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Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder. 

 

Tid: Torsdag 11.november 2021 kl. 16.15. 

Sted: Møterom Sigma i kjelleren på Studentsenteret, Universitetsveien 3A, Kristiansand. 

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

 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 

Leder, VT. 
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Saksliste VT-møte 
Møtedato: 11.11. 2021 kl.16.15  

Sted: Studentsenteret  

 

SAK TITTEL  SAKSBEHANDLER MERKNAD 

 FORMØTE   

VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer  Muntlig  

VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

Ordstyrer  Vedlagt  

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 

13.10.21 

Ordstyrer Vedlagt  

 

Orienteringssaker    

VT-sak 59/21 Siden sist  Michelle Brynildsen Vedlagt  

Vedtakssaker     

VT-sak 60/21 Tildeling studentsosiale 

midler 

Charlotte Ekroll/FU Vedlagt  

VT-sak 61/21 Utsettelse frist for utbetaling 

investeringsmidler  

Charlotte Ekroll Vedlagt  

VT-sak 62/21 Budsjett 2022 Michelle Brynildsen  Vedlagt  

Diskusjonssak     

VT-sak 63/21 Studenthus i sentrum  Michelle 

Brynildsen/Benedicte 

Nordlie 

Vedlagt  

VT-sak 64/21 VT som egen organisasjon Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 65/21 Endring av 

stillingsprosenter AU 

Michelle Brynildsen Vedlagt  

Orienteringssaker     

VT-sak 66/21 Utvidet funksjonsperiode 

SiA-styret  

Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 67/21 Oppdatering valg  Charlotte Ekroll Muntlig 

VT-sak 68/21 Eventuelt  Michelle Brynildsen Muntlig 

 Evaluering av møtet  Muntlig  
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Dagsorden for VT-møte 11.11.21 

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

SAK TITTEL  ANSLÅTT TIDSPUNKT 

 FORMØTE 16:15-16:40       

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

VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

16:45-16:50 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 

13.10.21 

16:50-16:55  

VT-sak 60/21 Tildeling studentsosiale 

midler  

16:55-17:55  

VT-sak 61/21 Frist for utbetaling 

investeringsmidler 

17:55-18:05  

PAUSE  18:05-18:15  

VT-sak 59/21 Siden sist  18:15-18:25  

VT-sak 62/21 Budsjett 2022 18:25-18:55  

VT-sak 63/21 Studenthus i sentrum  18:55-19:35  

VT-sak 64/21 VT som egen organisasjon 19:35-20:15  

PAUSE  20:15-20:25  

VT-sak 65/21 Endring av stillingsprosenter 

AU 

20:25-21:00  

VT-sak 66/21 Utvidet funksjonsperiode 

SiA-styret  

21:00-21:15  

VT-sak 67/21 Oppdatering valg  21:15-21:25  

VT-sak 68/21 Eventuelt  21:25-21:35  

 Evaluering av møtet  

  

Møtet er estimert til å vare til ca 21.50, inkludert evaluering av møtet. 
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Velferdstinget i Agder 
 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato   13.10.21 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie 

 

 

 

PROTOKOLL 
Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 13.10.2021 

 
UiA: 

Lars Magnus Halvorsen  

André Sundbø Olsen  

Konstanse H. Åkerman  

Nina Skiftenes   

 

NLA: 

Marius Alexander Thomassen  

 

Ansgar:  

Miriam Trovi 

 

Noroff: Har ikke representant.  

 

Fagskolen i Agder: 

Kjartan Johan Waage  

Fredrik Reiss-Jacobsen 

 

AU:  

Michelle Brynildsen  

Børre Bastigkeit 

Anders Nesdal 

 

Ordstyrere:  

Anna Synnøve Røysland    

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Maiken Køien Andersen  

Rita Isabell Otnes  

Carl William Hansen 

Charlotte Ekroll 

 

Andre tilstede:  

Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Leder STA 

Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA 
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SAKSLISTE 

VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 

Forslag: Anna Synnøve Røysland   

 

Enstemmig vedtatt  

 

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

Godkjent  

 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 21.09.21 

Godkjent 

 

Orienteringssaker 
 

VT-sak 00d/21 Presentasjon om Aktiv student, ved Jon Gotteberg.  

Avdelingsleder i SiA Kultur og Velferd presenterte seg selv, avdelingen og prosjektet Aktiv 

student. Sjekk nettsiden: https://sia.no/student/ for å ta i bruk ressursene og søke midler. 

 

Sak 00d/21 og 49/21 byttet plass etter godkjenning av VT.  

 

VT-sak 49/21 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

Sofie Søndergaard Klit presenterte siden sist for SiA-styret.  

 

Vedtakssaker 
 

VT-sak 50/21 Møtedatoer 

Anders Nesdal presenterte saken.  

