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Innkalling til møte i Velferdstinget 
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Velferdstinget i Agder 

 

 

 

Saksliste VT-møte 

 

Møtedato:  11. mars 2020 kl. 16.15 

Sted:   Fagskolen i Agder, avdeling Kristiansand 

 

 
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 09/20 Siden sist 

 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 10/20 Orientering strategiprosess SiA 

 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Vedtakssaker 

VT-sak 11/20 Vedtektsendringer 

 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 12/20 Ressursdokument internasjonale 

studenter 

AU v/Silje Reite Moen Vedlagt 

VT-sak 13/20 Utlånsreglement kamera AU v/Gabriel A. 

Viktorsson og Silje 

Reite Moen 

Vedlagt 

VT-sak 14/20 Regnskap VT 2019 AU v/Gabriel A. 

Viktorsson  

Vedlagt 

Diskusjonssaker 

VT-sak 15/20 Livssynsnøytrale lokaler AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Orienteringssaker 

VT-sak 16/20 Eventuelt 

 

 Muntlig 

 Evaluering av møtet 

 

 Muntlig 

 



 

 
Dagsorden for VT-møte 11.03.2020 

 

 

 

AU foreslår følgende dagsorden for møtet: 

 

 

 
Sak Tittel Anslått tidspunkt 
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere 16.35-16.40 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 16.40-16.45 
VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 29.01.20 16.45-16.50 
VT-sak 09/20 
VT-sak 10/20 
VT-sak 11/20 
 
VT-sak 12/20 
VT-sak 13/20 
 
VT-sak 14/20 
VT-sak 15/20 
VT-sak 16/20 
 
 
 
 

Siden sist 
Orientering strategiprosess SiA 
Vedtektsendringer 
Pause 
Ressursdokument internasjonale studenter 
Utlånsreglement kamera 
Pause 
Regnskap VT 2019 
Livssynsnøytrale lokaler  
Eventuelt 
Evaluering av møtet 

16.50-17.00 
17.00-17.40 
17.40-18.30 
18.30-18.40 
18.40-19.10 
19.10-19.30 
19.30-19.40 
19.40-20.00 
20.00-20.30 
20.30-20.40 

 

 

Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 20.40. 
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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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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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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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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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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  

 

09/20 

11.03.20 

Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 

 

 

 

 

Siden sist 

 
Velferdstingets arbeidsutvalg: 

 

• AU har begynt å bruke teams for å bedre samarbeid og kommunikasjon 

• Hele AU har vært på tre møter med STA, SiA og SiA/STA om workshop og UGA 

• Seks AU-møter 

• AU har deltatt på ViN-Kartong 

• Leder vært på oppstartsseminar for SiA-styret og årets første SiA-styremøte. Der ble 

det presentert en sak av VT-leder om transport ved midlertidig sykdom, det ble delvis 

gjennomslag 

• 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 

• 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 

• Organisatorisk nestleder har utarbeidet etiske retningslinjer for utlån av kamera 

• Organisatorisk nestleder redigert ressursdokumentet for internasjonale studenter 

• Organisatorisk nestleder organisert og møtt med oversettere for VT-siden om til 

engelsk 

• Organisatorisk nestleder har planlagt valget 

 

 



 

 

 
VT-sak  

Møtedato  

Saksbehandler  

 

10/20 

11.03.20 

Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 

 

 

 

 

Orientering strategiprosess SiA 

 
SiA har gått inn i en større strategiprosess hvor de skal tenke på retningsvalg for hele 

studentsamskipnaden som vil påvirke de neste 5-10 årene. I den forbindelse ønsker de å 

presentere og diskutere denne med så mange studenter som mulig. AU ønsket selvsagt at VT 

sine representanter skulle få være en del av prosessen. En introduksjon her kan også gjøre det 

lettere å orientere VT om strategiske avgjørelser gjort av SiA fremover. 

 

Vi håper presentasjonen og den påfølgende diskusjonen blir fruktbar og givende for alle 

parter. 

 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

11/20 
11.03.20 
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
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 

 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 rundt 



 
skal jobbe med i 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"  

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 
Røyslandsforslag, 
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 11. mars 2020, trer i kraft umiddelbart. 

 



 

 

 
VT-sak  

Møtedato  

Saksbehandler  
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Arbeidsutvalget v/Silje Reite Moen 

 

 

 

 

 

 

Ressursdokument – Internasjonale studenter 

 
Arbeidsutvalget (AU) har tatt opp ressursdokumentet for internasjonale studenter til 

revidering. AU har lagt ned forslag til endringer for å fylle ut dokumentet litt, samt et par 

redaksjonelle endringer. 

 

Ressursdokumentet ble sendt på høring til Studentorganisasjonen i Agder (STA). AU har 

valgt å ta med seg noen av deres endrings og tilleggsforslag.  

 

Vi har valgt å fylle ut litt under punktet «hva», ved å gi litt mer informasjon om hva 

dokumentet omhandler og fordelen ved å studere og/ eller bo med internasjonale studenter.   

 

Videre er det noen få redaksjonelle endringer som er ønsket gjort, som endrer 

setningsoppbygningen, men ikke meningen. 

 

Under “Hvordan kan vi bidra” har vi lagt til to punkter som vi fikk innspill av fra STA. Disse 

går ut på å som skal sikre at internasjonale studenter får med seg informasjon fra SiA på 

engelsk og at de på en enkel måte skal kunne betale for SiAs tjenester.  

 

Vi ønsker at Velferdstinget diskuterer de foreslåtte endringen og kommer med 

endringsforslag/ tilleggsforslag der dere ser det nødvendig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Velferdstinget vedtar ressursdokumentet for internasjonale studenter, med de endringer som 

måtte komme på møtet. 

