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Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder. 

 

Tid: onsdag 12.10.2022, kl. 16:15 

Sted: Studentsenteret, Universitetsveien 3A. Møterom Alpha (2.etg) 

 

 

NB: Vennligst gi en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på leder@vt-

agder.no.  

 

 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 

Leder, VT. 
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Saksliste VT-møte 

Møtedato: 12.oktober 2022 kl.16.15  

Sted: Alpha, Studentsenteret.  
 

SAK TITTEL  SAKSBEHANDLER MERKNAD 

FORMØTE FORMØTE FORMØTE FORMØTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer Michelle Brynildsen Muntlig  

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

Ordstyrer  Vedlagt  

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll  Ordstyrer Vedlagt  

 

Orienteringssaker    

VT-sak 53/22 Siden sist  Michelle Brynildsen  Vedlagt  

Vedtakssaker     

VT-sak 54/22 Handlingsplanen 2022/23 Konstanse Heide 

Åkerman 

Vedlagt  

VT-sak 55/22 Dato valgforsamling H22 Helene Ecklo Brevik  Vedlagt  

VT-sak 56/22 Dato tildeling SSM H 22 Miriam Trovi Vedlagt  

VT-sak 57/22 Utviklingsplanen VT Helene Ecklo Brevik  Vedlagt 

VT-sak 58/22 Økonomireglement  Konstanse Heide 

Åkerman 

Vedlagt  

VT-sak 59/22 Ekstraordinær tildeling VT Miriam Trovi Vedlagt 

Diskusjonssak     

VT-sak 60/22 Forberedelse utdeling SSM  Miriam Trovi Vedlagt  

VT-sak 61/22 VT som egen organisasjon Michelle Brynildsen Vedlagt  

Orienteringssaker     

VT-sak 62/22 Møteorientering  Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 63/22 Eventuelt  Ordstyrer Muntlig 

 Evaluering av møtet  Muntlig  
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Dagsorden for VT-møte 12.10.22 

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

SAK TITTEL  ANSLÅTT TIDSPUNKT 

FORMØTE FORMØTE 16:15-16:40 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 16:40-16:45 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

16:45-16:50 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll  16:50-16:55 

VT-sak 53/22 Siden sist  16:55-17:05 

VT-sak 54/22 Handlingsplanen 2022/23 17:05-17:25 

VT-sak 55/22  Dato valgforsamling H22 17:25-17:35 

VT-sak 56/22 Dato tildeling SSM H 22 17:35-17:45  

PAUSE  17:45-18.00 

VT-sak 57/22 Utviklingsplanen VT 18:00-18:20 

VT-sak 58/22 Økonomireglement 18:20-18:40 

VT-sak 59/22 Ekstraordinær tildeling VT 18:40-19:15  

PAUSE  19:15-19.25 

VT-sak 60/22 Forberedelse utdeling SSM 19:25-19:50 

VT-sak 61/22 VT som egen organisasjon 19:50-20:20  

VT-sak 62/22 Møteorientering 20:20-20:30 

VT-sak 63/22 Eventuelt 20:30-20:40  

 Evaluering av møtet 20:40-20:55 

  

Møtet er estimert til å vare til ca 20.55, inkludert evaluering av møte. 
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Velferdstinget i Agder 

 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato   14.09.22 

Saksbehandler  Benedicte 

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 14.09.22 

 

UiA: 

Louise Heide Åkermann  

Emil Gudelis  

Oskar Fjetland  

Carl William Hansen  

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Vilma Himberg  

 

Noroff:  

Kris-Ruben Soløy  

 

Fagskolen i Agder: 

Aron Helgaland  

William Kristensen  
 
 

AU:  

Michelle Brynildsen  
Konstanse Heide Åkerman 
Helene Ecklo Brevik 

Ordstyrere:  
Olea Norset 

 

Protokollfører:  
Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Miriam Trovi  

Kine Merete Bang Reiersen   

Marius Alexander Thomassen   

Sara Madeleine Haga  
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Andre tilstede:  

 

SAKSLISTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

Forslag: Olea Norset 
 
Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Godkjent  

 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll 11.05.22 

Godkjent.  

 

VT-sak 00d/22 Presentasjon Pål Harv, administrerende direktør SiA 

Godkjent. 

Talerett er enstemmig godkjent.  

 
 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 44/22 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 45/22 Forretningsorden 

Helene Ecklo Brevik presenterte saken.  

 

 

Det kom inn tre forslag til endring. 

 

Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag I teksten «Forretningsorden» brukes 2/3 

flertall og kvalifisert flertall om hverandre. 

Bør 2/3 flertall byttes ut med kvalifisert 

flertall da teksten vil fremstå mer formell. 

Definisjonen av kvalifisert flertall er uansett 

å finne under «forklaringer».  
 
Foreslås som redaksjonell endring som AU 
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følger opp, om VT ønsker dette.   