 

Det kom spørsmål om hvilke studenter som velges når, med tanke på de ulike 

valgforsamlingene. VT ble også opplyst at valgforsamlingen avholdes i desember, selv om 

valget skal skje i november. Men på grunn av at man deler valgforsamling og VT-møte i 

november, er det gunstig med desember sett opp mot eksamensperioden. VT er enig i dette. 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar møteplan for Velferdstinget i Agder, med de endringene som måtte 

komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 51/21 Økonomireglement  

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

 

Det kom ingen spørsmål eller innspill. 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar Økonomireglement for Velferdstinget i Agder, med de endringene som 

måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 52/21 Revidering av handlingsplanen 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

Det kom ingen spørsmål eller innspill.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar handlingsplanen for Velferdstinget i Agder 2021/22, med de endringene 

som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 53/21 Revidering av utviklingsplanen 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

Det kom innspill om at VT må sikre representasjon fra begge studiebyer og at alle 

utdanningsinstitusjonene er representert.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar Utviklingsplanen for Velferdstinget i Agder, med de endringene som 

måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

VT-sak 54/21 Flytting av SiA-styrets valgperiode  

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

VT er positive til endringen da det er positivt at SiA-styret sitter i lik periode som resten, med 

tanke på samarbeidet. I tillegg trakk VT frem det positive ved at SiA-styret kan ta en sterkere 

posisjon nasjonalt inn i Samskipnadsrådet. Saken virker gjennomarbeidet og gjennomtenkt 

ettersom dette også var gjort i samarbeid med SiA-styreleder.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar AU sin intensjon om å flytte valget av SiA-styrerepresentanter til 

valgforsamling på vårsemesteret. 

Enstemmig vedtatt.  

Velferdstinget vedtar at AU kan se bort fra valgreglementet §2.3 når det gjelder utlysning og 

valg til SiA-styret, desember 2021. 

Enstemmig vedtatt.  

Velferdstinget vedtar at AU kommer tilbake i november-møtet til hvordan studentene er 

representert i SiA-styret i perioden januar-juli (frem til nye representanter er valgt og 

funksjonsperioden starter). 

Enstemmig vedtatt.  
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Diskusjonssaker 

 
VT-sak 55/21 SiAs helsetilbud  

Børre Bastigkeit presenterte saken.  

 

VT trakk frem behovet for å alltid sikre god informasjon og synlighet for tilbudene. Det ble 

trukket frem muligheten for å ansette en studenthumanist likt UiO og NTNU, i tillegg ble det 

etterspurt mer kompetanse rundt studenter og rus. VT var opptatt av tilbudene slik de er 

fordelt mellom Kristiansand og Grimstad. Det meste av tilbudene er lokalisert i Kristiansand, 

noe som gjør det vanskelig for studenter i Grimstad å ta det i bruk. Er det en ide å 

eksempelvis refundere transport mellom studiebyene om studenter ønsker å ta i bruk 

tjenestene og på denne måten tilgjengeliggjøre tilbudene for flere.  

 

VT-sak 56/21 Høringssvar studentstrategi  

Børre Bastigkeit presenterte saken.  

VT la stor vekt på kollektivtilbudet og spesielt rettet mot pris. Dette er absolutt et område 

Agder må bli bedre på. Det er et hinder å ta i bruk hele Agder når prisen er så høy, uavhengig 

om man snakker om studier, kulturtilbud eller bosetting. Prisen må ned og det må være mulig 

å enkelt ta kollektivt over hele Agder.  

Studenttilknytning til arbeidslivet må settes fokus på, alt fra karriereveiledning, praksis og 

ansettelse etter studietiden. Det må tydeliggjøres hvem som har et ansvar for at studenter vet 

hva utdanningen kan brukes til og behovet i arbeidsmarkedet. I tillegg burde det utvikles enda 

flere mingleplasser hvor studenter kan treffe arbeids- og næringslivet og selv skape seg 

nettverk. I tillegg vet man at det er en utfordring at mange ansettelser skjer via nettverk og 

ikke åpne utlysninger. Dette er et hinder for mange og må slås ned på. Likevel viser dette 

også hvorfor det er viktig at studenter kan knytte til seg et nettverk under studiene.  

Når det gjelder bolig er ikke Sørlandet en versting på dette området. Studenter kan både ta i 

bruk studentboliger og det private leiemarkedet. Det bygges også en del, slik at det er mulig å 

bosette seg her prismessig, sammenlignet med andre byer. Likevel er det enda 

utviklingspotensialet med tanke på flere studentboliger og oppussing av disse. Det må sikres 

at man har mulighet å bo sentralt og under gode forhold.  

 

Orienteringssaker 
 

 VT-sak 57/21 SP-møte 

Michelle Brynildsen orienterte om saken. 

 

VT-sak 58/21 Eventuelt  

Det ble meldt inn en sak i eventuelt som omhandlet kick off av prosjektet Skippergata, 

18.oktober 2021. VT er invitert inn og må huske å melde seg på så snart som mulig.   

 

Evaluering.  

De med møteplikt deltar på evaluering. Det ble avklart at selv om SiA-styreleder ikke har 

møteplikt ønskes det at hun deltar på evalueringen.  

 

Møtet ble avsluttet ca 19.45 
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Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak   59/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

Siden sist  

Leder  

• Kick-off Studenthus  

• SiA-styremøte  

• Workshop egen org.  

