT-sak 21/20 Regnskap VT 2019 AU v/Gabriel A. 
Viktorsson  

Vedlagt 

VT-sak 22/20 Utlånsreglement kamera AU v/ Gabriel A. 
Viktorsson og Silje 
Reite Moen 

Vedlagt 

Diskusjonssaker 
VT-sak 23/20 Diskusjon handlingsplan AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Orienteringssaker 
VT-sak 24/20 Orientering om tildeling av midler AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 
VT-sak 25/20 Eventuelt 

 
 Muntlig 

 Evaluering av møtet 
 

 Muntlig 

 



 

 
Dagsorden for VT-møte 06.05.2020 
 
 
 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
 
Sak Tittel Anslått tidspunkt 
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere 16.15-16.20 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 16.20-16.25 
VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 29.01.20 16.25-16.30 
VT-sak 17/20 
VT-sak 18/20 
 
VT-sak 19/20 
VT-sak 20/20 
 
VT-sak 21/20 
VT-sak 22/20 
VT-sak 23/20 
VT-sak 24/20 
VT-sak 25/20 
 
 
 
 

Siden sist 
Valgforsamling 
Pause 
Vedtektsendringer 
Tildeling av studentsosiale midler 
Pause 
Regnskap VT 2019 
Utlånsreglement kamera 
Diskusjon handlingsplan 
Orientering om tildeling av midler 
Eventuelt 
 
Evaluering av møtet 

16.30-16.40 
16.40-17.40 
17.40-17.50 
17.50-18.40 
18.40-19.20 
19.20-19.30 
19.30-19.50 
19.50-20.10 
20.10-20.30 
20.30-20.40 
20.40-20.50 

 
 
Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 20.50. 
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1 VT-sak   Protokoll 
Møtedato   29.01.20 
Saksbehandler  Lars Martin Bogen 
  
 
 
PROTOKOLL 
fra  Møte i Velferdstinget 
Møtedato: onsdag 29. januar 2020 kl. 16.15, Ansgar Teologiske Høgskole 
 
UiA: 
 
 
 
 
 
NLA: 
 
Ansgar: 
 
Noroff: 
 
FiK: 
 
Sørlandets fagskole: 
 
AU: 
 
 
 
Ordstyrere: 
 
Protokollfører: 
 
Forfall: 
 
 
 
 
 
Andre tilstede: 
 

 
Michelle Brynildsen 
Kyra Byrne 
Sofie S.Klit 
Anna Synnøve Røysland 
Charlotte Ekroll 
 
Rohullah Mohammadi 
 
Mirjam Ilstad 
 
 
 
Sivert Hodnefjell 
 
Malin Liverød 
 
Thomas Johnsen 
Silje Moen 
Gabriel Viktorsson 
 
Andreas Gravdahl 
 
Lars Martin Bogen 
 
Andreas Landmark, UiA 
Sondre Maaseide, UiA 
Alexander Berntsen, Noroff 
Vestein Langseth Lauritsen, UiA 
Cathrine Skaaheim, Ansgar 
 
Hilde Hagen, SiA-styreleder 
Olea Norset, Nestleder Studentorganisasjonen i Agder 
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2 SAKSLISTE 
 
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere 

Forslag til ordstyrere: 
Andreas Gravdahl 
    
Enstemmig vedtatt.  

    
 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent. 
 
           

VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 13.11.2019  
Protokollen ble godkjent. 
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3 VT-sak 01/20  Siden sist 
Thomas Johnsen presenterte saken. 

 
Vedtakssaker 
    
VT-sak 02/20 Retningslinjer for studentsosiale midler 

Thomas Johnsen presenterte saken.  
  Olea lurte på hva tanken var angående de fire spesifiserte tingene som 

kunne bli dekket av en grunnbevilgning. Om dette burde ha vært enda 
åpnere og heller bli definert ved begrensninger. Thomas fortalte at man 
fortsatt sto fritt til å søke om andre poster utover grunnbeløpet.  

   
  Sofie lurte på om det ikke burde stå noe om klageadgangen i 

dokumentet. Anna Synnøve fant en formulering om dette i dokumentet. 
 
   

Forslag nr.1 Endringsforslag 
Forslagsstiller Olea Norset 
Forslag stryke "med økonomiansvar." og 

erstatte med "hvorav noen i styret 
har økonomiansvar." Under 
«Hvem kan søke» 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar Retningslinjer for studentsosiale midler, med de 
endringene som måtte komme på møtet. 
 
 Vedtatt med 7 for og 1 avholdende 

 
 
 
VT-sak 03/20  Revidering av handlingsplan 

Gabriel Viktorsson presenterte saken 
Ble stilt spørsmål om studenthytte og frist for å søke støtte fra 
helsekassen. Olea spilte inn at handlingsplanen kanskje var litt for 
omfattende for at AU skal klare å håndtere det i løpet av en periode. 
Hun foreslo å flytte en del av innholdet over i et politisk 
«meningsdokument», og å ha en mer håndterbar handlingsplan. Thomas 
svarte at man allerede hadde kortet ned ganske mye med tanke på 
tidligere handlingsplaner. Han ville ikke kutte ned mye. Olea svarte at 
det måtte være ønskelig å ha et dokument som det var realistisk å 
komme tilbake til VT og si at en hadde levert på alt. Kyra lurte på om 
AU anså det som realistisk å komme i mål med gjeldende 
handlingsplan. Thomas visste ikke om man kunne komme i mål med 
alt, men mente at det i hvert fall skal være mulig å vise til at man har 
jobbet med alt. 
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4  
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar handlingsplanen, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

VT-sak 04/20  Ressursdokument for bærekraft 
Thomas Johnsen presenterte saken. Sofie lurte på hva det praktisk ville 
si å støtte tiltak som bidrar til å nå FN sine bærekraftsmål. Hun lurte 
også på formuleringene under «hvorfor». Hun mente at det var mye 
bruk av pekefinger. Thomas var veldig villig til å slette dette punktet 
hvis VT ønsket. 
 
Olea foreslo å ha med et punkt om renovering av gjeldende 
bygningsmasse og ikke bare fokusere på å bygge nytt på en bærekraftig 
måte. Hun ville også se på biologisk mangfold, type gress på tak. Hilde, 
styreleder SiA, sa at SiA allerede fokuserer mye på renovering. Thomas 
foreslo at man kunne ha politikk på dette, for å øke beløpet som blir satt 
av til dette. Kyra var skeptisk til kvaliteten på teksten under punktet 
«Hva» og lurte på om det var ment som en innledning. Thomas var også 
åpen for å fjerne dette avsnittet, eller å gjøre endringer. Dette var ikke 
tenkt som en innledning, men som en beskrivelse av nå-situasjonen. 
 
Forslag nr.1 Endringsforslag 
Forslagsstiller Anna Synnøve Røysland 
Forslag I det større bildet har Agder HAR 

vært treg i 
endringen av fylket med tanke på 
bærekraft, det var eksempelvis 
først i 2018 at 
husholdningene fikk 
plastsortering. 

Vedtak Ble ikke realitetsbehandlet 
grunnet vedtak av annet forslag 
der teksten ble slettet. 

 
Forslag nr.2 Strykningsforslag 
Forslagsstiller Kyra Byrne 
Forslag Følgende linje virker ikke relevant 

for dokumentet. Kan tas opp for 
diskusjon:  
 
"Høyere 
utdanningsinstitusjoner i Agder 
har derimot ikke vært like tydelige 
i sitt engasjement for 
miljøet." 
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5 
Vedtak Vedtatt med 6 for, 1 mot og 1 

avholdende 
 
Forslag nr.3 Endringsforslag 
Forslagsstiller Sofie Klit 
Forslag Stryke "I det større bildet [...] 

CO2-ekvivalenter fra 2009 til 
2017." og stryke "altså" i den 
påfølgende sætning: "vi ser altså 
et potensial til forbedring". 

Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 
avholdende 

 
Forslag nr.4 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Thomas Johnsen 
Forslag VT skal jobbe for at SiA 

renoverer sine studentboliger og 
at dette skjer på en bærekraftig 
måte. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar Ressursdokument for bærekraft, med de 
endringene som måtte komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 
VT-sak 05/20  Stillingsbeskrivelser AU 

Thomas Johnsen presenterte saken. Ikke foreslått store endringer. Men 
foreslått å endre fra nestleder og styremedlem til politisk nestleder og 
organisatorisk nestleder. For å gjøre vervene mer likestilte, og for å 
gjøre det enklere å fordele oppgaver. Sivert lurte på om det ikke var en 
lederoppgave å lage årshjulet. AU hadde vurdert dette til å være en 
organisatorisk oppgave. Og at dette ville styrke organisatorisk nestleder 
sin kjennskap til organisasjonen. 
 
Anna Synnøve hadde sittet som organisatorisk nestleder i 
Pedagogstudentene, og hadde hatt ansvar for årshjul der, og det hadde 
fungert bra. Hun mente at de nye stillingstitlene var bra og ville gjøre 
det mer attraktivt å stille til valg.  
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Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Anna Synnøve Røysland 
Forslag Organisatorisk nestleder skal, 

sammen med POLITISK 
nestleder 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar stillingsbeskrivelser for AU med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

VT-sak 06/20  Innkjøp av kamera til utleie 
Thomas Johnsen presenterte saken. Kyra lurte på om det skulle vedtas 
retningslinjer for utleie av kamera. Thomas ville først se hvordan det 
virket i praksis. Tenkte foreløpig å la konsulenten håndtere utleie. 
 
Sofie var positiv til tiltaket og var spent på hvordan dette vil fungere i 
praksis. Anna Synnøve så for seg at Spilloppus ville benytte seg av 
tilbudet. Sivert ville gjerne ha noen retningslinjer med en gang. For 
eksempel hvor lenge man kan leie om gangen. Og om man skal ha 
depositum. Anna Synnøve foreslo at en kjøpte inn utstyret og ikke 
gjennomførte utleie før retningslinjene var på plass. Kyra ville gjerne 
også ha noen etiske retningslinjer. Thomas oppfordret VT til å sende 
inn forslag til retningslinjer.   
 
 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Anna Synnøve Røysland 
Forslag Etter innkjøp av kamera 

utarbeider AU retningslinjer for 
bruk av kameraene som skal 
legges frem til VT ved neste møte 
som blir holdt og vedtas før 
kameraene lånes ut. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar innkjøp av kamera, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
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Diskusjonssaker 
 
 
VT-sak 07/20  Sammenslåing av fagskolene 

Gabriel presenterte saken. Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets 
Fagskole er nå formelt blitt Fagskolen i Agder. Skolene vil foreløpig 
være på to lokasjoner til det blir bygget nytt bygg i Grimstad. Skal 
antageligvis være 1 studentråd fra og med høsten. Sivert ville diskutere 
dette internt før en tok det i Velferdstinget. Gabriel hadde fått signaler 
fra rektor på at det var et sterkt ønske om å slå sammen studentrådene 
fra og med høst-semesteret. Vegard lurte på hvor mange studenter man 
hadde til sammen. Ble anslått til 146 i Grimstad og 340 i Kristiansand. 
Gabriel mente at man ville være i hvert fall 500 til sammen.  
 
 

 
Orienteringssaker 
 
VT-sak 49/19  Eventuelt 
    
   Transport for studenter med sykdom - Thomas 

 SiA har ikke et tilbud for dette per dags dato. Ønsker VT at man skal 
jobbe med dette videre? Sofie ønsket mer informasjon. VT var generelt 
positiv til å se på tiltaket.  

    
Møtet ble avsluttet kl. 18.50. 
 
Lars Martin Bogen 
Protokollfører  
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

17/20 
28.04.20 
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Siden sist 
 

• AU har begynt å bruke teams for å bedre samarbeid og kommunikasjon 
• AU har vært på mange møter med STA, SiA og SiA/STA om workshop og UGA 
• AU har vurdert høringer om campusutvikling, utdanningsstøtte og studentmelding 
• AU har fått spørsmål angående valget og stillingene og hva de går ut på, disse har blitt 

utfyllende besvart 
• AU har konsultert med ViN og STA for å se hva som gjøres ift corona 
• AU har svart på høringene var STA på politisk dokument for studentvelferd og politisk 

dokument for bærekraft og miljø 
• 13 AU-møter 
• AU har deltatt på ViN-Kartong i Trondheim 
• Leder vært på oppstartsseminar for SiA-styret og årets to første SiA-styremøter. Ved første 

møte ble det presentert en sak av VT-leder om transport ved midlertidig sykdom, det ble 
delvis gjennomslag, og fulgt opp av studenter i neste SiA-styremøte 

• Leder har vært på ytterligere tre møter med SiA om UGA og Workshop 
• Leder har vært på ViN-skypemøte, hvor det blant annet ble snakket om behovet for krisefond 
• Leder har blitt kort intervjuet av UNIKUM angående tildelingen av studentsosiale midler 
• Leder har vært i videomøte med leder for SiA-kultur og velferd og SiAs administrerende 

direktør for å oppdatere seg og diskutere tiltak rundt corona 
• Leder har vært i møte med kommunikasjonsansvarlig i STA angående konstruksjon av et 

organisasjonskart og valg 
• Leder har vært i møte med visrektor på UiA, adm. dir. i SiA, STA-leder for å diskutere hvordan 

vi bedre kan samarbeide for studentenes beste, spesielt med tanke på informasjonsflyt, 
dette var organisert av UiA-CoLab  

• Leder har laget valgvideo for å rekruttere VT-representanter fra UiA 
• Politisk nestleder har utarbeidet retningslinjer for utlån av kamera og regnskapsdokumentet 
• Politisk nestleder har vært i møte med FU om ny mal for regnskap 
• Politisk nestleder har i samarbeid med leder planlagt oppstart av hyttegruppe, denne er 

foreløpig utsatt 
• Politisk nestleder har organisert møte med studentrådene for å opplyse om valget og høre 

hvordan de forskjellige campusene tilpasser seg corona-situasjonen 
• Politisk nestleder ordnet lokale på fagskolen for møtet som skulle vært i mars 
• Organisatorisk nestleder har utarbeidet etiske retningslinjer for utlån av kamera 
• Organisatorisk nestleder revidert ressursdokumentet for internasjonale studenter, dette vil 

bli presentert til neste VT 



  Side 2 

• Organisatorisk nestleder organisert og fulgt opp oversettere for VT-siden om til Engelsk, 
dette arbeidet er godt i gang 

• Organisatorisk nestleder har planlagt valget og laget veileder til Valgkomiteen 
• Organisatorisk nestleder har hatt opplæring med valgkomiteen og fulgt opp valgkomiteen 
• Organisatorisk nestleder har promotert valget på Instagram og Facebook 

 



 

 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

18/20 
06.05.20 
Valgkomiteen til VT  

 

 
 
 
 
 
Valg til AU og VK 
 
Foreløpig kandidatliste er som følger: 
 

Navn Institusjon Stiller til 

Thomas Johnsen UiA Politisk nestleder AU 

Thea Witzø Johannessen UiA Organisatorisk nestleder AU 

Anna Synnøve Røysland UiA Leder og Organisatorisk 
nestleder AU. 

Michelle Brynildsen UiA Organisatorisk og Politisk 
nestleder AU. VK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Valgkomiteen sin innstilling 
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Valgkomitéens innstilling 

Valgkomitéens grunnlag for innstilling 

 

Prosess 

Det ble satt av 20 minutter for intervju. Gjennom spørsmål og samtale har VK fått et inntrykk 

av kandidatens motivasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. Alle som ble intervjuet denne 

runden var gode kandidater dermed var det vanskelig å innstille kun en person til hver 

posisjon. 