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 2 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland 

Forslag Omformulering av første setning under 

«rettigheter og plikter» til å bedre gjenspeile 

at VTs representanter ikke bare har en plikt, 

men også en rett, til å delta i møtene. Noe 

som fremgår av tittelen til avsnittet, men 

ikke i selve teksten.   

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 3 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland 

Forslag Spesifisere andre setninger under 

«Forhandlingene», til å vise at dette gjelder 

«hver enkelt representant», om det er 

tilfellet.   

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget i Agder vedtar forretningsorden for Velferdstinget i Agder med de endringene 

som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
 

 

VT-sak 46/22 Møtedatoer 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

VT diskuterte muligheten for å ikke vedta datoer for våren 2023, før januar-møte. Om dette 

blir vedtatt oppfordrer AU likevel VT til å holde på foreslåtte datoer i sakspapiret, så langt det 

lar seg gjøre da det er kvalitetssikret opp mot andre møter og helligdager. AU kommer til å ta 

utgangspunkt i disse datoene i januarmøte, med mindre noe særskilt dukker opp. AU kommer 

også tilbake med dato til valgforsamling i desember.  
 
AU jobber også videre med muligheten om å ha egne møter tilknyttet tildeling av 

studentsosiale midler. Om dette foreslås fra AU er dette noe AU kommer tilbake med. AU 

oppfordrer VT til å skrive ned vedtatte møtedatoer. Det er viktig at VT deltar på møtene som 

er satt, og sikrer at man har en vara som kan delta om man må melde forfall.  
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Det kom inn et forslag til endring. 

 

Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland 

Forslag Alle datoer f.o.m 15 februar strykes fra 

foreliggende forslag. Nye forslag for disse 

datoene blir ikke fremsatt før på første møte 

etter nyttår. Dette fordi slik det blir uttalt i 

sak 47/22 «AU ser det som hensiktmessig å 

ta ett semester av gangen, ettersom det er 

vanskelig å se for seg hva som kommer til å 

skje neste semester».  

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget i Agder vedtar Møteplan for Velferdstinget (VT) 2022/2023 med de endringene 

som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
 
 

 

VT-sak 47/22 Semesterhjul  

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

AU oppklarte at VT ikke velger SiA-styret i desember. Dette er vedtatt flyttet til våren i 

vedtektene. I tillegg opplyste AU om at budsjettet for 2023 skal vedtas i møte i november. 

 

AU hadde spørsmål om valgforsamling og gjennomføringen av denne. AU opplyste om at alle 

studenter som er semesterregistrert og tilknyttet SiA kan stille til valg. Dette inkluderer også 

VT-representanter. Om de stiller til valg kan de også stemme på seg selv, siden de er 

representant i VT. 

 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget vedtar Semesterhjul for høsten 2022 i Velferdstinget i Agder, med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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Diskusjonssak 

 

VT-sak 48/22 SHoT-undersøkelsen  

Konstanse Heide Åkermann presenterte saken.  

 

VT diskuterte viktigheten av at studenter kjenner til velferdstilbud og hvilke 

studentforeninger de kan delta i. For å sikre dette er viktige stikkord synlighet, 

kommunikasjon og tilgjengelighet. VT diskuterte også at utdanningsinstitusjoner selv må bli 

bedre på å gi informasjon til tilbud studenter kan ta i bruk. Det er store variasjoner på 

informasjonsflyt og arrangement å ta del i på de ulike utdanningsinstitusjonene. Det kom også 

frem at SiAs samarbeid ulike utdanningsinstitusjoner må bli enda tettere, og det må sikres at 

informasjon som gis går videre til studentene.  

 
 

 

 

VT-sak 49/22 Evaluering studiestart 

Helene Ecklo Brevik presenterte saken. 

 

VT diskuterte at det er uklart hvem som «eier» studiestarten, og hvilke tilbud studenter kan ta 

i bruk under studiestarten. Spesielt er det for de mindre utdanningsinstitusjonen uklart hvilke 

tilbud SiA og UiA har som også de kan delta på. Det er varierende oppfatning som 

studiestarten var en suksess. På de mindre utdanningsinstitusjonene lagde de interne opplegg, 

som ble opplevd positivt. På UiA og øvrige utdanningsinstitusjoner savnet man den store 

studiestartfestivalen og det store faglige fokuset tok til dels overhånd. Det var også 

utfordrende å få nok faddere og arenaer man kunne møtes på. En konsekvens av dette var at 

fadderne fort følte seg overarbeidet. Likevel, den suksessen studiestart var, var det fadderne 

som bidro til.  

 

For å videre sikre sosiale arenaer og møteplasser må det sikres mange ulike type sosiale 

arrangement, som passer ulike interesser. Det må sikres god kommunikasjon og oversikt til 

hva studiestart består av og hvem som kan delta hvor. Spesielt må SiA være tydelig i sin 

kommunikasjon til utdanningsinstitusjoner hvilke arrangementer og tilbud de har i studiestart.  