• Laget quiz til VT-treff  

• VT-treff 

• AU-møter  

• Møte med Anette Bylund  

• Skrevet artikler til utlysning av valg  

• Grafikk til valg  

• Grafikk til Skravlekopp  

• Faste samarbeidsmøter med Benedicte  

• Kommunikasjonsoppgaver  

• Medarbeidersamtale med organisatorisk nestleder  

• Møte om Skravlekopp  

• Skrevet sakspapirer  

• Referansegruppemøte Studenthus  

• Styringsgruppemøte Studenthus  

• Skravlekoppåpning på UiA  

• Studentrådsmøte i Kristiansand  

• Oppdatering på møte om KD-midler  

• Besvart mail  

• Sendt ut innkalling til VT-møte  

• Sendt ut saksliste til VT-møte  
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• Lest korrektur på sakspapirer  

• Generelt kontorarbeid  

Politisk nestleder  

• Stedfortreder for leder på studentrådsmøte i Grm  

• Møte med Krs kommune om studentstrategi 

• Strømmåler saken  

- skrevet leserinnlegg 

- møte med Agder Energi 

- møte med leder for samskipnadene  

- jevn dialog med adm.dir. Pål Harv 

- dialog med lokale polititkere  

• HV-øvelse  

• Aktiv Student  

• AU-møter  

• Arbeid med VT-lunsjer  

• Workshop egen org.  

• Politisk opplæring med Benedicte  

• Arbeidet med høringssvar  

• Møte med SiA helse  

 

Organisatorisk nestleder  

• Veiledning med studentforeninger som trengte hjelp med søknad om studentsosiale 

midler  

• Opplæring for nytt FU-medlem  

• Workshop med AU om VT som egen organisasjon  

• Kick-off Studenthus  

• Forberedelser til FU-møter + referat fra disse  

• FU-møter  

• Utbetalingsanmodninger 
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• Møte med SiA økonomi om budsjett for VT  

• AU-møter + referater fra disse  

• Medarbeidersamtale med Leder VT  

• Startet med semesterhjul for V22 

• Arbeidet med mal for faste avtaler om økonomisk støtte til foreninger  

• Arbeidet med forslag om omstrukturering av FU  

• Klargjort materiale som skal publiseres på nettsiden i forbindelse med FU sin 

innstilling om studentsosiale midler  

 

Kommunikasjonsansvarlig  

• Samarbeidet med VT OA ang. «Aksjon for økt studiestøtte»  

• Instagramkonkurranse  

• Dialog med 07Media ang. UGA-lederkampanje  

• Møte med nåværende UGA-leder  

• Spilt inn video til UGA-lederkampanje (SoMe) 

• Fremhevet overnevnte videoer på alle plattformer i samarbeid med 07Media  

• Workshop med AU  

• Funnet frem og sortert UGA-promoteringsartikler  

• Lyst ut valg av UGA-leder, FU og SiA kulturfond via artikler om dette på nettsiden  

• AU-møter  

• Oppdatert nettsiden ang. uttalelser V22  

• Blitt medlem i den arbeidsgruppa «PR» for Studenthusprosjekt  

• UGA-grafikk sendt til skjermer på UiA Krs og Grm 

SiA-styret 

Ettersom det de siste møtene ikke har vært noe skriftlig fra SiA-styret er alt som har skjedd 

siden april og til nå tatt med.  

•  28. april ble det avholdt formøte med VT 

• 29. april ble årets tredje styremøte i SiA gjennomført. Protokoll fra styremøtet er 

tilgjengelig på: https://sia.no/om/styret/ 
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• 5. mai var styreleder i møte med VT-leder og SiA bolig ang. byggeprosjekt med 

studentboliger på Gimle 4. 

• 19. mai deltok styreleder i styreledersamling arrangert av Samskipnadsrådet. 

• 19. mai deltok nestleder som observatør i Studentparlamentet i Studentorganisasjonen 

i Agder (STA) sin valgforsamling. 

• 20. mai deltok styreleder i Samskipnadsrådets årlige boligmøte, der årets tema var 

oppgradering. 

• 26. mai deltok styreleder i toppmøte om studenters psykiske helse ved Forsknings- og 

høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

• 26. mai deltok styreleder som observatør i Studentparlamentet i Studentorganisasjonen 

i Agder (STA) sitt møte. 

• 28. mai var styreleder i formøte med adm.dir. i SiA og leder av AU i VT i forbindelse 

med planlegging av styremøte i SiA. 

• 3. juni deltok styreleder i en nettsamling i regi av Kompetansenettverk for studenters 

suksess i høyere utdanning, der temaet var «Studentengasjement: ansvar, roller og 

strukturer». 

• 8. juni hadde styreleder overleveringsmøte med avtroppende - og påtroppende leder av 

Velferdstinget. 

• 8. juni ble vårsemesterets siste styremøte i SiA gjennomført. Protokoll fra styremøtet 

er tilgjengelig på: https://sia.no/om/styret/ 

• 10. august var det åpning av det nye studentsenteret, der styreleder holdt tale. 

• 27. august var styreleder i formøte med adm.dir. i SiA og leder av AU i VT i 

forbindelse med planlegging av styremøte i SiA. 

• 2. september ble styreseminar og -møte avholdt i studentsenteret. Protokoll fra 

styremøtet er tilgjengelig på: https://sia.no/om/styret/ 

• 21. september ble det avholdt ekstraordinært styremøte. 