 

 

Kandidater til leder av AU: 

 
Anna Synnøve Røysland  

UiA, fakultet for humaniora og pedagogikk 

Anna Synnøve studerer lærerutdanning ved UiA. Hun er en svært engasjert person og har 

verv i mange ulike organisasjoner ved UiA. Hun har mye erfaring fra lederverv tidligere og 

har gjennom mange år som student ved UiA fått god oversikt over de ulike organisasjonene 

og leddene som utgjør UiA som organisasjon.  

 

Annas sterke sider er at hun er inkluderende og opptatt av alle rundt henne har det bra, god på 

samarbeid, i tillegg til å være hjelpsom og har sterk stå-på vilje.  

 

Med mye erfaring fra før og sterkt engasjement tror vi Anna Synnøve vil gjøre en god jobb 

som leder for Velferdstinget.  
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Kandidater til Politisk nestleder av AU: 
 

Thomas Johnsen:  

UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sitter nå som leder for AU. Har også vært medlem i Velferdstinget og Studentparlamentet, 

vara i SiA styret, samt fartstid i utvalg forbundet med læringsmiljø. Thomas er en engasjert 

student med hjerte for sine medstudenter. Han er glad i konstruktive samtaler og vil gjerne 

følge Velferdstinget videre. Han er ikke redd for å innta en rådgiverrolle med sine tidligere 

erfaringer i AU. 

 
Michelle Brynildsen 

UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Michelle brenner for studentpolitikken. Hennes hjertesak er psykisk helse og ønsker å jobbe 

for å bedre problemet. Hun har gjennom en lang studietid opparbeidet seg erfaringer i en 

rekke verv som blant annet læringsmiljøpolitiskutvalg, medlem i velferdstinget og leder i kor. 

Hun er ikke redd for å ta ordet med ben i nesa og positiv innstilling. Michelle kan gjerne få 

ting i gang og beskriver seg selv som lojal, lærevillig og snakker rett fra leveren. 

 

 

Valgkomitéens innstilling på Politisk nestleder av AU: 
Thomas Johnsen: som nåværende leder av AU har Thomas god innsikt i hva jobben dreier 

seg om og hva hans oppgaver vil være som politisk nestleder. Thomas har klare mål som han 

vil oppnå, blant annet at studenter skal få større innflytelse i SiA. På bakgrunn av hans 

erfaringer innstiller valgkomitéen Thomas Johnsen som politisk nestleder. 
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Kandidater til Organisatorisk nestleder av AU: 

 
Thea Witzø Johannessen 

Handelshøyskolen ved UiA 

Thea studerer Markedsføring og Ledelse ved UiA. Hun sitter som leder i linjeforeningen 

tilknyttet studiet og jobber deltid på IKEA utenom studiet. 

Thea virker svært positiv og motivert til å lære og ønsker å bidra til godt samarbeid og jobbe 

for å skape en trygg og trivelig hverdag for studentene. Hun er hardtarbeidende og vant med å 

ha det hektisk. 

I samarbeidssituasjoner tar Thea gjerne rollen som leder hvis det trengs, men er også svært 

tilpasningsdyktig, og tar ansvar der det trengs. 

Sterke egenskaper er at Thea er svært ærlig og direkte og har god arbeidskapasitet og 

gjennom et eventuelt verv i Velferdstinget håper hun å lære mer om samarbeidet mellom 

Velferdstinget, STA og UiA. 

 

Michelle Brynildsen 

UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Michelle brenner for studentpolitikken. Hennes hjertesak er psykisk helse og ønsker å jobbe 

for å bedre problemet. Hun har gjennom en lang studietid opparbeidet seg erfaringer i en 

rekke verv som blant annet læringsmiljøpolitiskutvalg, medlem i velferdstinget og leder i kor. 

Hun er ikke redd for å ta ordet med ben i nesa og positiv innstilling. Michelle kan få ting i 

gang og beskriver seg selv som lojal, lærevillig og snakker rett fra leveren. 
 
Anna Synnøve Røysland  

UiA, fakultet for humaniora og pedagogikk 

Anna Synnøve studerer lærerutdanning ved UiA. Hun er en svært engasjert person og har 

verv i mange ulike organisasjoner ved UiA. Hun har mye erfaring fra lederverv tidligere og 

har gjennom mange år som student ved UiA fått god oversikt over de ulike organisasjonene 

og leddene som utgjør UiA som organisasjon.  

 

Annas sterke sider er at hun er inkluderende og opptatt av alle rundt henne har det bra, god på  

samarbeid, i tillegg til å være hjelpsom og har sterk stå-på vilje.  
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Valgkomitéens innstilling på Organisatorisk nestleder av AU:  
Michelle Brynhildsen: som medlem av velferdstinget vet Michelle allerede hva jobben som 

organisatorisk nestleder dreier seg om. Hun er heller ikke redd for å bruke teknologi, på 

bakgrunn av dette innstiller VK Michelle Brynhildsen som organisatorisk nestleder av AU. 

 

 

 

 

Kandidater til Valgkomitéen: 

 
Michelle Brynildsen 

UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Michelle brenner for studentpolitikken. Hennes hjertesak er psykisk helse og ønsker å jobbe 

for å bedre problemet. Hun har gjennom en lang studietid opparbeidet seg erfaringer i en 

rekke verv som blant annet læringsmiljøpolitiskutvalg, medlem i velferdstinget og leder i kor. 

Hun er ikke redd for å ta ordet med ben i nesa og positiv innstilling. Michelle kan gjerne få 

ting i gang og beskriver seg selv som lojal, lærevillig og snakker rett fra leveren. 
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Møtedato  
Saksbehandler  
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Vedtektsendringer VT 
 
Da var tiden inne for vedtektsendringer. Noen endringer gjelder bare språk, andre endringer er 
for å tilpasse språket i dokumentet slik at det ser riktig ut om innstillingen vår til innsendte 
forslag fra representanter vedtas og til slutt er det et par vesentlige endringer. Vi har egentlig 
vært enige i retningen til alle innsendte forslag, men når det kom til forslagene om 
forkortelser har vi ønsket å forkorte på en annen måte. 
 
Språkendringer:  
Vi har gjennomgående i dokumentet prøvd å skrive ut hele navnet når det gjelder slik som 
«Velferdstinget» «arbeidsutvalget» «Studentorganisasjonen i Agder», unntaket har vært 
arbeidstitler og «SiA» både fordi det er så langt, og fordi det er et navn vi regner med er 
allment kjent blant de som leser vedtektene. Vi har valgt å fjerne «forkortet» fordi et navn 
med etterfølgende forkortelse i parentes er den akademiske måten å vise en forkortelse man 
skal bruke videre på, det oppleves dermed litt mer ryddig. Dette er ting vi kunne gjort 
redaksjonelt, men vedtekter er såpass hellige at vi ville vente til saken skulle opp til 
behandling. Ellers finner man mindre språklige endringer i §6, §7 og DEL 4. 
 
Endringer som tilpasser språket til og utdyper innstilte forslag: 
I §4 har vi lagt til utviklingsplan i tittelen og en slags definisjon av utviklingsplanen slik at 
både utviklingsplanen og handlingsplanen blir beskrevet like dypt, dersom forslaget til 
Charlotte Ekroll blir vedtatt. Hvis Ekrolls innstilte forslag faller vil det komme et 
strykningsforslag fra arbeidsutvalget på dette punktet. 
I §16.1 har vi foreslått å fjerne den akutte aksenten over «e» slik at Anna Synnøve Røyslands 
forslag blir seendes riktig ut i forhold til resten av setningen.  
 
