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Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget
Tid: Onsdag 10. april 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 vil være servering på møtet, så fint om dere kan gi tilbakemelding på eventuelle allergier
eller om dere er veganer, eller vegetarianer.

Vennlig hilsen
Lars Martin Bogen
Organisasjonskonsulent
Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato:
Sted:

10. april 2019 kl. 16.15
Møterom A7-001, UiA

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

Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt

AU v/Arlene Henneli

Vedlagt

Diskusjonssaker
VT-sak 13/19
Identitetsdebatt VT

AU v/ Victor Larsson

Vedlagt

Vedtakssaker
VT-sak 14/19

Evaluering av faste stillinger

AU v/ Jakob Mæland

Vedlagt

VT-sak 15/19

Samarbeidsavtale med SiA

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt

Diskusjonssaker
VT-sak 16/19
Evaluering av formøter

AU v/Arlene Henneli

Vedlagt

VT-sak 17/19

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt

Orienteringssaker
VT-sak 18/19
Velferdslunsjer

AU v/Jakob Mæland

Vedlagt

VT-sak 19/19

Informasjon studentboliger

AU v/Arlene Henneli

Vedlagt

VT-sak 20/19

Eventuelt
Evaluering av møtet

VT-sak 00c/19
VT-sak 10/19
Vedtakssaker
VT-sak 11/19
VT-sak 12/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
30.01.2019
Siden sist

SAKSBEHANDLER

Godkjenning av supplering til
Fordelingsutvalget
Vedtektsendring

Nytt velferdssenter

Velferdstinget i Agder

Muntlig
Muntlig

Dagsorden for VT-møte 10.04.2019:

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
VT-sak 00a/19
VT-sak 00b/19
VT-sak 00c/19
VT-sak 10/19
VT-sak 11/19
VT-sak 12/19
VT-sak 13/19
VT-sak 14/19
VT-sak 15/19
VT-sak 16/19
VT-sak 17/19
VT-sak 18/19
VT-sak 19/19
VT-sak 20/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra 14.11.18
Siden sist
Godkjenning av supplering til Fordelingsutvalget
Vedtektsendring
Identitetsdebatt
Pause
Evaluering av faste stillinger
Samarbeidsavtale med SiA
Evaluering av formøter
Pause
Nytt velferdssenter
Velferdslunsjer
Informasjon studentboliger
Eventuelt
Evaluering av møtet

Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 21.20.

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.20
17.20-18.05
18.05-18.15
18.15-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.10
20.10-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Saksbehandler
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Protokoll
30.01.19
Lars Martin Bogen

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Velferdstinget
onsdag 30. januar 2019 kl. 16.15, A7001 Universitetet i Agder

UiA:

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

NLA:
Ansgar:
Noroff:
FiK:

Amanda Birkeland Eide

Sørlandets fagskole:

Jørn Aaknes

AU:

Arlene Henneli, UiA

Ordstyrere:

Jacob Haugmoen Handegard

Protokollfører:

Lars Martin Bogen

Forfall:

Jannicke S. Halvorsen, UiA
Susanne Sofie Olsen, UiA
Marta Johansen, NLA
Christina Frimpong, Ansgar
Alexander Berntsen, Noroff
Roy Skjæveland, AU
Victor Larsson, AU

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
2

SAKSLISTE
VT-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til ordstyrere:
Jacob Haugmoen Handegard
Enstemmig vedtatt.

VT-sak 00b/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent.
Helene hadde spørsmål til om en hadde fått tilstrekkelig info om
endringer av vedtekter.
Følgende saker ble meldt til eventuelt:
Veien videre for nestleder
Valg av nestleder
Velferdslunsj
Valg

VT-sak 00c/19

Godkjenning av protokoll fra 14.11.2018
Protokollen ble godkjent.
Det kom spørsmål angående Victor sin utveksling i Frankrike. Om det
var uheldig at det kom opp på en infosak. Ble informert om hvordan
saken hadde vært.
Sak 34/18 Thomas hadde litt vanskelig for å tolke stemmegivningen på
denne. Lars skulle prøve å legge til litt mer beskrivelse på denne saken.