• 22. september deltok styreleder som observatør i Studentparlamentet i 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) sitt møte. 

• 14. oktober ble høstsemesterets andre styremøte i SiA gjennomført. Protokoll fra 

styremøtet er tilgjengelig på: https://sia.no/om/styret/ 
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• 20. oktober deltok styreleder som observatør i Studentparlamentet i 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) sitt møte. 

• november deltok styreleder og nestleder i styreledersamling i regi av 

Samskipnadsmøtet i Kristiansand 

• 2.-3. november var SiA vertskap for Samskipnadsmøtet. Mer informasjon om 

Samskipnadsrådet og Samskipnadsmøtet finnes her: https://www.samskipnader.no/ 

Neste styremøte i SiA er 2. desember. 
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Saksbehandler  Charlotte Ekroll og FU 

VT-sak   60/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

 

Tildeling av studentsosiale midler for våren 2022 

 

Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til tildeling av studentsosiale midler for våren 

2022. Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/stotte/studentsosiale-

midler/vedtatt/innstilling-v22/. 

 

Aktivitetene har fått frist til innen 10.november, altså senest 09.november kl.23.59, for å 

komme med uttalelser til innstillingen. Uttalelsene finner dere her: https://vt-

agder.no/stotte/studentsosiale-midler/uttalelser/uttalelser/uttalelser-v22/uttalelser-v22/. Det er 

ønskelig at VT har et fokus på disse under tildelingen.  

 

Referat fra behandlingsmøtene i FU er lagt ved i e-posten sammen med sakspapirene. Her kan 

dere se hva FU har vurdert og diskutert underveis i behandlingen av søknadene. 

 

Dersom medlemmer av Velferdstinget har spørsmål til enkelte søknader, bes de om å sende 

inn spørsmål i forkant av møtet til organisatorisk nestleder på organisatorisk@vt-agder.no 

Disse vil da bli besvart på møtet. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar tildeling av studentsosiale midler for våren 2022 med de 

endringene som måtte komme på møtet.  
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Saksbehandler  Charlotte Ekroll 

VT-sak   61/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

 

Utsettelse av frist for utbetaling av investeringsmidler 

 

Blant dette semesterets søknader om studentsosiale midler var det flere foreninger som søkte 

om midler for ting de allerede har fått innvilget midler til. FU valgte å avvise disse søknadene 

fordi foreningene fortsatt kunne hente ut disse midlene. Dette gjelder først og fremst midler 

innvilget for V21, med vedtak 18.november 2020. Samtidig står følgende i retningslinjene for 

studentsosiale midler:  

 

For å få utbetalt vedtatte investeringsmidler må kostnadene dokumenteres til VT innen ett år 

etter vedtak. Hvis dette ikke skjer, annulleres tildelingen og midlene tilfaller det 

studentsosiale fondet. 

 

En konsekvens av dette er at foreningene etter 18.november 2021 ikke har mulighet til å hente 

ut midlene (siden det har gått ett år siden vedtaket), i tillegg til at de får beskjed om at de ikke 

får nye midler fordi de hadde midler tilgjengelig. Dette er en uheldig situasjon for 

foreningene. FU og organisatorisk nestleder har derfor et forslag om at foreningene skal få 

mulighet til å hente ut midlene frem til slutten av i år, slik at de har en reell mulighet til å få 

utbetalt midlene de allerede har fått innvilget. Dette har vært praksis tidligere, men siden 

retningslinjene for studentsosiale midler setter en grense på 12 måneder etter vedtak ønsker 

AU og FU at VT vurderer saken.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at fristen for utbetaling av investeringsmidler for V21 utsettes til 

31.12.21, med de endringene som måtte komme på møtet.   
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Saksbehandlere: Michelle Brynildsen og Charlotte Ekroll 

VT-sak 62/21 

Møtedato 11.11.2021  

 

Budsjett for Velferdstinget 2022 

 

Velferdstinget i Agder (VT), som avdeling i Studentsamskipnaden i Agder (SiA), har et 

budsjett på omtrent 3,5 millioner fra semesteravgiften. Denne summen blir blant annet fordelt 

på honorar til AU, studentsosiale midler og driftskostnadene VT har, som alle er summer som 

kan variere. Denne saken tar kun for seg budsjettet for året 2022 som omhandler 

driftskostnadene (ikke studentsosiale midler eller honorar til AU).  

 

Driftskostnad er midler VT skal bruke på kostnader som følger med det å drive 

organisasjonen, og skape engasjement for studentene VT representerer. Tidligere har 

driftskostnadene hatt et budsjett på 144 200,-, men dette er ikke en sum som er «låst». AU 

ønsker å presisere at selv om budsjettet i år er oppjustert fra tidligere år, vil ikke dette medføre 

at mindre midler går til studentforeningene i form av studentsosiale midler. Av erfaring er det 

mange foreninger som søker om mer enn de faktisk henter ut av midler, i tillegg til at det hver 

søknadsbehandling er noen søknader som blir avslått grunnet dårlig dokumentasjon, eller 

fordi foreningen søker om noe som studentsosiale midler eksplisitt ikke kan gå til (for 

eksempel sosiale arrangementer).  