Innholdsendringer: 
I §2 presiserer vi at Velferdstinget også er et talerør for alle velferdspolitiske saker som angår 
studenter ikke bare når det gjelder SiA. Dette er allerede den allmenne forståelsen av 
Velferdstingets virke, dermed mente arbeidsutvalget at dette også passet inn under 
formål/myndighet. 
I §7 har vi lagt til STA-leder med møteplikt og tale- og forslagsrett, ettersom dette er regulert 
i samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og Studentorganisasjonen i Agder. 
I §6 står den mest vesentlige endringen som er foreslått, dette gjelder sammensetningen av 
VT fremover. Hensikten med denne endringen er å bevare sammensetningen slik den har vært 
minst frem til fagskolene som nå er slått sammen på papiret blir samlokalisert til et campus i 
2022. Frem til nyttår hadde vi 2 fagskoler i Agder som hver hadde 1 representant, nå er de 



  Side 2 

slått sammen, og ville etter gjeldende regler dermed mistet en representant i Velferdstinget 
dersom vi ikke endret på vedtektene.  
AU har ikke funnet noen måter å regulere dette på en fornuftig måte med tall, men vi har fått 
klare signaler fra Velferdstinget om at det er et ønske at fagskolen skal fortsette å være 
representert med 2 representanter. Denne endringen garanterer dette utfallet ved at vi 
istedenfor å tallfeste hvor mange studenter som må være semesterregistrert for å få mer enn en 
representant så gir vi institusjonene et spesifikt antall representanter uavhengig av eksterne 
faktorer. Hensikten med at det er 7 representanter fra UiA og 5 representanter fra øvrige 
institusjoner er at UiA, som tross alt er mesteparten av studentmassen i Agder, med simpelt 
flertall kan vedta politikk dersom de er samkjørte, men at de må få med øvrige institusjoner 
med på avgjørelser som krever 2/3-flertall slik som denne vedtektsendringen. Situasjonen i 
Agder er også såpass statisk at det ikke fører til noen praktiske problemer at representasjon 
bare blir tildelt uavhengig av semesterregistrerte studenter, det vil også bli en betydelig 
endring i maktbalansen hver gang tall-kriteriene ville ført til endringer, dermed mener 
arbeidsutvalget at det er mest ryddig med en statisk representasjon fra hver av institusjonene. 
Når det er sagt er fagskolen fremdeles den største institusjonen utenfor Universitetet i Agder.  
Det kan være relevant å påpeke her at STA er uenige i at denne endringen i sammensetning er 
tilstrekkelig utredet og ønsker at dette heller skal være en ekstraordinær endring i vedtektene 
etter at formelle høringer er sendt ut til alle studentrådene. AU er uenige i at dette er 
nødvendig da det ikke i praksis er noen endring som skjer ved denne vedtektsendringen annet 
enn at man fortsetter som før. Hvis det hadde vært et reelt spørsmål hvorvidt Fagskolen i 
Agder burde ha 2 representanter eller ikke så hadde en bredere høring virket fornuftig. En mer 
formell prosess med høringer til alle studentråd ville også resultert i at VT neste år hadde 
startet med 11 representanter, 7 fra UiA og 4 fra øvrige institusjoner. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar vedtektsendringene, med de endringene som måtte komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: 
Innsendte vedtektsendringer 
Forslag til nye vedtekter 
 
 



 

Forslag fra representantene 
Forslagsstiller  $  Forslag  Innstilling  Kommentar  
 Anna Synnøve  Røysland   2  Velferdstinget er studentenes 

talerør i forhold til 
STUDENTSAMSKIPNADEN I 
AGDER (FORKORTET SIA) og 
deres virke. Velferdstingets 
oppgave er å fremme og ivareta 
studentenes velferdsinteresser jf. § 
3 i «Lov om 
Studentsamskipnader».  

 Ikke innstilt En forbedring 
men vi 
foretrekker en 
annen måte å 
forkorte på, som 
også passer 
mer helhetlig 
med resten av 
dokumentet. 

 Anna Synnøve  Røysland   8.1  Innkalling sendes ut pr. e-post to 
uker før møtet. Dagsorden, 
saksliste og sakspapirer skal 
sendes ut pr. e-post senest en uke 
før møtet av sekretariatet i 
samarbeid med LEDER AV 
ARBEIDSUTVALGET.   

 Innstilt Fin presisering. 

 Anna Synnøve  Røysland   16  ARBEISUTVALGET, FORKORTET 
AU. Velferdstinget velger et 
Arbeidsutvalg i sitt siste møte i 
virkeperioden for Velferdstinget.   

 Ikke innstilt En forbedring 
men vi 
foretrekker en 
annen måte å 
forkorte på. 

 Anna Synnøve  Røysland   16.1  AU består av tre representanter 
hvorav minimum to institusjoner er 
representert.  Av medlemmene i 
Arbeidsutvalget velger 
Velferdstinget én særskilt leder, EN 
POLITISK nestleder og EN 
ORGANISATORISK NESTLEDER. 
Velferdstinget vedtar egne 
stillingsbeskrivelser for vervene. 
Vervene frikjøpes jmf. 
stillingsbeskrivelsens 
stillingsprosent.  

 Innstilt Absolutt 
nødvendig 
endring med 
tanke på 
vedtatte 
stillingstitler 

 Anna Synnøve  Røysland   12  Velferdstinget velger 
studentrepresentanter til 
Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, 
Valgkomiteen, styret i SiA, 
styreleder for SiA, SiA Kulturfond 
og UGA-leder. 
En valgkomitè forbereder og 
innstiller ved disse valgene. Valg 
reguleres av ”Valgreglement for 
Velferdstinget i Agder”.  

 Innstilt Vi velger jo 
UGA-leder så 
det er bra å få 
inn. 

 Charlotte Ekroll   §4  "Velferdstinget skal ha en 
handlingsplan. Handlingsplanen 
skal gi klare føringer for hva 
Arbeidsutvalget skal jobbe med i 
kommende periode."  
  
Endres til "Velferdstinget skal ha en 
handlingsplan og en utviklingsplan. 
Disse skal gi klare føringer for hva 
Arbeidsutvalget skal jobbe med i 

 Innstilt Arbeidsutvalget 
stiller seg 
positiv til dette 
forslaget, fordi 
det gir mulighet 
til å se forskjell 
på langsiktige 
og kortsiktige 
mål. Det har 
vært forvirring 



 
kommende periode."  
  
I tillegg:   
i de tre siste setningene i §4 
(setningene som starter med 
"Arbeidsutvalget ...") der det blir 
nevnt "handlingsplan", endres dette 
til "handlingsplan og utviklingsplan"  

rundt hvorvidt 
nåværende 
handlingsplan 
er oppnåelig, og 
etter at punkter 
er skilt i 
utvikling- og 
handlingsplan 
blir det tydelig at 
handlingsplanen  
ikke har så 
mange punkter 
som «fullføres» 
i løpet av året 
fordi det er 
rutiner som 
repeteres hvert 
år. 

 Charlotte Ekroll   §16.1  "Av medlemmene i Arbeidsutvalget 
velger Velferdstinget én særskilt 
leder, nestleder og styremedlem."  
  
Endre til "politisk nestleder og 
organisatorisk nestleder"   

 Ikke innstilt AU innstilte på 
Anna Røysland 
sitt forslag, men 
det er klart at 
dette forslaget 
også hadde 
vært en 
forbedring over 
ingen endring. 

  
 



 

Vedtekter for Velferdstinget i Agder 

_______________________________ 

Del 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Del 2 – VELFERDSTINGET 

Del 3 – HABILITET OG MISTILLIT 

Del 4 – UTVALG 

Del 5 – VEDTEKTSENDRINGER 

Del 6 – NEDLEGGELSE 

_______________________________ 

Del 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1       Navn 

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Agder, forkortet (VT). 

§ 2       Formål/Myndighet 

Velferdstinget er studentenes talerør i velferdspolitiske saker og i forhold til 
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og deres virke. Velferdstingets oppgave er å 
fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser jf. § 3 i «Lov om 
Studentsamskipnader». 

§ 3       Eierform 

Styret i SiA og Lov om Studentsamskipnader regulerer hvilke institusjoner som er 
tilknyttet SiA, og dermed også Velferdstinget. 