Velferdstinget i Agder
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VT-sak 01/19

Siden sist
Arlene presenterte hva som hadde skjedd siden sist og informerte om at
Victor ikke var tilstede da han var på utveksling i Frankrike og at Roy
ikke var tilstede da han var på ultralydundersøkelse i Stavanger.

Vedtakssaker
VT-sak 02/19

Endring av vedtekter
Arlene presenterte saken. Benedicte hadde spørsmål til prosessen.
Arlene beklaget at denne ikke hadde vært god nok. Ville allikevel ha
denne saken opp på dette møtet, da en hadde viktige endringer en ville
ha behandlet. Var spørsmål om punkt med endringer av vedtekter. Står
fortsatt komunikasjonansvarlig og ikke styremedlem i vedtektene. Var
enighet om at dette ble ansett som redaksjonelt. En ble enig om å gå
gjennom vedtektene endringsforslag for endringsforslag. Forslag til
tillegg er merket med grønt og strykningsforslag er merket med rødt.
Paragraf 4
Arbeidsutvalget legger frem handlingsplanen til revidering under møte i
januar.
Enstemmig vedtatt
Paragraf 5
Ved behov kan Velferdstinget revidere budsjettet i løpet av
virkeperioden.
Falt med 4 mot 4
Paragraf 6
Institusjonen får en ny representant
Enstemmig vedtatt
Paragraf 7
og styreleder i SiA.
Enstemmig vedtatt
styreleder i SiA.
Enstemmig vedtatt
Paragraf 8
Ved valg skal foreløpig kandidatliste sendes ut to uker før møtet.

Velferdstinget i Agder
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Enstemmig vedtatt
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Dersom en sak er meldt inn for sent skal VT orienteres og stemme over
om saken skal behandles.
Vedtatt med 8 mot 1
Paragraf 14
Mistillit mot representanter i Arbeidsutvalget løftes til sekretariatet.
Enstemmig vedtatt
Paragraf 15
Sekretariatet har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved
behov.
Falt da ingen stemte for
Paragraf 16
sammen med sekretariatet
Vedtatt med 8 for og 1 avholdende
En institusjon kan ha alle vervene i Arbeidsutvalget dersom det ikke er
kandidater fra andre institusjoner.
Første votering: Falt med fem mot og fire for.
Andre votering: Enstemmig vedtatt
institusjonene må være representert medlemmene må være tilstede
Enstemmig vedtatt
Paragraf 17
Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke sitte i Fordelingsutvalget.
Falt med 5 mot og fire for
Paragraf 18
hver av de ulike utdanningsinstitusjonene som har representasjon på
Velferdstinget, av disse velges det særskilt en leder
Vedtatt med 8 for 1 avholdende
minimum to institusjoner og består av maksimalt fem personer.
Vedtatt med 5 for og 3 avholdende.

Velferdstinget i Agder
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Paragraf 20
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.
Velferdstinget skal bli orientert underveis om hvilke endringsforslag
som er kommet inn. Endringsforslag til vedtektendringsforslagene skal
sendes inn senest 11 dager én uke før møtet. Alle
vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelige sakspapirer.
Enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar vedtektene, med de endringene som måtte komme
på møtet.
Vedtatt med 8 for og 1 avholdende.
Ble enstemmig vedtatt at vedtektene skulle tre i kraft umiddelbart
VT-sak 03/19

Endring av retningslinjer for valgkomiteen
Arlene presenterte saken.
en representant fra de ulike utdanningsinstitusjonene som har
representasjon på Velferdstinget, av disse velges det særskilt en leder
representanter fra minimum to medlemsinstitusjoner og består av
maksimalt fem personer.
8 for og 1 avholdende
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
8 for og 1 avholdende
Kandidatene skal fremstilles på så likt grunnlag som mulig.
Enstemmig vedtatt