 

 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 50/22 Aktivitetsfond  

Konstanse Heide Åkerman orienterte om saken.  

 

VT ble oppfordret til å søke Aktivitetsfondet og dele informasjonen om fondet til sine 

studenter. Dette er et fond med fortløpende tildeling og som skal sikre sosial aktivitet blant 

studenter. Både studentgrupper og studentforeninger kan søke midler. 

 

 

VT-sak 51/22 Studenthus i sentrum 

Michelle Brynildsen orienterte om saken. 
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Studenthus i sentrum er et viktig prosjekt VT jobber tett på. Det trengs større 

studentengasjement rundt prosjektet, også fra ulike utdanningsinstitusjoner. Derfor er 

forslaget å opprette en task force som skal skape aktivitet og blest rundt Kristiansand 

Studentsamfunn. VT oppfordres til å stille til task force, interesserte gir beskjed til AU. 

 

VT-sak 52/22 VT – egen organisasjon 

Konstanse Heide Åkerman orienterte om saken. 

 

AU fortsetter å jobbe mot målet om at VT blir en egen organisasjon innen 1.1.23. VT vil få 

saken opp til vedtak før man tar den endelige beslutningen. Det kom et spørsmål om 

stillingsprosent. AU informerte at slik prosessen er nå er det ikke foreslått å øke 

stillingsprosenter i tilknytning til opprettelsen av egen organisasjon.  

 

VT-sak 53/22 Eventuelt  

Kompisprisen: 10.oktober er det Verdensdagens for psykisk helse. Det blir være frokost på 

UiA campus Kristiansand og Grimstad. I denne forbindelse skal det deles ut «kompisprisen». 

VT oppfordres til å nominere kandidater. Om andre utdanningsinstitusjoner, enn UiA, kan 

delta og nominere studenter fra sin utdanningsinstitusjon kommer VT tilbake til. 

 

Evaluering  

 

Møtet ble avsluttet ca 20.00. 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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VT-sak     53/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

 

Siden sist   
 

Leder:   

• Faste AU-møter   

• Faste oppdateringsmøter med Benedicte (SiA)   

• Styringsgruppemøter for Studenthuset   

• En-til-en samtaler med AU  

• Møte i studentrådet i Kristiansand   

• Møte i studentrådet i Grimstad   

• Arbeidsgruppemøte studentsamfunn  

• Møte med Holland Norway Lines   

• Møte i Studentparlamentet   

• Samarbeidsmøte med STA   

• Workshop med kommunikasjonsutvalget   

• ViN-ledermøte   

• Møte med verdensdagen for psykisk helse   

• Skrevet appell sammen med pol.nest i forhold til verdensdagen for psykisk helse  

• Gjennomgått søknader SSM   

• Skrevet sakspapirer   

• Organisering i forhold til VT-møte   

• Sendt ut innkalling til VT-møte   

• Sendt ut sakspapirer til VT-møte   

• Hjulpet til med markedsføring av ledige verv (FU)   

• Skrevet møtegodtgjørelser   

• Skrevet kjøregodtgjørelser   

• Oppfølging av task force   

• Generelt kontorarbeid   

• Mail og telefonsamtaler   

  

Politisk nestleder:  

• AU-møter  

• En-til- en møte med Michelle  

• Møte med Benedicte om videre utvikling av VT  

• Søkerkurs studentsosiale midler   

• Oppdatering av Shot-artikkel til Unikum   

• Møte om verdensdagen for psykisk helse   

• Skrevet og øvd på appell   
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• Appell for verdensdagen for psykisk helse Uia  

• Appell i Grimstad ved verdensdagen for psykisk helse   

• Skrevet appell for Sia lansering Samarbeidsmøte med STA  

• Mail   

• Fulgt opp den politiske utviklingen om strøm for studenter   

• Ny sak om økte leiepriser for studenter   

• Sakspapir   

• Gjennomgang av agenda for styremøte i Sia  

Samarbeidsmøte med KSI-styret  

  

Organisatorisk nestleder:  

  

Kommunikasjonsansvarlig:   

• En-til-en møte med Michelle  

• Møte med Benedicte for innsikt i økonomi  

• Planlegge KU-workshop med kandidater  

• KU-workshop med iverksetting av utvalget  

• Supplering av KU  

• Utarbeide arbeidsoppgaver til KU  

• Publisere på SoMe om søkekurs og KU-workshop  

• Snakke med SiA om publisering om søkekurs og FU  

• Skaffe bilder fra søkekurs  

• Rekruttere og fylle FU gjennom; annonse gjennom UiAs karrieresenter, bruk av 

personlige nettverk, posting på SoMe  

• AU-møter  

• Samarbeidsmøte med STA  

• Møte med Kommunikasjonsgruppa til Skippergata 24 (S24)  