De øverste studentorganene tilhørende disse institusjonene fungerer som eiere av 
Velferdstinget og utøver sitt eierskap gjennom å oppnevne representanter til møtene i 
Velferdstinget. 

Velferdstinget i Agder er selvdrivende og driftes økonomisk gjennom SiA. 

Del 2 – VELFERDSTINGET 

§ 4       Handlingsplan og Utviklingsplan 



 
Velferdstinget skal ha en handlingsplan. Handlingsplanen skal gi klare føringer for 
hva Arbeidsutvalget skal jobbe med i kommende periode. 

Velferdstinget skal på periodens første møte behandle vedtakssak om handlingsplan. 

Handlingsplanen skal ha en tidshorisont på et år. 

Utviklingsplanen skal ha en lengre tidshorisont og si noe om vedvarende oppgaver 
som arbeidsutvalget har. 

Arbeidsutvalget legger frem forsalg til handlingsplan i Velferdstinget. 

Arbeidsutvalget legger frem handlingsplanen til revidering under møte i januar 

Arbeidsutvalget skal legge frem diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å 
realisere handlingsplanens innhold på periodens siste møte. 

§ 5       Økonomi 

§ 5.1       Budsjett 

Velferdstinget skal vedta budsjett for Velferdstingets virksomhet på årets siste møte. 

Arbeidsutvalget skal holde Velferdstinget løpende orientert om Velferdstingets 
økonomiske situasjon i forhold til budsjettet i løpet av året. 

§ 5.2       Regnskap 

Arbeidsutvalget skal hvert år legge frem sak om vedtak for regnskap over fjorårets 
økonomiske resultat. 

Velferdstinget skal behandle sak om godkjenning av regnskapet i løpet av første 
semester hvert år. 

§ 6       Sammensetning 

Hver utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiA og har minimum har 100 
semesterregistrerte studenter, får en representant blir representert i 
Velferdstinget. Institusjonen får en ny representant for hver påbegynte 2000 
semesterregistrerte student ved utdanningsinstitusjonen. 

Universitetet i Agder har 7 faste representanter. 
Fagskolen i Agder har 2 faste representanter. 
Ansgar Teologiske Høgskolen har 1 fast representant. 
NLA høgskolen har 1 fast representant. 
Noroff har 1 fast representant. 

Representantene må være semesterregistrerte studenter. 



 
Medlemmene av Velferdstinget blir valgt av det øverste studentdemokrati ved hver 
utdanningsinstitusjon med et nummererte varamedlem per fast representant. 

§ 7       Rettigheter og plikter 

De valgte representantene har møteplikt med stemme-, tale- og forslagsrett, samt 
møteplikt i på Velferdstingets møter. 

Følgende har møteplikt med tale – og forslagsrett, samt møteplikt på Velferdstingets 
møter; Sekretariatet, og medlemmene av alle i Arbeidsutvalget til Velferdstinget og 
Leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA). 

De fFølgende har tale – og forslagsrett på Velferdstingets møter: leder av 
Fordelingsutvalget, leder av Valgkomiteen og styreleder i SiA. 

Møtene i Velferdstinget er åpne, men kan lukkes dersom Velferdstinget ønsker det 
med 2/3 flertall. Møte lukkes da for alle som ikke har møteplikt. Diskusjon om lukking 
av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra lukket møte. 

§ 8       Innmelding av saker og innkalling 

§ 8.1    Innkalling 
Innkalling sendes ut pr. e-post to uker før møtet. Dagsorden, saksliste og sakspapirer 
skal sendes ut pr. e-post senest en uke før møtet av sekretariatet i samarbeid med 
AU-leder. Ved valg skal foreløpig kandidatliste sendes ut to uker før møtet. Forfall til 
møtet skal meldes snarest til sekretariatet. 

§ 8.2    Innmelding av saker 
Saker til Velferdstinget skal være innmeldt til Sekretariatet senest tre uker før møtet. 
Dersom en sak er meldt inn for sent skal VT orienteres og stemme over om saken 
skal behandles. 

§ 9    Vedtaksdyktighet 

Velferdstinget er vedtaksdyktige når det er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 
50 % av de stemmeberettigede representantene er til stede på møtet. Minst to 
institusjoner må være representert. 

§ 10     Forretningsorden 

Møtene i Velferdstinget reguleres av ”Forretningsorden for Velferdstinget”. 

§ 11     Virkeperiode 

§ 11.1 Virkeperiode VT 
Velferdstinget sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august. Det skal være 
minimum to møter per semester. 



 
§ 11.2  Virkeperiode AU 
Arbeidsutvalget sin virkeperiode går fra 1.juli til 30.juni. 

§ 12    Valg 

Velferdstinget velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, 
Valgkomiteen, styret i SiA, styreleder for SiA og SiA Kulturfond. En valgkomitè 
forbereder og innstiller ved disse valgene. Valg reguleres av ”Valgreglement for 
Velferdstinget i Agder”. 

Del 3 – HABILITET OG MISTILLIT 

§ 13     Habilitet 

En person skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses 
for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Dersom personen av tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal 
vedkommende be det aktuelle organ om å få prøvet sin habilitet ved votering. 

Medlemmer av det aktuelle organ, kan på eget initiativ prøve enkeltpersoners 
habilitet. Dette skal gjøres ved votering, i det aktuelle organ. 

Alle vedtak om habilitet gjøres ved alminnelig flertall. 

Personer som anses inhabile i en sak skal forlate møterommet når den aktuelle 
saken behandles. 

Medlemmer og varamedlemmer av Velferdstinget skal normalt ikke erklæres inhabile 
i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget. 

§ 14     Mistillit 

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av Velferdstinget, skal 
behandles av Velferdstinget og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal 
begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget utarbeider 
saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Saker om mistillit skal 
gjøres kjent for den, eller de, det reises mistillit mot så snart det er mulig etter at 
forslaget er fremmet. Representantene som det blir stilt mistillitsforslag mot, har rett 
til å uttale seg til Velferdstinget. Mistillit mot representanter i Arbeidsutvalget løftes til 
sekretariatet 

Anonyme forslag om mistillit forkastes. 

Saker om mistillit behandles i lukket møte. 



 
Del 4 – UTVALG OG VERV 

§ 15     Sekretariat 

Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget i Agder, er ansatt ved 
Studentsamskipnaden i Agder og utgjør Velferdstinget sitt sekretariat. Leder av 
Velferdstinget i Agder er arbeidsleder for sekretariatet. 

Sekretariatet har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved behov. 

§ 16     Arbeidsutvalg 

Velferdstinget velger et Arbeidsutvalg i sitt siste møte i virkeperioden for 
Velferdstinget. Arbeidsutvalget har saksbehandlingsansvar overfor VT og 
innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og 
valgsaker. Medlemmer av AU har ikke stemmerett i VT. Leder kan ikke sitte i andre 
verv som velges av VT. 

§16.1   Sammensetning 

AU består av tre representanter hvorav minimum to institusjoner er representert.  Av 
medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget én en særskilt leder, nestleder 
og styremedlem. Velferdstinget vedtar egne stillingsbeskrivelser for vervene. Vervene 
frikjøpes jmf. stillingsbeskrivelsens stillingsprosent. 

En institusjon kan ha alle vervene i Arbeidsutvalget dersom det ikke er kandidater fra 
andre institusjoner. 

§ 16.2  Vedtaksdyktighet 

AU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt innen en uke i forkant av 
møtet. Minimum to av medlemmene må være tilstede på møtet. Leder av AU kaller 
inn til møter i samarbeid med sekretariatet. 