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

Velferdstinget i Agder
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VT-sak 04/19

Endring av retningslinjer for studentsosiale midler
Arlene presenterte saken.
Velferdstinget oppfordrer om å stille på Velferdstingets økonomikurs
som avholdes semestervis. I tillegg oppfordres det om at hver
studentaktivitet og linjeforening avholder en grundig overlapp hvor
økonomi og søknadsprosess er tema.
Enstemmig vedtatt
Velferdstinget oppfordrer også om å bruke lokale leverandører, samt å
tenke på miljø og bærekraft når man velger leverandør.
Enstemmig vedtatt

Forslag nr.1
Forslagstiller
Forslag

Tillegsforslag
Helene Vedal
...bærekraft når man velger
leverandør. Dette er en sterk
oppfordring og vil ikke påvirke
tildelingen av studentsosiale
midler.
Vedtatt med 6 for 1 mot og to
avholdende

Vedtak

i vedtektene § 15.5 Sanksjonsmuligheter i retningslinjer for
Fordelingsutvalget.
Vedtatt med 8 for og 1 avholdende
Dekker inntil én liga eller turnering pr semester. Kan gjøre unntak der
deltakelse i turnering er avgjørende for ligaspill.
Vedtatt med 8 for og 1 avholdende.
Redaksjonell endring: «Unntak kan gjøres»
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar retningslinjene for Studentsosiale midler med de
endringene som måtte komme på møtet.
Vedtatt med 8 for og 1 avholdende.
VT-sak 05/19

Suppleringsvalg leder
Arlene innledet med å trekke seg fra å stille til ledervervet. Roar fra
valgkomiteen presenterte saken.
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no
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akklamasjon

VT-sak 06/19

7

Regnskap 2018
Arlene presenterte saken.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner regnskapet for 2018
Enstemmig vedtatt

VT-sak 07/19

Stillingsinstruks org.kons.
Arlene presenterte saken.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar stillingsinstruks for organisasjonskonsulent, med
de endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker

VT-sak 08/19

Samarbeidsavtale
Arlene presenterte saken, Helene ville at en skulle se på benevnelser når
en jobbet videre med avtalen. Daglig leder osv. Flere representanter var
skeptisk til endring av valgmodell til SiA-styret. Prøvevotering var
enstemmig for å beholde en modell med 1 år.
Arlene etterlyste tilbakemelding på hva en mente om forslaget til at
endring av retningslinjer for studentsosiale midler skal godkjennes av
SiA-styret. Thomas foreslo å endre fra at SiA-styret skal godkjenne til
at SiA-styret skal være en høringsinstans. Var 8 for og 1 mot dette
forslaget ved prøvevotering.
Benedicte foreslo at AU-leder skal ha talerett og ikke bare observatør
rett under SiA-styremøte. Og kanskje til og med forslagsrett.
Arlene ville ha tilbakemelding på om at SiA skal stå ansvarlig for
kontor og kontormateriell for VT. Det ble støttet.
Regnskap og revisor. Vil man at dette skal tas hos SiA eller i VT.
Helene ønsket at dette skulle ligge hos SiA. Og at dette gjerne kan
spesifiseres i avtalen.

Velferdstinget i Agder
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Orienteringssaker
VT-sak 09/19