 

Budsjettet for 2022 er utformet basert på hva status er på regnskapet så langt i 2021. Vedlagt 

ligger en utdypende forklaring for hver av postene, og hvorfor de eventuelt er endret i forhold 

til budsjettet for 2021. Basert på hva VT vedtar kommer AU til å ta dette videre til SiA som 

en del av budsjettønskene fra VT for det kommende året. Slik som tidligere budsjett er også 

dette satt opp ved siden av fjorårets budsjett for sammenligning.  
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Forslag til budsjett for Velferdstinget 2022  

 

Post Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Endring 

Profilering 20 750,- 20 750,-  0,-  

Kontor, programvare o.l. 9 750,-  6 000,- - 3 750,-   

Reisekostnader 28 000,- 28 000,- 0,- 

Bevertning 25 950,- 30 000,- + 4 050,- 

Gaver 4 000,- 6 000,- + 2 000,- 

Opplæring av AU og VT 55 750,- 66 000,- + 10 250,- 

Sum 144 200,-  156 750,-  + 12 500,- 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Velferdstinget i Agder vedtar budsjett for Velferdstinget 2022 med de 

endringene som måtte komme på møtet.  

 

Vedlegg: 

Vedlagt ligger utdypende forklaring av postene  
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Vedlegg: Utdypende forklaring av postene 

 

1. Profilering 

Denne posten inkluderer utgifter til bl.a. premier til konkurranser, sponsing på sosiale 

medier, profileringsklær og andre innkjøp for å promotere VT. Denne posten er 

uendret fra det forrige budsjettet. 

 

2. Kontor, programvare o.l. 

Denne posten inkluderer utgifter til programvarer og diverse kontorrekvisita. Av 

erfaring har ikke VT så mye utgifter innenfor denne posten, og derfor foreslår AU å 

redusere den.  

 

3. Reisekostnader 

Denne posten inkluderer reiseutgifter til møter og konferanser hvor det er viktig at 

Velferdstinget i Agder er representert. Det gjelder for eksempel møter i 

Velferdstingene i Norge (ViN). Denne posten inkluderer også utgifter til 

kjøregodtgjørelse, ved eksempelvis studentrådsmøter i Grimstad. Denne posten er 

uendret fra det forrige budsjettet. 

 

4. Bevertning 

Denne posten inkluderer utgifter til møter i Velferdstinget og utvalgene, og sosiale 

sammenkomster som for eksempel VT-treff. Ettersom det nå er flere VT-møter i året 

enn det har pleid å være, blir dermed utgiftene til møtemat økt. I tillegg er det møtemat 

til flere personer siden Kommunikasjonsutvalget også er nytt sammenlignet med i fjor. 

 

5. Gaver 

Denne posten inkluderer midler til symbolske gaver for gjester og andre som gjør et 

godt stykke frivillig arbeid i VT. Denne posten økes på samme grunnlag som forrige 

post. 
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6. Opplæring av AU og VT 

Denne posten inkluderer utgifter til overlapp mellom avtroppende og påtroppende AU, 

samt utgifter til oppstartsseminar som avholdes for VT-representantene. Av erfaring 

må denne posten økes, for å kunne ha en grundigere overlapp for både AU og VT. 
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Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak   63/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

Studenthus i sentrum Kristiansand  

18.oktober 2021 var det kick-off for prosjektet «Skippergata». Dette er altså det prosjektet 

hvor SiA, UiA og Cultiva i fellesskap ser på muligheten for et bygg hvor det kan etableres et 

studenthus i sentrum. Prosjektet går fort fremover og allerede før 31.12.21 skal det være satt 

noen grove skisser og løse rammer til utforming av huset, i lys av intensjonsavtalen. 

Intensjonsavtalen ligger vedlagt. 

Denne saken er berammet til å vare 40 min. Det er satt av 10 minutt til innledning fra VT-

leder Michelle, sammen med prosjektkoordinator Benedicte Nordlie. Etter innledning og 

oppklarende spørsmål ønsker AU at VT diskuterer prosjektet i mindre grupper. Målet med 

diskusjonen er at VT skal gi sine harde prioriteringer til hva som er viktig for dem i et 

studenthus. Dette må noteres ned slik at det kan oversendes Michelle. AU vil bruke disse 

innspillene videre. 

Til orden kan det understrekes at det enda er svært tidlig i prosessen og det er enda kun 

intensjonsavtalen som er gjeldene, og ingen beslutninger er tatt. AU løfter denne saken slik at 

VT et tett koblet på prosessen og får en enkel inngangsport til informasjon og gi sine innspill. 

Dette er derfor den første av flere innspillsrunder AU trenger av VT. 

 

AU oppfordrer VT-representantene til å forberede seg til denne saken og høre med sine 

medstudenter hva som er viktig for dem. Om du er usikker på hva du skal spørre om kan du ta 

inspirasjon fra spørsmålene under.  

 

AU ønsker at VT diskuterer følgende, og lager prioritert rekkefølge: 

• Hva mener dere er viktig for å lage et vellykket studenthus?  