§ 17     Fordelingsutvalg 

Velferdstinget velger ved valgforsamlingen på høsten seks representanter til 
fordelingsutvalget med minimum to av institusjonene representert. Fordelingsutvalget 
forbereder og innstiller saker som gjelder studentsosiale midler til studentforeninger/-
aktiviteter/-organisasjoner. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter 
retningslinjer vedtatt av velferdstinget. Fordelingsutvalgets virkeperiode er fra 1. 
januar til 31. desember. Medlemmer i fordelingsutvalget har ikke stemmerett under 
behandling av tildelingssaker i Velferdstinget. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan 
ikke sitte i Fordelingsutvalget. 

Fordelingsutvalget forholder seg til «Retningslinjer for Fordelingsutvalget». 

§ 18    Valgkomiteen 



 
Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra minimum to 
institusjoner og består av maksimalt fem personer. Valgkomiteen forbereder og 
innstiller på kandidater til de forskjellige valgene. Valgkomiteen følger Velferdstingets 
virkeperiode. Medlemmer i valgkomiteen har ikke stemmerett under behandling av 
valgsaker i Velferdstinget. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke sitte i 
Valgkomiteen 

Valgkomiteen forholder seg til «Retningslinjer for Valgkomiteen». 

§ 19     Fratredelse 

Fratredelse fra verv valgt av Velferdstinget skjer skriftlig til Velferdstinget ved 
Sekretariatet. 

Del 5 – VEDTEKTSENDRINGER 

§ 20     Vedtektsendringer 

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i Velferdstinget. Endringer i 
vedtektene krever 2/3 flertall. AU plikter å orientere VT om frist for innsending av 
endringsforslag til vedtektene 5 uker før møtet der vedtektene skal tas opp. 
Endringsforslag til vedtektene skal være sendt AU senest tre (3) uker før behandling i 
Velferdstinget. Innsendte endringsforslag skal sendes til VT sammen med 
innkallingen. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelige sakspapirer. 

Ved vedtekstendringer utover dette møtet skal endringsforslag framsettes skriftlig på 
et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. Vedtatte endringer gjelder 
fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe 
annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet. 

§ 21     Gyldighet 

Disse vedtekter kan ikke under noen omstendighet gå på tvers av ”Lov om 
studentsamskipnader”, ”Lov om universiteter og høgskoler” og ”Vedtekter for 
Studentsamskipnaden i Agder”. Dersom så er tilfelle, går de nevnte lover og 
vedtekter foran. 

Del 6 – NEDLEGGELSE 

§ 22     Nedleggelse 

For at Velferdstinget (VT) skal kunne bli nedlagt, må alle medlemsinstitusjonene til 
SiA og SiA-styret ha fått mulighet til å uttale seg gjennom en høringsrunde. I tillegg 
skal det foreligge en vedtakssak på møte i VT, som foreslår en prosess mot en 
nedleggelse. Dette vedtaket krever 2/3 flertall for å vedtas. Prosessen vil vare ett år 
og skal brukes til å legge til rette for de arbeidsoppgaver VT gir fra seg. Et endelig 
vedtak krever 2/3 flertall. 



 
Før VT legges ned skal det foreligge en plan for hvilke organer som skal gjøre de 
oppgavene Velferdstinget nå har. 

§ 23     Ikrafttredelse 

Disse vedtekter trer i kraft 25.oktober 2006. 

Endret 13. mai 2009. Disse vedtektene trer i kraft 14.mai 2009. 

Endret 12.mai.2010. Disse vedtektene trer i kraft 13.mai 2010. 

Endret 19.mai 2014. Disse vedtektene trer i kraft 20.mai 2014. 

Endret 3.des 2014, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 11.november 2015, trer i kraft umiddelbart 

Endret 19 mai 2016, trer i kraft umiddelbart 

Endret 18. oktober 2016, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 15.mars 2017, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 14.mars 2018, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 30.januar 2019, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 6. mai 2020, trer i kraft umiddelbart. 

 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

20/20 
06.05.20 
Fordelingsutvalget v/Svein Thomas Tvedt 

 

 
 
 
 
 
Fordeling av studentsosiale midler for høsten 2020 
 
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for høsten 2020. 
 
Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/innstilling/ 
 
Aktivitetene har fått frist til og med torsdag 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 2020, med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
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Regnskap VT 2019 
 

§ 5.2       Regnskap 

Arbeidsutvalget skal hvert år legge frem sak om vedtak for regnskap over fjorårets 
økonomiske resultat. 

Velferdstinget skal behandle sak om godkjenning av regnskapet i løpet av første semester 
hvert år. 

 
Utdypende forklaring av regnskapet for VT: 

 
1. Profilering  

Aluminiums drikkeflasker. Gensere til VT. Piquet og gensere til AU. Snacks, mat og 
drikke til Stand, kurs og annet vi har arrangert. Noe midler har også blitt brukt til å 
promotere på facebook. 
  

2. Kontor, programvare o.l.  
Årlig betaler vi avgifter for programvarer og kjøpt papir, toner, og annet kontorutstyr 
som anvendes i det daglige. For eksempel har vi utgifter til e-post og intranett (Office 
365), og til den digitale løsningen for innsendelse av søknader (Zoho Creator). Og til 
domene og web-hotell for nettsidene våres.   
  

3. Reisekostnader  
Er noen møter mellom lederne i AU, hvor det blir noen reiseutgifter for å kunne delta 
på møtene. Det har vært et ViN møte i Bergen, hvor hele AU reiste ned og var med på. 
Kostnadene dekker også hotell og litt mat på disse reisene. 
  

4. Møtebevertning  
Penger som har blitt brukt på mat på møter og kurs. VT-møter, AU-møter, FU-møter 
og økonomikurs. 
  

5. Gaver  
Blomster ved valgforsamlinger. Og gavekort til utvalgsmedlemmer for godt utført 
arbeide. 
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6. Kjøregodtgjørelse 
Denne posten går inn under posten reisekostnader for budsjett for 2020. For 2019 har 
vi kun ført refusjon for utgifter til transport til VT-møter på denne posten. Som det 
fremkommer av regnskapet har dette ikke utgjort en stor kostnad i 2019. 

 
7. Oppstartskurs  

Leie lokal, og mat som ble spist. Det var også et restbeløp som skulle vært på fjorårets 
regnskap, men skjedde noen komplikasjoner under betalingen. 
  

8. Kurs for VT  
Billetter til arrangementer eller kurs med faglig innhold som er nyttig. I foregående 
periode var dette kun for deltagelse på Norge på Nytt for Velferstinget. 
  

9. Overlapp AU   
Mat og servering på overlappen. 
 

10. Velferdslunsjer og faglige arrangementer 
Honorar til foredragsholdere og mat til deltakerne. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget godkjenner regnskapet for VT 2019 
 
 
Vedlegg: Regnskap for Velferdstinget 2019 
 



 

 

 
 

Regnskap VT 2019 
 Regnskap Budsjett 

Profilering 24293,08 20000 
Kontor programvare o.l 9532,49 12000 
Reisekostnader 23909,09 30000 
Bevertning 20585,52 25400 
Gaver 3759,5 4000 
Kjøregodtgjørelse 174 5000 
Oppstartskurs 9286,8 20000 
Kurs for VT 1182 10000 
Overlapp AU 2874,18 15000 
Totalt 95596,66 141400 

   
Andre utgifter   
Velferdslunsj 21847  
Faglige arrangement 20000  
Totalt 41847  
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Arbeidsutvalget v/Gabriel A. Viktorsson og Silje 
Reite Moen 

 

 
 
 
 
 
Retningslinjer ved utlån av kamera 
 
Arbeidsutvalget (AU) har utarbeidet retningslinjer for utlån av kamera. Retningslinjene 
inneholder kort informasjon om ordningen, plikter til låntaker, krav til utlånsperioden, Etiske 
retningslinjer, brudd på retningslinjene og informasjon om forsikring. AU mener at disse 
retningslinjene dekker områdene som er relevante for utlån. 
Etiske retningslinjene er utarbeidet etter ønske fra VT- representant. 
 