Eventuelt
Samarbeidsavtale med studentdemokratiene - Arlene
Arlene spurte om det man ville ha en samarbeidsavtale med de
forskjellige lokale studentdemokratiene, tilsvarende den jobber med å få
på plass for SiA. VT var positive til forslaget.
Velferdslunsj – Arlene
Arlene hadde vært hos Velferdstinget i Vest. Der avholdt man
velferdslunsj der man kunne diskuter velferdspolitikk. Hadde også vært
i samtaler med studenter på Noroff i forbindelse med stand for
ledervalg. Der det opplevdes som vanskelig å komme seg opp på UiA.
Ville derfor ha lunsjer rundt omkring på institusjonene, også med faglig
innhold. For eksempel om studentøkonomi. VT var positive til
forslaget. Arlene ønsket gjerne å dekke hver institusjon en gang i
semesteret.
Valg - Arlene
Vil ha nye ideer og strategier for å rekruttere til Velferdstinget. For
eksempel en ordning for å få flere representanter med på stand. Thomas
foreslo krysspromotering med STA.
Gjennomføring av valg – Benedicte
Hvordan få flere til Valgkomiteen. Må velges på neste møte, så en har
de klare til Valgforsamlingen. Alle må bidra.
Møteoppsummering
Bra takhøyde. Og godt miljø. Skryt til Arlene som sto i det alene.
Positivt at møtet ikke ble så langt ved å ha flere møter i semesteret.
Møtet ble avsluttet kl. 19.22
Lars Martin Bogen
Protokollfører

Velferdstinget i Agder
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VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

10/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Siden sist
Arbeidsutvalget har siden sist gjort følgende:
-

Deltatt på næringslivskonferansen Norge på Nytt, og stått på stand for promotering
Deltatt på ViN-møtet
Deltatt på innspillsmøtet ang. studentboliger på Lund torv og svart på høring med
STA
Svart på høring ang. Regionplan Agder
Gjennomført 2 velferdslunsjer på Noroff og Fagskolen Grimstad/UiA campus
Grimstad
Avholdt økonomikurs for studentsosiale midler
Deltatt på NSO formøtet
Lagt planer for markedsføring til valg
Gjennomført innspillsrunde for VT med samarbeidsavtale med SiA
Samarbeidet med STA og SiA ang. samarbeidsavtaler
Behandlet varslingssak av nye beboere i SiA boliger

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

11/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Supplering Fordelingsutvalget
Da det kun ble valgt en representant til Fordelingsutvalget ved forrige valgforsamling har VK
i samråd med leder av AU supplert inn Svein-Thomas Tvedt som ny representant i
Fordelingsutvalget.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Svein-Thomas Tvedt som nytt medlem av
Fordelingsutvalget.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

12/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Arlene Henneli

Vedtektsendring
Under velferdsmøte 30.01.2019 ble det sendt inn forslag om vedtektsendring fra
representantene Benedicte Nordli og Helene Vedal.
Følgende endringsforslag er kommet inn for §16.1:
«En institusjon kan etter godkjenning av Velferdstinget inneha alle vervene i Arbeidsutvalget
dersom det ikke finnes kandidater fra de andre institusjonene.»
Som skal erstatte:
«En institusjon kan ha alle vervene i Arbeidsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre
institusjoner.»
I tråd med gjeldene vedtekter behandles denne vedtektsendringen på VT møte 10.04.2019.
Det er kun dette endringsforslaget som skal behandles, og det åpnes ikke opp for å gjøre andre
endringer i vedtektene.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar endring av vedtekter.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

13/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Victor Larsson

Identitetsdebatt VT
Sammen med UiA, SiA og STA har vi registrert et ønske og behov fra både studentene og
organisasjonene å skape et klarere skille mellom VT og STA. Hvem vi er, hva vi gjør, hva
våre oppgaver skal være og hvordan vi skal forholde oss til de og hvordan de og andre skal
forholde seg til oss.
For at vi skal kunne skape et klarere skille så er det viktig at vi først vet hva vi står for og hva
våre hovedfunksjoner burde være.
Punkter å tenke over:
- Hvor mye, hvordan og hvem skal vi støtte økonomisk?
- Hvem jobber vi for?
- Hvem jobber vi med?
- Hvem skal vi påvirke?
- Hvilke områder innen studentenes velferd er vårt ansvar?
- Hvor går grensene til studentvelferd?
- Hvor stort ansvar har vi ovenfor studentenes hverdag?