• Oppdatere nettsiden  

• Publisere sakspapirer  

• Oppdatere interne lister med saker og medlemmer i utvalg  
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VT-sak                          54/22 

Møtedato                      12.10.22 

Saksbehandler              Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman 

 

 

Handlingsplan 2022/2023 

Saken tas opp fordi det i vedtektene står at handlingsplanen skal tas opp til revidering innen 

desember. Derfor tas saken opp slik at VT kan revidere handlingsplanen, slik dere mener er 

hensiktsmessig. Handlingsplanen er Velferdstinget i Agders (VT) veiledning for hvilke 

politiske mål og oppgaver som skal jobbes med denne styreperioden. Den handler både om 

organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Handlingsplanen for 

2022/2023 viser til de sakene som aktuelle og viktige for denne perioden, samtidig som de er i 

tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.  

 

 

Generelt:  

- Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger 

- Samarbeide med SiA Studentliv om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en 

modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra 

med fremover 

- AU skal jobbe for et årlig møte mellom SiA og VT representantene hvor SiA gjør rede 

for aktive prosjekt og planer for året 

- Følge opp etableringen av studentsamfunnet i Skippergata 

- Bysykkelordning 

- Endre og forbedre søknadsprosess med studentsosiale midler 

- Sikre videre samarbeid med de ulike Universitet og Høyskoler i Agder  

 

Politisk:  

- Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger 
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- Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom Studentrådet i Kristiansand og 

Studentrådet i Grimstad 

- Sikre at vedtatt bysykkelordning blir gjennomført 

- Sikre videre gode strømavtaler for studenter  

- Fremme VTs politiske mål i media 

- Følge opp studenters trivsel ved tilleggsundersøkelsen fra SHoT 

 

Organisatorisk:  

- Fortsette tilbudet om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart i januar og 

eksamensperioder  

- Endre og forbedre søknadsprosess til studentsosiale midler 

- Opprette samarbeidsavtale med KSI og GSI 

- Holde søkerkurs om studentsosiale midler  

 

 

Kommunikasjon:  

- Utarbeide en mal for forutsigbart promoteringsmateriale 

- Kommunikasjonsutvalget (KU) skal starte og fullføre tre kommunikasjonsprosjekter i 

sin periode  

- Spre info om Studentsamfunnet i Skippergata 

- Sikre 1000 følgere på Instagram  

- Gi informasjon i kanalene våre om viktige arrangementer og hendelser som er 

relevante for studenter 

- Aktivt iverksette stand-virksomhet, der VT, KU og AU kan representere oss på de 

ulike studiestedene 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar handlingsplanen for 2022/2023 med de endringene som måtte komme på 

møtet.  

 

13



 

 
 

 
VT-sak     55/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Ecklo Brevik 

Dato for valgforsamling høst 2022 

I desember har Velferdstinget i Agder (VT) valgforsamling der vi velger én representant til 

SiA Kulturfond, og opp til seks representanter til VTs Fordelingsutvalg. Arbeidsutvalget (AU) 

sitt forslag til tidspunkt for valgforsamlingen er 6.desember 2022, kl.17.00. Møtet vil bli 

avholdt digitalt. 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sitt Kulturfond brukes til kulturtiltak som initieres av 

studenter, og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og 

opplevelsesrik. Fondet er opprettet og forvaltes av SiA, og skal bidra til et bredt kulturtilbud 

for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet. Der 

Aktivitetsfondet kun har et tak på 50 000 kroner, kan dette fondet benyttes for å søke om mer 

omfattende summer. Eksempel på kulturtilbud er konserter, veldedighets-arrangementer og 

omfattende idretts-arrangementer. Representanten som VT velger i desember vil være 

studentrepresentant, og vurdere søknader sammen med leder av VT, leder i SiA Kultur og 

leder for marked og kommunikasjon i SiA. 

Fordelingsutvalget (FU) foretar innstillinger i saker som gjelder fordeling av Studentsosiale 

Midler (SSM) til studentforeninger og aktiviteter. Dette er i samarbeid med Organisatorisk 

nestleder, Miriam Trovi. Grunnet at utvalget stod tomt denne høsten har AU gjort omfattende 

rekrutteringsarbeid for å supplere utvalget før høstens utdeling av SSM. Dette ledet til at 

utvalget har fått seks representanter, som har sittet dette høst-semesteret. VT står fritt til å 

gjenvelge disse seks representantene, eller stemme inn helt nye representanter ved 

Valgforsamlingen. 