 

 

Vedlegg: Ressursdokumentet for internasjonale studenter  

Endringene/ tilleggene er skrevet i rødt, det som er ønsket strøket er skrevet i rødt med strek 

over. 



 

 

Ressursdokument – internasjonale studenter  
 
Hva 
Vi mener internasjonale studenter beriker akademia, både faglig og sosialt. Det er 
mye lærdom i å studere og/ eller bo sammen med internasjonale studenter som har 
andre erfaringer og snakker andre språk. Å sørge for mobilitet blant studenter og 
forskere er utøvelse av akademisk frihet. Pr dags dato har SiA Studentskipnaden i 
Agder (SiA) har boliggaranti for internasjonale studenter, de i tillegg til at vi samlet 
ivaretar gratisprinsippet. Internasjonale studenter er likevel en svært utsatt gruppe i 
samfunnet vårt. 
  
Hvorfor 
Internasjonale studenter beriker studiekvaliteten og studiehverdagen også for norske 
studenter. Forskningsmiljøene i Norge er ikke spesielt store, og avhenger derfor av 
internasjonal kompetanse for å vokse. Ved å beholde gratisprinsippet vil vi kunne få 
de beste studentene fra hele verden på tross uavhengig av inntekt eller formue. 
Rapporter viser også at internasjonale studenter innebærer inntekter så vel som de 
kvalitative gevinstene. 
  
Det er allerede vanskelig nok som norsk student å finne hybel i Agder. Internasjonale 
studenter har ikke tilgang på det samme informasjonsnettverket som norske, både 
grunnet språkkunnskaper og sosiale nettverk. For at internasjonale studenter skal 
kunne ha en trygg studiehverdag i Agder er dermed SiA sine prioriteringer sentrale. 
Internasjonale studenter er avhengig av SiAs prioriteringer, og at disse 
prioriteringene gagner dem, for å ha en trygg studiehverdag.  
  
Internasjonalisering i akademia må ikke anses ene og alene som studentmassen 
som ønsker å studere ved våre utdanningsinstitusjoner. En viktig motpol er 
berikelsen vi skaper ved å sende egne studenter til utdanningsinstitusjoner i andre 
land. Kvaliteten på kompetansen og opplevelsen vi tilbyr bør derfor speile eget ønske 
for våre studenter som drar ut. 
  
Hvordan kan vi bidra 

• Være aktive i den offentlige debatten og sørge for at den tas på rette 
premisser 

• Støtte opp om tiltak som bidrar til å integrere og bedre studietilværelsen for 
internasjonale studenter 

• Jobbe for at internasjonale studenter ikke blir en isolert gruppe under 
studieoppholdet. 

• Velferdstinget vil åpne opprettholde dialog med SiA for å se på muligheten for 
å spre de internasjonale og de norske studentene på studentboligene. For å 
hindre konsentrasjonen av utvekslingsstudenter på et område. 

• Fremme tilbud, der mange utvekslingsstudenter allerede deltar, for norske 
studenter. 

• Styrke de tjenester og ordninger som allerede jobber med integrering og 
aktivisering av internasjonale studenter. 



 

 

• All informasjon fra SiAs tjenester skal være like informativ på engelsk som på 
norsk. 

• Gi internasjonale studenter lett tilgjengelige løsninger for å ta seg frem i 
norske systemer og byråkratier, herunder sikre at internasjonale studenter på 
en billig måte kan betale for SiAs tjenester.  
 

 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
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11.03.20 
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. 

 

Forsikringsinformasjon til slutt 
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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. 
 



  Side 2 

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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Livssynsnøytrale rom 

 
Nylig søkte Norge på Nytt, Velferdstinget (VT) om penger til sitt arrangement på Q42 

gjennom VTs fond for faglige arrangement. Dette reiste et interessant spørsmål med tanke på 

den samfunnsdebatten som har pågått i Kristiansand i Fædrelandsvennen, UNIKUM, 

Studentparlamentet (SP) til Universitet i Agder (UiA), NRK-Sørlandet og Barne og 

Familieministeren har delt sine meninger om saken. UiAs studentparlament vedtok nylig en 

resolusjon hvor en av påstandene var:  

 

«UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en 

religion eller et bestemt livssyn.»  

 

VT er ikke UiA, men mesteparten av pengene våre kommer fra UiA-studenter og 

Studentorganisasjonen i Agders (STA) representanter i VT har et bundet mandat. Dermed blir 

det et spørsmål hvordan VT skal forholde seg til resolusjonen og den øvrige debatten generelt. 

 

Arbeidsutvalget (AU) valgte å avslå søknaden basert på at den finansierer en religion, i dette 

tilfelle Filadelfia. Denne organisasjonen har også blitt kritisert for å være lite oppdaterte på 

LHBTIQ+-rettigheter, som nok også er noe av grunnen til at konferanselokalet har blitt så 

kontroversielt og kan oppleves som lite inkluderende. Vi vil likevel ikke at AU skal skape 

presedensen her, AU har myndighet til å vedta/avslå søknader til fondet for faglige 

arrangement, men siden dette avslaget skaper ny presedens, ville vi høre med VT om de er 

enige i avgjørelsen. 

 

Diskusjonspunkter 
 

• Burde VT egentlig vedtatt søknaden hvis eneste avslagsgrunnlag var at eventet ikke 

var i et livssynsnøytralt rom eller at leieinntektene ville gått til en religiøs organisasjon 

som diskriminerer mot lovlige samlivsformer? 

• Virker søknadskriteriene for fondet for faglige arrangementer for strengt? 

• Hvordan skal vi forstå at finansiering kun går til den “faglige biten” av arrangementet? 
 