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

14/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Evaluering av faste stillinger
Nestleder og styremedlem i AU (Victor og Arlene) har siden sommeren 2018 hatt 20%
honorert stilling. Det har vært en prøveperiode, og AU ønsker å fortsette denne praksisen. AU
synes det er hensiktsmessig å ha honorerte verv videre fordi det styrkers AUs arbeidskapasitet
og gir oss mulighet til å drive mer effektivt, og være mer tilstede i velferdspolitikken, både
regionalt og nasjonalt.
Denne våren har AU hatt flere arrangementer enn tidligere og deltatt på flere politiske
samlinger. Vi ser at arbeidskapasiteten til alle styremedlemmene går langt over
stillingsprosenten sin. Det må legges til at alle andre velferdsting i Norge har samlet høyere
stillingsprosenter enn oss. I denne prosessen har det blitt vurdert om øke både
stillingsprosentene til nestleder og leder, fra henholdsvis 20% til 30% på nestleder, og 40% til
50% på leder.
I første omgang ønsker vi å sikre 20% stillinger til både nestleder og styremedlem, men vi ser
for oss å øke stillingsprosenter til både leder og nestleder i fremtiden.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar at nestleder og styremedlem skal ha 20% honorert stilling.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

15/19
10.04.19
Arbeidsutvalget v/Jakob Mæland

Samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Siden før jul har VT samarbeidet med SiA om en varig samarbeidsavtale. Det ble i mars
gjennomført en innspillsrunde til alle VT-medlemmer ang. avtalen, og i 2. april gjennomført
et forhandlingsmøte med SiA. Avtalen som nå ligger til grunn er det endelige forslaget til
samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen er basert på samarbeidsavtalen Velferdstinget i
Stavanger har med studentsamskipnaden der.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget (VT) og Studentsamskipnaden i
Agder (SiA)
Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget (VT) og Studentsamskipnaden i
Agder (SiA)

Samarbeidsavtale
mellom
Velferdstinget (VT) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
1. Formål
Samarbeidet mellom VT og SiA reguleres gjennom denne avtalen. Samarbeidsavtalen bygger
på gjensidig tillit mellom partene og har som formål å fremme et godt samarbeid mellom VT
og SiA, til det beste for alle studenter tilknyttet SiA. VT fungerer som SiAs studentorgan og
er en selvstendig enhet.
2. Rammebetingelser
Samarbeidsavtalen bygger på lov om studentsamskipnader, dens forskrifter, og vedtekter for
SiA. I henhold til lov om studentsamskipnader er styret i SiA selskapets øverste myndighet.
Styret i SiA har ansvaret for at SiA og SiA sine forvaltningsområder blir tilfredsstillende
drevet. De bestemmelser og prosedyrer som ligger i denne avtalen er underordnet dette
hovedprinsippet.
3. Valg og innstilling til styret
VT velger styreleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer til styret i SiA. Dette
valget reguleres av VT sitt valgreglement.
4. Studentsosiale midler
Styret i SiA har delegert besluttende myndighet til VT ved fordeling av studentsosiale midler.
Utdeling av studentsosiale midler reguleres av VT sine retningslinjer. Disse retningslinjene
skal være i tråd med SiA sine verdier og prinsipper. Endringer i retningslinjene for tildeling
av studentsosiale midler skal sendes på høring til SiA-styret, før de endelig vedtas i VT. Når
VT ønsker det, kan administrasjonen i SiA konsulteres om søknader og prioriteringer.
5. Lokaler og utstyr
SiA står ansvarlig for å sikre at Sekretariatet og AU har lokaler og kontorutstyr for å kunne
utføre sin daglige drift. Sekretariatet til VT har én fast kontordag i uken, sammen med den
øvrige SiA-administrasjonen.
6. Administrativ støtte
SiA bistår med administrative funksjoner som er nødvendig for VTs virke. Dette inkluderer,
men er ikke begrenset til, organisatorisk støtte, kommunikasjon, juridisk bistand, og
behandling av økonomiske saker. Velferdstinget sitt sekretariat ligger organisatorisk under
SiA Kultur og frivillighet.
7. Økonomi
Velferdstinget er ansvarlig for forvaltning av sin egen økonomi. Den årlige økonomiske
rammen avklares gjennom ramme gitt i SiAs årlige budsjett. Regnskap og revisjon av VT sin
drift utføres av SiA.
8. UGA
Det skal etableres et møtepunkt mellom UGA, SiA kultur og VT hvor de øvrige
studentdemokratiene tilknyttet VT inviteres. SiA kultur har ansvar for å kalle inn til
samarbeidsmøtet.
9. Høringer