Ifølge vedtektene skal også leder av UGA velges på valgforsamlingen i desember. Til 

orientering er UGA lagt på is inntil videre. AU jobber for at UGA skal plasseres i strukturen 

til Kristiansand studentsamfunn, sett opp mot prosjektet med studenthus i sentrum. AU vil 

derfor under vedtektsendringer til våren foreslå at VT ikke lenger skal velge UGA-leder. På 

bakgrunn av dette vil ikke vervet til UGA-leder bli prioritert opp mot valgforsamlingen. 
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Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar at Valgforsamlingen vil bli anholdt på et digitalt møte 6. desember 

2022, kl.17.00, med de endringene som måtte komme på møtet. 
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VT-sak     56/22  

Møtedato  12.10.22     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi 

 

Møtedato til tildeling av studentsosiale midler høst 2022 

Studentsosiale midler (SSM) tildeles en gang ved høstsemesteret og en gang ved 

vårsemesteret. Ved utdelingen av studentsosiale midler våren 2022 ble det utbetalt 2,5 

millioner kroner. Denne høsten har Velferdstinget i Agder (VT) 1,4 millioner kroner 

disponibelt for utdelingen. SSM er sentralt for å styrke og bevare foreningslivet til studentene 

i Agder, og er med på å sikre sosiale arenaer som bedrer psykisk helse og skaper mindre 

ensomhet.  

 

På grunn av SSMs økonomiske omfang og viktigheten av god utdeling foreslår AU ingenting 

er besluttet enda å ha et eget møte for tildeling av SSM. Tidligere har dette inngått i VT-møtet 

for november, men det er nå foreslått at tildelingen gjøres i et eget møte.  Dette er etter 

tilbakemelding fra fjorårets VT, og foreninger som deltok på møtet, om at møtet var for langt. 

AU foreslår derfor at det avholdes et eget møte for utdeling av SSM 17. November klokka 

16.15 

 

Forslag til vedtak:   

Velferdstinget vedtar at tildelingsmøte for Studentsosiale midler vil bli avholdt 17. november 

16.15, med de endringene som måtte komme på møtet.  
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VT-sak     57/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Ecklo Brevik 

 

Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder (VT) 

I VTs vedtekter står det at utviklingsplanen skal revideres innen desember. Derfor løftes 

denne saken, slik at VT har en mulighet til å sende inn endringsforslag og vedta en revidert 

utviklingsplan. Arbeidsutvalget (AU) har foreslått enkelte endringer i utviklingsplanen for 

VT. Forslag til utviklingsplan ligger som vedlegg, og AUs forslag til endringer er merket.  

VTs virkeområde er velferdspolitiske saker hos SiA, kommunen eller fylkeskommunen, andre 

saker som VT ønsker at skal tas opp med SiA-styret eller administrasjonen. Ellers kan det 

være organisatoriske punkter som fokuserer på hvordan VT skal driftes eller hvilke 

arrangementer vi skal holde utenom VT-møtene.  

AU håper VT sender inn sine forslag til utviklingsplanen. AU ønsker også å minne VT på at 

dette er representantenes mulighet å påvirke videre utvikling av VT og hvilke punkter AU 

skal prioritere. Når endringer sendes inn oppfordrer AU til at dere tar i betraktning 

tidshorisont på punktene, og kanskje må noen strykes for å få plass til andre. Om dere er i tvil 

kan dere gjerne ta kontakt med AU for å diskutere eventuelle saker dere ønsker å foreslå.  

AU foreslår endring på følgende punkter 

Under politisk:  

- Flyttet «VT skal utarbeide politikk som handler om en inkluderende og mangfoldig 

studietid» ettersom dette er noe som er kontinuerlig 

- Strøket ut punktet om papirløse campus, ettersom SiA og deres tilknyttede 

institusjoner er papirløse i den grad det er mulig, dermed mener AU at dette ikke bør 

inngå i en utviklingsplan 

- Punkt om at SiA skal fortsette å styrke dekningsgraden, med mål om 20%  

Under organisatorisk:  
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- Endring under punkt om VT-treff, om lokasjon for treffet. Bluebox og Østsia står 

oppført frem til Studenthuset er åpnet.  

- Lagt til at økonomiske avtaler med foreninger skal følges opp, hvor det her er KSI og 

GSI som er i hovedfokus 

- Fjernet punktet om StudentUGA ettersom dette skal inkorporeres i Kristiansand 

Studentsamfunn når det etableres  

- Fjernet Teateret under samarbeidsavtaler ettersom vi ikke ønsker å fornye avtalen vi 

hadde med de 

 

Under kommunikasjon er det ikke gjort noen endringer.  

 

Forslag til vedtak: 

Velferdstinget vedtar revidert Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder, med de endringene 

som måtte komme på møtet. 

 

Vedlegg: 

Revidert utviklingsplan for Velferdstinget i Agder. 
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Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder  

Utviklingsplanen er organisasjonene veiledning for hvilket arbeid som skal prioriteres i en 

lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og 

organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til 

enhver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Utviklingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget skal prioritere, men legger ikke 

begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.  

 

Generelt  

VT skal:  

• Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene.  

• Opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir direkte 

disponert av VT.   

• Endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme 

interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene.  