• Hvilke aktiviteter ønsker dere å ta i bruk i et studenthus?  
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• Hvordan skal vi gjøre studenthuset tilgjengelig for alle studenter og 

utdanningsinstitusjoner?  

 

Vedlegg:  

Vedlagt ligger intensjonsavtalen mellom VT, SiA, UiA og Cultiva.  
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Intensjonsavtale Skippergata 
 

Denne intensjonsavtalen er mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Velferdstinget i Agder (VT), 

Cultiva og Universitetet i Agder (UiA). Formålet med intensjonsavtalen er partenes felles ønske om å 

etablere et felles hus i sentrum (Digitalt innovasjonshus, studenthus og arealer for UiA). Antakelsene 

er at det det er mange sammenfallende interesser og behov som kan blomstre sammen i bruk og drift 

av et felles hus. 

Denne intensjonsavtalen inneholder de viktigste punktene partene er enige om, og danner grunnlag for 

videre samarbeid.  

Prosjektet har arbeidstittel «Skippergata» og partene ønsker i løpet av avtaleperioden å komme frem til 

et omforent navn for huset 

 

Universitetet i Agder 

• Universitetet er forpliktet til å stille lokaler til disposisjon for studentaktiviteter (fristasjon), og 

ønsker gjennom dette prosjektet å undersøke muligheter for få dette til i Skippergata sammen 

med de andre partene. Dette gjelder både et studenthus, men også andre studentkulturelle 

aktiviteter. 

• Universitetet vurderer å utvide sin totale arealkapasitet innenfor kulturelle scener, og ønsker å 

gjennomføre produksjoner og undervisning innenfor alle aktuelle kunstneriske retninger 

(rytmisk musikk, klassisk musikk, visuell kunst og scenisk kunst). Universitetet ser muligheter 

for sambruk av slike lokaler i et felles hus i Skippergata. 

• Universitetet er innforstått med at store deler av drifts/vedlikeholdskostnadene knyttet til 

arealer for studenter og undervisning må dekkes av universitetet. 

• En evt. ombygging av lokalene må utredes gjennom prosjektet, og fordeling og finansiering av 

ombyggingskostnader må avklares. 

• Både Skippergata 24A (1.etg og kjeller), Skippergata 24 og Skippergata 22 er aktuelle å utrede 

for studentaktiviteter og undervisning. 

 

Cultiva  

• Byggene i Skippergata er for Cultiva å anse som en formålsinvestering hvor avkastningen vil 

komme fra realisering av Cultivas formål snarere enn finansiell avkastning. Denne 

tilnærmingen gjelder også for SiA/UiA, det vil si at ingen av partene skal ha finansiell 

avkastning av betydning i prosjektet.  

• UIA og SIA er fra et formålsperspektiv ideelle partnere for Cultiva i utviklingen av 

Skippergata hvor intensjonen er at kjeller og 1. etasje skal disponeres av UiA/SiA. I tillegg er 

intensjonen å utrede nærmere bruk av bakgård og øvrige bygg (Skippergata 22 og 24) 

• Samarbeidet er langsiktig, og intensjonen er å inngå leieavtale for 10 år om gangen.  

• Cultiva ser også for seg samarbeid med SiA knyttet til drift av byggene. 
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Studentsamskipnaden i Agder 

• 1. etasje og kjeller stilles til disposisjon for SiA og UiA med mål om å utvikle et studenthus 
med sterkt fokus på sambruk mellom et driftskonsept servering, studentersamfunn og fakultet 
for kunstfag. 

• Fristasjon for Østsia følger med fra UiA som finansieringsgrunnlag for nytt studenthus 
• Byggene i Skippergata 22 og 24 som tilstøter rommet i bakgården bør utredes ift kjøp og 

innlemming som del av studenttilbudet. 
• SiA vil i perioden involvere de andre utdanningsinstitusjonene i prosjektet.  

 
 
Velferdstinget i Agder  

 

• VT skal i avtaleperioden delta aktivt i prosjektet, og forankre arbeidet blant studentene ved de 
ulike utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiA.  

• VT skal bidra til å spre informasjon ut blant studentene i Agder.  
 
 

 

Fellespunkter 

Organisering av prosjektet 

Partene er enige om organisering og deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgrupper  

 

 

Fremdriftsplan 

Målet med intensjonsavtalen er at man innen våren 2022 skal inngå en bindende samarbeids/leieavtale 

for prosjektet. Cultiva skal overta bygningen(e) 01.01.2023 og man ønsker å kunne åpne 

studenthusdelen innen studiestart 2023. 
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Kostnader 

Gjennom avtalen forplikter partene seg til å delta i utredningen av «Skippergata», og hver part dekker 

egne ressurser inn i prosjektet. Partene er enige om å dekke kostnadene til en prosjektkoordinator likt 

mellom Cultiva, UiA og SiA i avtaleperioden. Evt. andre kostnader som skal dekkes av de andre 

partene må vedtas av styringsgruppa. Kostnadene man er enige om, fordeles likt mellom partene 

Cultiva, UiA og SiA og faktureres ved avtalens slutt. Partene står fritt til å dekke egne eksterne 

kostnader på egenhånd. 