Vi ønsker at Velferdstinget diskuterer de foreslåtte endringen og kommer med 
endringsforslag/ tilleggsforslag der dere ser det nødvendig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar retningslinjer ved utlån av kamera, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Retningslinjer ved utlån av kamera 
 



 
 

Retningslinjer ved utlån av kamera 

Det har blitt utarbeidet rammeregler ved utleie av kamera etter Velferdstinget i Agder (VT-Agder) 
sitt ønske og ble vedtatt 11.03.2020. Ansvaret for utleie av kamera har Organisasjonskonsulenten 
for VT-Agder, dette ansvaret kan også delegeres videre av organisasjonskonsulent. Låntager må ha 
et reelt behov for å låne utstyret, knyttet til Linjeforeninger/studentaktiviteter. Behovet skal være 
begrunnet i ett av følgende punkter: 

• Promotering 
• Reklame 
• Konkurranser 

 

Plikter for de som låner 

Den som kameraet blir lånt til har ansvaret for: 

• Skriftlig søknad om lån må sendes til organisasjonskonsulenten i VT-Agder. Det skal 
inngås skriftlig avtale med dem om kamerautlån.  

• Låntaker innehar ansvaret hele utlånstiden. Skulle endring av låntaker innen samme 
forening forekomme, skal utlåner orienteres. 

• Forlengelse av kamerautlån må avtales så fort som mulig med organisasjonskonsulenten, 
eller den ansvaret delegeres til. 

• Ved utløp av låneperioden, skal utstyret leveres tilbake i samme forfatning som da det 
ble utlevert. 

Utlån er midlertidig og skal avtales for en fast periode, maksimalt en uke med et av 
styremedlemmene. Låntaker kan ved utlånsperiodens utløp spør om en forlengelse. 

Utlånsperioden avsluttes umiddelbart 

• Når utlånsperioden utløper. 

• Når låntaker fratrer sitt verv. 

• Når kameraet blir brukt til annet enn begrunnet behov. 

• Når etiske retningslinjer for kamerautlån brytes 



 
 

Etiske Retningslinjer 

• Bilder tatt med kameraet skal ikke brukes til mobbing eller trakassering.   
• Det skal ikke tas bilder av mennesker som ikke ønsker å bli tatt bilde av.  
• Publisering av bilder tatt med kamera skal alltid være godkjent av den/ de som er 

avbildet.  
• Mennesker i sårbare og utsatte situasjoner skal ikke avbildes.  

 

Ved brudd på retningslinjene 
Ved overtredelse av retningslinjene for utlån av kamera eller de etiske retningslinjene vil låntaker 
få en skriftlig advarsel. Dersom det ikke blir forbedret vil utlånsperioden bli avsluttet.  

Hvis kamera ikke blir levert ved avtalt tidspunkt, eller ved annen overtredelse som brudd på 
Norske lover eller våre retningslinjer, vil den aktiviteten/linjeforeningen ikke ha tilgang til våre 
kameraer ut gjeldende skoleår. 
Straffen kan revurderes når styret har gjort tiltak, som må sendes skriftlig til 
organisasjonskonsulenten i VT-Agder. 
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Diskusjon Handlingsplan 
 
I vedtektene står det at handlingsplanen som skal ha en tidshorisont på et år skal legges frem 
som diskusjonssak i periodens siste møte for å evaluere arbeidet gjort det siste året. Dette blir 
vel å se på som en egenevaluering siden det er arbeidsutvalget selv som har laget denne 
oversikten. 
 
Vi hadde et punkt som allerede var gjennomført da handlingsplanen ble vedtatt og det var 
bysykkeltilbudet. Ellers er 14 punkter blitt gjennomført, 7 punkter delvis gjennomført og 2 
punkter ikke gjennomført.  
 
Utover punktene som står i handlingsplanen har det vært en intensjon å avholde 
velferdslunsjer som ble vedtatt i årshjulet i september, disse ble gjennomført på høsten, men 
den første som skulle avholdes i vår var i februar og på grunn av at vi utsatte denne til mars 
ble alle vårens velferdslunsjer avlyst på grunn av coronatiltakene. Høstens velferdslunsjer var 
politisk debatt på Østsia og workshop på Fagskolen i Grimstad for å diskutere oppstart av en 
studentforening, ved begge anledninger ble det servert gratis veganske wraps til alle deltakere 
og tilskuere. 
 
 
 
Vedlegg: Status Handlingsplan 



 
 

Handlingspunkt Status Beskrivelse av status 
Ha god dialog med SiAs 
avdelinger, kommunen og 
fylkeskommunen 

Gjennomført Dialog med SiA er god, om noe uformell, det jobbes med å få på plass 
gode strukturer for kommunikasjon. I kommunen er det vedtatt at det 
skal bli et offisielt studentråd hvor VT, STA og andre studentråd skal 
ha møterett og få mulighet til å gi innspill på saker som omhandler 
studenter. Med fylkeskommunen har det vært lite kontakt, men nylig 
har det blitt vedtatt at fylkeskommunen skal lage en studentmelding, i 
denne forbindelse har VT blitt kontaktet. 

Spre informasjon om SiAs 
tjenester 

Gjennomført Informasjonsspredningen om SiAs tjenester har hovedsakelig handlet 
om å gjøre studentrådene på Noroff, Ansgar, NLA og Fagskolen klar 
over hva VT kan bidra med, og hva SiA generelt gjør. Under valget i 
høst hadde også Leder en tale på NLA under lunsjen om SiAs tjenester 
og hvor viktig det var at SiA-styret ikke bare bestod av UiA-studenter. 

Samarbeide med ViN om 
nasjonale kampanjer og 
uttalelser 

Gjennomført I høst ble det fra ViN sendt en felles uttalelse om avsetting av 
samskipnadsstyrer, ellers har samarbeidet gått i erfaringsutveksling i 
en felles chat og noen fysiske møter, roterende fra studieby til 
studieby, og diskusjon om man skal komme med flere felles uttalelser. 

Utarbeide organisasjonskart Delvis 
gjennomført 

Det har vært noe samarbeid med STAs kommunikasjonsansvarlig om å 
lage et organisasjonskart for studentengasjement, Leder har bidratt til 
at Unikum har laget en sak med noen røffe forklaringer av hvordan 
strukturen henger sammen. SiA har også blitt gjort oppmerksom på 
hvor viktig det er å synliggjøre SiA sin rolle i studenthverdagen og 
hvordan studenter kan bidra der, og hvordan studenter blir hjulpet. 

Følge opp byggingen av 
velferdssenteret 

Gjennomført Velferdssenteret bygges ganske snart, VT og STA har fått gitt sine 
innspill til hvordan vi ønsker at studentområdene skal se ut. Spesielt 
kan man merke seg at VT vil få egen kontorplass, og studentforeninger 
vil få mulighet til å avholde store årsmøter i tilpassede rom. 

Bidra til at fag- og høyskolene 
får opprettet 
studentforeninger 

Delvis 
gjennomført 

Vi rakk å bidra litt til oppstart av en studentforening ved Fagskolen i 
Grimstad, tanken var å gå gjennom alle høgskolene, men på grunn av 
pandemien har dette arbeidet stoppet opp. 

Forbedre nettsiden, blant 
annet ved å oversette til 
engelsk 

Snart 
gjennomført 

Studenter er blitt ansatt til å oversette nettsiden i sin helhet til 
engelsk, arbeidet er ikke ferdigstilt, men vi regner med det er ferdig i 
inneværende periode. Utover oversetting har vi vært mer påpasselige 
på å holde nettsiden oppdatert, og gjort en god mengde mindre 
forbedringer på tekstene som beskriver vervene og at vi nå lister opp 
hvem som innehar verv i velferdstinget utover arbeidsutvalget. 

Samarbeide med SiAs kantiner 
om sunn, variert og billig mat 

Forsøkt 
gjennomført 

Kjøttfri mandag har blitt løftet i SiA-styret i Desembermøtet, her ble 
det fra VT sin side argumentert for å innføre det, men det endte med 
nederlag da styret ikke viste sterk nok entusiasme for forslaget. Saken 
ble delvis gjengitt i Unikum. 