• Følge opp og bistå med god samhandling ovenfor SiA på alle områder som omhandler  

• Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg.  

 

Politisk  

VT skal:  

• Jobbe for at Studentrådene i Grimstad og Kristiansand skal bli mer slagkraftige og at rådene 

skal bli beholdt videre etter prøveperioden.  

• Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt.  

• VT skal utarbeide politikk som handler om en inkluderende og mangfoldig studietid  

• Jobbe for at SiA og tilknyttede organisasjoner skal bli papirløse.  

• Jobbe for at SiA fortsetter å styrke dekningsgraden i Agder, med mål om 20% dekningsgrad. 
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Organisatorisk  

VT skal:  

• Legge opp til at VT-treff blir holdt på Østsia, Bluebox og Teateret. Bluebox, Østsia og 

Studenthuset.  

• Sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.   

• Supplere tomme verv fortløpende.   

• Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA, studentrådene og Teateret.  SiA, STA og 

studentrådene.  

• Følge opp økonomiske avtaler med studentforeninger. 

• Avholde søkerkurs hvert semester.   

• Følge opp StudentUGA  

 

Kommunikasjon  

VT skal:  

• Opprettholde god kvalitet på nettsiden.  

• Spre informasjon om SiA. Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og 

medlemsinstitusjonene/studentrådene.  

• Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige 

profileringskanaler.    

• Være synlige i media.  

• Promotere nasjonale studentkampanjer gjennom ViN og NSO og samarbeide med ViN om 

uttalelser i media.  

• Spre informasjon om tilbudene på studentsenteret.  
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• Det skal jobbes med å gjøre studentforeningene som er åpne for alle studenter kjent ved alle 

utdanningsinstitusjoner tilknyttet VT/SiA 
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VT-sak                     58/22 

Møtedato                  12.10.22 

Saksbehandler          Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman 

 

Økonomireglement for Velferdstinget i Agder (VT) 
 

Økonomireglementet skal styre hvordan VTs budsjett blir brukt i løpet av året, samtidig som 

det skal legge føringer for hvilke roller de ulike partene i VT har ovenfor økonomien. 

Arbeidsutvalget (AU) har kun gjort mindre endringer i økonomireglementet. AU anbefaler at 

det vedlagte økonomireglementet legges til grunn for votering. AU håper dere tar dere god tid 

til å lese igjennom økonomireglementet på forhånd og kommer med forslag til endringer om 

dere ser behov for det. Send gjerne inn spørsmål før møtet.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar økonomireglementet med de endringene som måtte komme på møtet.  

 

 

Vedlegg:  

Økonomireglementet til Velferdstinget i Agder.  
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Økonomireglement  

§1 Virkeområde   

Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av Velferdstinget i 

Agder (VT). Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for de økonomiske ressursene, 

oppfølging av budsjett og delegering av myndighet.    

§2 Studentsosiale midler   

SiA-styret vedtar midler til VT, VT tar ut en andel til lønn og drift – resten går til fondet for 

studentsosiale midler og faglige arrangement Aktivitetsfond. Studentsosiale midler tildeles etter 

retningslinjer for studentsosiale midler og Aktivitetsfond tildeles etter retningslinjer for 

Aktivitetsfondet. Unntak gjøres for oppstarts midler og ekstraordinære tildelinger.   

 

§2.1 Ansvarsfordeling     

§2.1.1 Velferdstinget   

Velferdstinget disponerer tilgjengelige midler gjennom å vedta budsjett på kalenderårets siste møte og 

godkjenne regnskap i løpet av vårsemesteret. Vedtak gjort i Velferdstinget er bindende for all drift i 

VT.     

Velferdstinget sine representanter kan etterspørre informasjon og oversikt over regnskap.     

Budsjett kan revideres på ethvert ordinært VT-møte. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere 

Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede betingelser eller nye opplysninger gjør det 

nødvendig. Dette kan kun gjøres gjennom enstemmig vedtak i AU, hvorpå VT orienteres på neste 

møte. Budsjett skal inneholde driftskostnader for AU og VT.    

§2.1.2 Arbeidsutvalget   

AU disponerer VT sine midler etter retningslinjer i budsjett. Budsjettvedtak skjer etter innstilling fra 

Arbeidsutvalget og simpelt flertall i Velferdstinget. Leder er økonomiansvarlig i AU. Leder har det 

overordnede ansvaret for å holde de økonomiske ressursene innenfor vedtak fattet av VT, i samarbeid 

med Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Godkjenning av utgifter gjennomføres av leder, men der 

leder selv har utgifter, må organisatorisk nestleder godkjenne dette. Leder og politisk nestleder har 

individuell signaturrett og kan dermed godkjenne utbetalinger på vegne av organisasjonen. Alle i AU 

har et ansvar for å følge vedtatte retningslinjer fra VT.     