VT er høringsinstans overfor styret i følgende saker:
a) Visjon og mål
b) Saker som har vesentlig betydning for studentvelferden
c) Endring av semesteravgiften
Saker som SiA sender til VT på høring, eller som VT sender til SiA på høring, skal ha en
høringsfrist på minimum 3 uker, såfremt det lar seg gjøre.
Der SiA sender saker på høring til VT, velger VT selv hvordan de inkluderer relevante aktører
i utforming av høringssvar.
10. Saker fra Velferdstinget til SiA
Velferdstinget kan på eget initiativ be styret om å behandle konkrete saker. Slike saker skal
sendes til administrerende direktør, og behandles innen rimelig tid.
Når VT uttaler seg i saker/høringer, skal uttalelsen sendes til administrerende direktør, som
legger uttalelse/vedtak frem for styret.
Administrerende direktør skal underrette VT når saker er behandlet.
11. Møter
a) VT-leder, styreleder og administrerende direktør skal, ved behov, holde dialogmøter hvert
kvartal for å diskutere samarbeid mellom VT og SiA. Administrerende direktør har ansvar for
å kalle inn til dialogmøtet.
b) Arbeidsutvalget i VT, styreleder og administrerende direktør i SiA har møter i forkant av
hvert styremøte. Administrerende direktør har ansvar for å kalle inn til samarbeidsmøtet.
c) Styreleder, eller den styreleder delegerer til, møter på VT sine møter med tale- og
forslagsrett, ved unntak av lukkede saker.
d) Leder for VT, eller den leder delegerer til, møter på SiA-styret sine møter med tale- og
forslagsrett, ved unntak av lukkede saker.
e) I konfidensielle saker som tas opp på samarbeidsmøter o.l. har alle taushetsplikt.
12. Informasjon og åpenhet
a) VT orienteres om SiA-styrets saker som ikke er konfidensielle/driftssensitive, ved at
innkallingen oversendes også til leder for VT.
b) SiA orienteres om VT-møtets saker ved at innkalling oversendes også til styreleder og
administrerende direktør.
c) Protokollen fra SiA-styremøtene legges tilgjengelig på SiA sin nettside. Protokollen fra
VT-møtene legges tilgjengelig på VT sin nettside.
d) Det skal legges til rette for kommunikasjon mellom AU i VT og de ulike avdelingene i
SiA. Der det er mulig bistår SiA Velferdstinget.
13. Samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen gjennomgås og eventuelt foreslås revidert etter behov. Leder for VT,
styreleder, eller administrerende direktør i SiA kan foreslå gjennomgang av avtalen. Leder for
VT, styreleder i SiA og administrerende direktør i SiA utformer sammen forslag til endringer
i avtalen. Samarbeidsavtalen og eventuelle endringer vedtas av VT og styret i SiA.
SiA-styret og VT skal informere nye medlemmer om denne avtalen.

Leder Velferdstinget

Styreleder SiA

Administrerende direktør SiA
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Arbeidsutvalget v/Arlene Henneli