Samarbeide med SiAs nye 
folkehelsekoordinator 

Gjennomført VT har samarbeidet med Folkehelsekoordinatoren i å bygge en 
informasjonsnettside for studentaktiviteter og samlet inn innspill fra 
studentaktiviteter rundt utfordringer og gode erfaringer som kan 



 
deles, samt samarbeidet om å hjelpe fagskolen i Grimstad å starte 
studentaktivitet. 

Sørge for et bredt tilbud av 
sportslige studentaktiviteter 
og sikre høy standard på 
treningstilbud 

Gjennomført Det har ikke blitt løftet noen problemstillinger rundt mangel på 
bredde av sportslig tilbud eller lav standard på treningstilbud, tilbudet 
har dermed blitt sett på som tilstrekkelig. Det har vært en forespørsel 
om å starte en ny kampsport i Grimstad, dette har fått økonomisk 
støtte direkte fra VT. 

Støtte og påvirke utbygging av 
LundSiA samt være pådriver 
for utbygging av flere 
studentboliger 

Gjennomført Gjennomført demonstrasjon i samarbeid med STA for å få 
studentboligprosjektet til å gå gjennom bystyret og svart på høring om 
temaet, dessverre er det ytterligere utfordringer som må løses før 
byggingen kan starte utenfor VTs kontroll.  

Utforske muligheter for å 
etablere et treningstilbud på 
LundSia 

N/A Utbyggingen av Lund Torv er såpass utsatt at dette blir en oppgave for 
neste AU. Temaet har blitt diskutert med SiA, utfordringen her blir at 
siden bystyret vedtok at utbyggingen på Lund torv skulle bli mindre 
enn ønsket så blir det også mindre plass til et treningssenter der. 

Promotere VT-valg gjennom 
stand, nettkampanjer og 
kantineskjermer 

Gjennomført På høsten ble valget promotert via stand, nettkampanjer og 
kantineskjermer. For våren på grunn av Corona pandemien ble det 
bare promotert gjennom nettkampanje. 

Supplere tomme verv Gjennomført I høst ble en fra Ansgar supplert inn i SiAs miljøfond, en fra UiA inn i 
SiA kulturfond, to fra UiA og en fra Fagskolen inn i SiA-styret som vara, 
2 personer fra UiA inn i valgkomiteen og 2 faste fra UiA inn i 
Velferdstinget. Det gjenstår fremdeles noen tomme verv. 

Jobbe for at minst 2 
institusjoner er representert i 
alle utvalg, inkludert 
arbeidsutvalget 

Delvis 
gjennomført 

AU og SiA-styret er representert av 2 institusjoner. De mindre 
utvalgene Valgkomiteen og fordelingsutvalget mangler representanter 
fra institusjoner utenfor Universitetet i Agder.  

Vurdere muligheten for å 
bygge en studenthytte 

Prosess startet Et utvalg skulle til å sette i gang før Coronapandemien, nå er det 
større tvil rundt det økonomiske handlingsrommet til SiA for en slik 
investering. 

Vurdere muligheten for å 
etablere et studenthus som er 
åpent for alle studenter 

Delvis 
gjennomført 

Ikke tilstrekkelig vurdert på grunn av kompleksiteten og prisen av å få 
noe slikt i gang, samtidig som det bygges både velferdssenter og flere 
studentboliger. Temaet har blitt tatt opp i ulike foraer i SiA, og UiA. 

Følge opp studentuga Gjennomført Har hatt løpende kontakt med UGA-leder og økonomiansvarlig i UGA. 
Etablere samarbeid med 
teateret 

Gjennomført Avtale signert i 17. Desember, denne sikrer billigere alkohol fra 
tappekrana og kaffe, 10% tilbud på mat, og gunstigere leie av sal for 
alle studenter i Agder. Det er også ikke kjøpeplikt for studenter, slik at 
de kan bruke lokalet som en lesesal. 

Jobbe for rimeligere og bedre 
kollektivtilbud og gjennomføre 
møter med AKT 

Ikke 
gjennomført 

Ikke avholdt møte med AKT 

Forbedre nattbusstilbudet Ikke 
gjennomført 

Ikke avholdt møte med AKT 

Jobbe for et bra bysykkeltilbud Gjennomført 
uavhengig av 
VT 

Det står i regionplanen for Kristiansand at et bysykkeltilbud skal 
innføres, det som ventes på er at bestillingen på sykler o.l. skal gå 
igjennom. 



 
VT skal sørge for at 
fordelingen av studentsosiale 
midler foregår på en riktig og 
rettferdig måte 

Gjennomført Høstens fordeling foregikk på en riktig og rettferdig måte, og vi 
forutsetter at dagens fordeling også gjorde det. 

VT skal opprettholde god 
dialog med SiA angående bruk 
av resterende 
semesteravgiftsmidler 

Delvis 
gjennomført 

Selv om det er praksis ved enkelte andre velferdsting, sitter det langt 
inne hos Samskipnaden i Agder å overlate fordelingen av resten av 
semesteravgiften til Velferdstinget i Agder. Man kan ikke si dialogen 
er veldig fruktbar per dags dato, men det er et langsiktig mål hos 
begge parter at samarbeidet om dette skal bli bra. 

Avholde søkerkurs Gjennomført På høsten ble økonomi-/søkerkurs avholdt som normalt. På våren ble 
dette vanskelig på grunn av Coronapandemien, dermed ble 
søkerkurset erstattet med nærmere oppfølging av hver enkelt som 
skulle lure på noe. 
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Orientering om utdelte midler 
 
Ekstraordinære tildelinger fra det studentsosiale fondet 
GSI har søkt om 25.600 kr til leie av hall-tider for å opprette en ny kampsport Aikido, i tillegg 
til Jujutsu som de allerede har. 
 
KSI Tennis hadde glemt i forrige periode å søke om leie av bane, og fikk dermed 40.000 kr i 
ekstraordinært driftstilskudd. 
 
Arbeidsutvalget anså KSI Tennis sin søknad som mest kritisk siden de måtte ha lagt ned 
treningene som allerede var satt opp, men siden Aikido-søknaden kom på samme tid ble det 
avgjort å sende begge søknadene til Fordelingsutvalget for behandling. Begge søknadene ble 
behandlet og innstilt av Fordelingsutvalget før Arbeidsutvalget vedtok tildelingene. Et sentralt 
argument for å vedta de ekstraordinære tildelingene er at det i handlingsplanen at AU skulle 
«sørge for et bredt tilbud av sportslige studentaktiviter».  
 
Faglige arrangement 
Som man kan se har det blitt vedtatt å utbetale 60.000 kr i perioden 19/20, men siden vårt 
tilskudd er en underskudds garanti, har ikke alle arrangementene trengt midlene, dermed har 
det foreløpig kun blitt utbetalt 20.000 kr fra fondet for faglige arrangement.  
Det har vært mange avvisninger, i de fleste tilfelle har fordi det har gått imot retningslinjene. 
Oversikten gjelder hele fondet for faglige arrangements virkeperiode, nåværende AU har kun 
behandlet de fem nederste søknadene. 
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Navn på aktivitet Søker 

om 
Innvilget Utbetalt Vedtak 

Norge på nytt 2019 20.000 20.000 20.000 Godkjent 
StartUp med Start 
UiA 

0 0 0 n/a 

Indøk Sør 5.000 0 0 Avvist 
Sopia 4.400 0 0 Henvist til studentsosialt 

fond 
Karrieredagen 2019 20.000 20.000 0 Godkjent 
Formula Student 
2020 

55.000 0 0 Avvist 

Børsgruppen UiA 20.000 0 0 Avvist 
BETA 10.200 0 0 Avvist 
Norge på nytt 2020 25.000 0 0 Avvist 
Mine muligheter 
med humaniora 

20.000 20.000 0 Godkjent 

 