§2.1.3 Fordelingsutvalget   

Fordelingsutvalget (FU) gjennomgår og setter innstillinger på søknadene om studentsosiale midler. FU 

foretar også sporadiske kontroller på regnskapene til studentaktivitetene og linjeforeningene.    

§3 Regnskap og rapportering   
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Daglig drift i form av bilag, faktura, kvittering m.m. blir sendt av leder til SiA. Regnskap blir også ført 

av SiA. Når regnskapet er fullført blir dette videresendt til AU for så å bli lagt frem til og godkjent av 

VT.    

  

§4 Utgifter mat og drikke    

Alle utgifter tilknyttet mat og drikke skal klareres med leder av AU.  

Mat og drikke dekkes etter gjeldende diettsatser til Statens satser.     

VT-møter har servering av mat og drikke. Utgifter til mat ved øvrige møter skal godkjennes av simpelt 

flertall i AU.     

§5 Reise og konferanse     

§5.1 Alle reiser som gjøres på vegne av VT skal godkjennes av leder av AU. Ved forespørsel skal det 

legges frem estimerte kostnader ved reisen/konferansen.    

§5.2 Alle reiser og opphold skal etterstrebes å gjøres på billigst mulig måte og være mest mulig 

bærekraftig. Disse prioriteringene må vurderes opp mot øvrige ressurser og tidsbruk. Reiser som tar 

mindre enn 7 timer uten fly, skal tas uten fly med mindre det fører til særdeles stor ulempe for den 

reisende eller en urimelig merkostnad, i så fall må unntak vedtas enstemmig av AU.             

§5.3 Velferdstinget setter opp fellestransport der det er hensiktsmessig.    

§5.4 I tilfeller hvor privat bil benyttes skal dette begrunnes og godkjennes av leder i AU. 

Bilgodtgjørelse dekkes etter Statens satser.     

§5.5 I tilfeller hvor bruk av taxi finner sted skal dette begrunnes og være godkjent av leder av AU.    

§5.6 Reiseregning fylles ut på eget skjema og relevante bilag må legges ved. Reiseregninger må 

sendes inn innen rimelig tid  

§6 Innkjøp av varer og tjenester   

§6.1 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal godkjennes av leder av AU.   

§6.2 I tilfeller hvor innkjøp ikke inngår i rutinemessig art eller ikke inngår direkte i budsjettet skal VT 

konsulteres. Ved innkjøp over 10.000 skal pristilbud fra flere aktører hentes inn.   

§6.3 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal etterstrebe miljøvennlighet og etiske hensyn. Dette må til 

enhver tid vurderes opp mot økonomiske hensyn.    

§7 Ansettelser    

§7.1 Ved ansettelse skal det opprettes en formell standard kontrakt mellom arbeidstaker og leder av 

AU.  

§7.2 Ved ansettelse av permanente stillinger i Velferdstinget i Agder er det VT som vedtar 

opprettelsen av disse.    

§7.3 AU har mulighet å opprette kortere vikariat og engasjement i inntil 2 måneder.  
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Arbeid innenfor denne lengden må VT orienteres om på neste møte. Arbeid utenfor denne lengden må 

vedtas av VT.    

§8 Gyldighet  

Ved uklarheter eller behov for tolkning er det VT som har definisjonsrett.    

Dersom noe i dette dokumentet motstrider Lov om universiteter og høgskoler eller Lov om 

studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet    

§9 Reglement   

Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.    

Revidert av Velferdstinget i Agder 13.10.2021.  

Revidert av Velferdstinget i Agder 12.10.2022 
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VT-sak     59/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi  

 
 

Ekstraordinær tildeling til Velferdstinget 2022 

Velferdstinget i Agder (VT) får midler fra Studentsamskipnaden i Agder (SiA) hvert år i form 

av studentsosiale midler. VT bruker noe av disse midlene for å dekke driftsutgifter innad i 

organisasjonen. Denne summen skal dekke alle utgifter internt fra januar til desember. 

Budsjettet for 2022 var i stor grad preget av det nedsatte aktivitetsnivået etter korona-

pandemien, som har gjort at budsjettet ikke har vært dekkende for den økte virksomheten i år. 

Dermed ser vi stort behov for et supplement til det nåværende budsjettet, som skal brukes til 

videre drift av VT denne høsten. Forslaget til ekstraordinær tildeling som legges frem av AU 

Arbeidsutvalget (AU) er et resultat av harde prioriteringer, for hva vi mener er viktigst å få på 

plass i løpet av høsten 2022. 

 

Fire viktige grunner til hvorfor tildelingen er nødvendig: 

 

1. Etter tilbakebetalingen fra KSI og GSI etter stikkprøven i våres, har vi fått en stor 

økning i summen vi har på bok. Dette var ikke medberegnet i budsjettet, og gir 

økonomisk sikkerhet til å bevilge midler til viktig supplering. 