 

Varighet 

Intensjonsavtalen varer frem til 31.12.2021, og kan forlenges dersom partene er enige. Avtalen kan 

også erstattes av en mer bindende avtale dersom partene ønsker det. 

 

8/10-21 Kristiansand: 

Kirsti Mathiesen Hjemdahl   Seunn Smith-Tønnessen 

Daglig leder, Cultiva     Universitetsdirektør, UiA 

Pål Harv     Michelle Brynildsen   

Administrerende direktør, SiA   Leder, Velferdstinget i Agder 
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Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak   64/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

Velferdstinget som egen organisasjon  

Velferdstinget i Agder har siden høsten 2020 gjennomgått store organisatoriske endringer for 

å bli enda mer gjennomslagskraftig. Konkrete resultater av dette arbeidet kan ses både i 

utvikling av politisk dokument, sammensetning i arbeidsutvalget (AU) og intern organisering. 

Et av de punktene som AU nå jobber videre med er organiseringen av VT og derfor kommer 

denne saken opp. 

VTs organisering er i dag kaotisk, da VT verken er forankret tydelig under 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller som en egen organisasjon. Dette betyr at VT i dag 

ikke har et eget organisasjonsnummer. Når det gjelder midlene som VT benytter kanaliseres 

disse gjennom SiA Kultur og Velferd og regnskapsførers med et prosjektnummer under SiA 

Kultur og Velferd. SiA Kultur og Velferd har ingen ansvar for AU/VT ut over dette da VT 

selv benytter egne kontrakter, bruk av økonomiske midler godkjennes av leder/nestledere og 

det er leder som står som øverst ansvarlig i organisasjonen. Samarbeidet mellom SiA og VT 

reguleres i dag av samarbeidsavtalen mellom organisasjonene.  

Kjernen i denne diskusjonen er hvordan VT skal organisere seg for at strukturen skal bli klar. 

AU mener at samarbeidsavtalen mellom VT og SiA sikrer et samarbeid mellom 

organisasjonene og ønsker nå å forankre strukturen tydelig.  For å klargjøre hva andre 

Velferdsting i Norge gjør, er det kun VT og Velferdstinget Vest som er organisert under sin 

Studentsamskipnad, hvor VT i dag ikke er tettere forankret enn gjennom regnskapsføringen. 

Resterende Velferdsting er opprettet som egen organisasjon, med eget organisasjonsnummer.  

Arbeidsutvalget (AU) jobber nå med å se hvilke fordeler og ulemper det vil være for VT om 

man velger å opprette VT som en egen organisasjon.  AU avholdt i oktober en intern 

workshop for å gå i kjernen på problemstillingen. På workshopen fikk AU også besøk av 

Thomas B. Jensen, økonomisjef i SiA, for å se på de økonomiske fordelene/ulempene ved å få 

et eget organisasjonsnummer. Videre vil AU bruke de fordelene/ulempene som kom frem på 

workshopen som et grunnlag for videre diskusjon i VT: 
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Per i dag har VT et godt og stabilt forhold til SiA, hvor vi sammen har en samarbeidsavtale. 

Om VT skal bli en egen organisasjon er det kun punktet som omhandler økonomi som må 

revideres. Endringen vil være at VT går fra å økonomiføres som et prosjektnummer under SiA 

Kultur og Velferd, til å bli en egen klient i SiAs regnskapssystem. Fordelen ved å være en 

egen klient er at VTs økonomi skilles helt ut fra SiAs avdelinger og føres separat som en egen 

organisasjon. For å sikre riktig regnskapsføring er da en løsning at VT eventuelt kjøper inn 

Thomas B. Jensen som en «ekstern» regnskapsfører for VT.  

Videre er det positivt for VT å bli en egen organisasjon da VT vil få en større økonomisk 

frihet. I dag har ikke AU direkte tilgang til kontoer tilknyttet VT, AU har heller ikke bankkort 

og kan heller ikke kjøpe inn egne systemer og forsikringer da alt dette krever eget 

organisasjonsnummer. Ved å bli en egen organisasjon kan AU med dette ha bedre økonomisk 

kontroll, sammen med Thomas B. Jensen, og kjøpe inn de systemene AU/VT i fellesskap 

mener er best for organisasjonen. Bekymringen ved å bli en egen organisasjon ligger rundt å 

forstyrre det gode samarbeidet AU har med SiA per i dag.  

Ifølge samarbeidsavtalen og dagens samarbeid mener AU at en slik «løsrivelse» ikke 

nødvendigvis vil bidra til å bryte ned dette samarbeidet. Likevel er dette et punkt som er 

viktig for AU å forankre videre med SiA, slik at man i fellesskap finner den beste 

organiseringen – som også opprettholder det gode samarbeidet. Selve gjennomføringen av å 

bli en egen organisasjon er en sakte prosess som består av mange ledd. Et av leddene er å 

snakke med andre Velferdsting om hvordan deres hverdag som egen organisasjon er, i tillegg 

vil det kreve administrativ jobb å opprette- og registrere VT i Brønnøysundregisteret. 

På workshopen konkluderte AU med at vi er enige om at VT skal bli en egen organisasjon. 