Evaluering av formøter
Etter første VT møte fikk AU tilbakemelding på at det var ønske om å bruke midler på
ytterligere oppstartsseminar, mer kursing, sosiale sammenkomster og formøter. På bakgrunn
av dette valgte AU å opprette formøter med en sosial bolk opp mot VT-møtene. Dette er
møter som er todelt, med en bolk hvor man går gjennom sakspapirer og blir trygge på sakene
og en bolk med middag og sosialt. Et viktig element er at formøtene ikke brukes til å ta
debatten, men heller stille spørsmål til og diskutere hva som er ment i sakspapirene. Målet er
at alle skal være trygge i sakene når man kommer til møte og at VT-møtene dermed kan
dedikeres til en god og innholdsrik debatt.
Oppmøte på formøtene har variert noe og AU ser det som formålstjenlig å evaluere bruken av
ressurser. Det er budsjettert med 1000 kr pr formøte. I tillegg bruker AU tid og krefter på å
planlegge og avholde denne typen møter.
AU er positiv til å fortsette med formøter dersom VT ønsker dette. Det er imidlertid viktig at
man ikke bruker ressurser på dette dersom VT ikke finner det givende. Et annet element er at
vi går mot slutten av VT perioden, og AU ønsker å gi videre erfaringer og et godt
utgangspunkt for kommende VT. AU ønsker derfor å høre med VT hva dere tenker rundt
formøter. Er det ønskelig å fortsette med dagens ordning? Legge ned formøtene? Gjøre om på
innholdet i møtene? Eller bruke midlene til å skape en ny plattform?
AU tar med seg innspill fra debatten i utformingen av sosiale og saklige plattformer i veien
videre.
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Nytt velferdssenter
SiA planlegger å bygge et velferdssenter foran Spicheren. Her er det planlagt at hele SiA
administrasjonen skal flyttes fra brakkene på bygg 32, 50 og 51. Dette gjelder alle avdelinger
- også SiA Helse.
Det planlagte velferdssenteret vil ha 3 deler:
- En stor del av huset vil være et helsehus - med SiA Helse, legekontorer, og mulige
fysioterapeuter og tannleger.
-En annen del vil være SiA administrasjonen, med en egen åpen resepsjon, der studenter kan
ta kontakt med SiA bolig.
-En siste del vil være et "studentsenter", der det vil være moderne møterom i ulike størrelser
og åpne arealer med kontorer og arbeidsplasser. Formålet med det er at studentaktiviteter og
linjeforeninger skal ha steder å arbeide på. I tillegg er det tiltenkt at Velferdstingets
arbeidsutvalg og sekretariat får kontor her.
SiA ønsker innspill fra VT på det planlagte velferdssenteret, og spesielt studentdelen. Er det
behov for en slik studentdel? Hvordan kan en slik studentdel utformes best mulig? Eller er det
andre behov som bør dekkes?
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Velferdslunsjer
Det har pr. dags dato blitt gjennomført to velferdslunsjer. En på Noroff, med foredrag om
studentøkonomi av økonomistudentene Kristina Ågedal og Helene Johansen, og en på UiA
Grimstad med foredrag om psykisk helse av studenten Marie Eikemo Larsen. På
velferdslunsjen UiA Grimstad er Fagskolen Grimstad også invitert. Det ble gitt informasjon
om Velferdstinget i Agder, og valget på lunsjene, samt servert vegansk lunsj.
AU ønsker å gjennomføre minst en velferdslunsj hvert kalenderår på hver institusjon, og en
på både campus Kristiansand og Grimstad ved UiA. Det for å øke engasjementet og
synligheten til VT. Det er planlagt 1-2 velferdslunsjer etter påske.
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Informasjon studentboliger
Siden sist møte har vi fått inn en sak fra Silje Moen som er vararepresentant i VT fra UiA.
Saken omhandler studentboliger og en manglende informasjon fra SiA dersom det er en ny
student som skal flytte inn i boligen hvor du bor. Sakspresentasjonen til Silje ligger som
vedlegg.
Saken ble tatt opp på AU møte i etterkant av at saken ble sendt inn. Alle i AU stilte seg bak
saken og ble enige om en strategi for veien videre. Leder tok problematikken opp med
direktør i SiA, som stilte seg positiv. Det er på bakgrunn av dette 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.
AU har vært i kontakt med Silje underveis i prosessen, og anser saken som løst i godt
samarbeid med SiA.

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.