AU skal jobbe for at grovarbeid som omfavner kartlegging, planlegging og innsamling av 

informasjon skal ligge klar til neste AU. Sittende AU vil også utarbeide en oversikt over hva 

som må på plass og hvordan dette gjøres, slik at neste AU kan gjøre den faktiske endringen. 

Viser det seg at sittende AU skal gjennomføre endringen selv, vil dette komme tilbake som en 

sak til VT. Det viktigste punktet i tidslinjen vil være å ha samarbeidsmøter med SiA for å få 

avklart det praktiske. Dette omfavner eksempelvis avtale om  
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regnskapsføring og studentsosiale midler, se til at samarbeidsavtalen fortsatt blir fulgt, samt 

kontakte HR i forhold til forsikringer.  

AU har lagt ved dagens samarbeidsavtale mellom SiA og VT. Vi ønsker å understreke at det 

ikke er innholdet i samarbeidsavtalen som skal diskuteres. Denne er kun lagt ved slik at VT er 

orientert om innholdet i avtalen. 

 

AU ønsker at VT diskuterer følgende punkt 

• Hvordan stiller VT seg til at VT opprettes som en egen organisasjon? 

• Hva mener VT er de positive effektene av å bli en egen organisasjon? 

• Er det noen utfordringer VT ser ved å bli en egen organisasjon?  

 

Vedlegg 

Vedlagt ligger dagens samarbeidsavtale mellom VT og SiA 
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Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak   65/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

Endring av stillingsprosenter i Arbeidsutvalget (AU) 

Høsten 2020 ble det avklart at Velferdstinget (VT) ikke lenger skulle ha noen 

organisasjonskonsulent, og i lys av det ble det foretatt endringer i stillingsprosentene til AU. I 

første omgang ble stillingene endret til leder på 70%, politisk nestleder på 50% og 

organisatorisk nestleder på 30%, og senere ble dette endret til leder på 100%, politisk 

nestleder på 40%, organisatorisk nestleder på 30% og kommunikasjonsansavarlig på 25%.  

Slik sittende AU erfarer er det tydelig at de viktige arbeidsoppgavene, samt møtevirksomhet, 

gjør at arbeidsomfanget blir større enn hva stillingsprosenten tilsier. Det er kjent at det i et 

honorert verv er påberegnet overtid, men at det per i dag jobbes mer overtid enn det som 

anses forsvarlig. En justering av stillingsprosentene vil kunne utvikle vervene, samtidig som 

det på sikt vil utvikle VT som organisasjon. Det er også et ønske at vervene i AU skal få en 

reell mulighet til likere posisjonering, spesielt når det kommer til tilgjengelighet og 

samarbeid. 

Studentsosiale midler er opp til VT å fordele, og sånn som det er i dag så er en andel av de 

midlene satt av til lønn til AU. Det er mye midler som ikke blir hentet ut av studentene, 

hvilket resulterer i et voksende fond av uhentede midler. Dermed vil ikke økte 

stillingsprosenter resultere i mindre aktivitet for foreninger eller begrense deres mulighet for å 

søke midler.  

I første omgang foreslår AU at det er organisatorisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig 

som går opp 10% i sine stillinger. Dette forslaget er utarbeidet etter en diskusjon i AU. AU er 

enig i at VT burde øke de minste stillingene først, både i lys av sammensetning i AU, behov i 

organisasjonen og timelister. Økonomisjef Thomas B. Jensen har laget et regnestykke som 

forklarer hva kostnadene av dette vil bli. Med årslønn på 333.000,- inkl. arbeidsgiveravgift 

(14,1%) blir kostnaden 380.000,- (100%-stilling). Dette resulterer i en utgift på 38.000,- per 

verv for en økt stillingsprosent på 10%.   
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AU løfter saken fordi vi ønsker å høre VTs innspill til økte stillingsprosenter. Til orden vil 

veien videre være, om VT er positive til økte stillingsprosenter, at saken løftes til vedtak i 

januar. De nye stillingsprosentene vil da være gjeldende fra møteslutt.  

 

AU ønsker at VT diskuterer følgende:  

• Hva mener VT om økte stillingsprosenter i AU? 
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Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak   66/21  

Møtedato  11.11.2021 

 

 

Utvidet funksjonsperiode SiA-styret  

På sist VT-møte 13.oktober ble det vedtatt at valgperioden for SiA-styret flyttes til 

valgforsamling i mai 2022, slik at deres virkeperiode er fra 1.juli til 30.juni. Arbeidsutvalget 

(AU) poengterte i intensjonsvedtaket at hvordan det hele skal løses legges frem som en 

orientering ved neste møte.  

Etter samtale med SiA-styreleder Sofie Klit kan hun bekrefte at alle de sittende SiA-

styrerepresentantene har sagt seg villige til å forlenge sin virkeperiode, slik at de blir sittende 

frem til valgforsamlingen i mai 2022. Om det skulle skje at noen av de sittende 

representantene ikke har mulighet til å sitte helt frem til mai vil det være varaene til SiA-styret 

som sitter.  

AU mener dette er den beste løsningen for å sikre kontinuitet og representasjon frem til nye 

representanter i SiA-styret er valgt.  
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