 

2. Vi budsjetterte også sparsommelig på grunn av pandemien, og VTs tilbakevending til 

fulldrift er mer økonomisk krevende enn det som ble avgjort i budsjettet for 2022. 

 

3. Vi har hatt et økt engasjement og aktivitet i VT og VTs utvalg 

- Fra fjorårets Velferdsting (VT) med åtte representanter, til fullt VT med 12 

representanter 

- Fra fjorårets Fordelingsutvalg (FU) på to representanter og en vara, til fullt 

utvalg med seks representanter 
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- Fra fjorårets Kommunikasjonsutvalg (KU) med fire representanter, til fullt 

utvalg med fem representanter og en supplerende arbeidsgruppe på to 

representanter 

- Økt engasjement i alle utvalgene gjennom god opplæring og fokus på å skape 

et godt sosialt fellesskap 

- Flere søkere enn vi har hatt plass til i alle utvalgene 

- Nesten dobling av antall følgere på Instagram 

- Etterspørsel på tre søkekurs i Studentsosiale midler (SSM), heller enn to. 

 

4. Fordi VT er i ferd med å bli egen organisasjon har vi økt virksomhet og større fokus 

på å styrke engasjement og kunnskapsnivået blant studenter på alle studiestedene. 

Dette er gjennom profilering, nettverksbygging, SoMe-virksomhet og sosiale 

arrangementer, der økonomisk investering er sentralt i å støtte utviklingen. 

 

Videre er en mer nøyaktig beskrivelse av hvordan midlene fra tildelingen vil bli brukt 

 

Utvalgsutgifter: VT er avhengig av to utvalg for å fungere optimalt: FU og KU. Det trengs 

mer midler for å kunne skape gode muligheter for de frivillige i disse vervene, både fordi 

utvalgene har økt i antall representanter og fordi årets KU blir det første som driver med aktiv 

produksjon. Pengene vil brukes til nødvendig utstyr for at utvalgene skal få utføre sine 

arbeidsoppgaver. Det trengs også en supplering for å finansiere mat til lengre møter og 

honorarer (gavekort). I tillegg vil AU påkoste en middag til FU etter søknadsperioden, fordi 

vervet ikke er betalt og det er en omfattende prosess som krever mye av representantene som 

AU mener fortjener belønning.  

 

Profileringsartikler til VT: VT har hatt stor suksess på Bli Med-Dagen, så stor suksess at VT i 

stor grad har gått tom for mange av våre profileringsartikler. For at VT skal fortsette å være 

synlige ser vi på det som nødvendig å få budsjettert ekstra penger til dette. Dette er artikler 

som handlenett, hettegensere. VT får tildelt profileringstøy ved starten av vervet. Det er ikke 

satt av spesifikke midler til dette, men det er ønskelig å sette av penger til dette slik at 

representantenes rolle i VT blir mer synlig på deres studiesteder. I tillegg ønskes 

profileringstøy til AU, som er spesielt viktig til bruk på stand. 
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Møtemat: Det blir påberegnet høyere utgifter i møtemat til VT og AU ettersom det er flere 

som deltar på møter, og derfor er denne utgiftsposten avhengig av et supplement av midler. 

Det kan også påregnes at vi trenger midler til Workshop for tildelingsmøtet, digital 

valgforsmaling (hvor man gir 100kr. For å kjøpe mat), evt. workshop med FU. 

 

Merforbruk: AU tar til etterretning at vi har brukt mer enn budsjettet har vært lagt opp til.  

Vi som AU har selv ikke anledning per nå til å gå inn i regnskapet og se hva vi har brukt på 

de ulike postene underveis, men det går mellom flere ledd i SiA. Dette er en uheldig måte å 

drive på, og AU ser frem til å få en bedre ordning på plass når VT blir en egen 

organisasjon.VT vil med dette merforbruket ikke gå konkurs, og AU har forståelse for at dette 

burde vært tatt opp mye tidligere slik at vi ikke hadde stått i denne situasjonen.   

 

Til orientering ønsker AU å understreke at vi i framtidig budsjett vil unngå ekstraordinære 

tildelinger. For å sikre at AU er styringsdyktig, og at det er enkelt for studenter å se midler 

som VT tildeler seg selv, er absolutt målet at ordinært budsjett skal følges. AU vil derfor ta 

med behovet for økte budsjettposter, når budsjett for 2023 skal vedtas på kalenderårets siste 

møte. 

 

 

Hva skjer hvis tildelingen ikke blir vedtatt? 

Hvis VT velger å ikke vedta denne tildelingen, vil dette gjenspeiles i videre møtevirksomhet 

og sosiale møteplasser frem til nytt kalenderår. Dette vil eksempelvis bety at VT ikke kan 

fortsette utviklingen av KU i likt tempo som nå, kjøpe inn møtemat på de resterende VT og 

FU- møtene, samt at VT må avvente å kjøpe inn profileringsartiklene til vårsemesteret. En 

naturlig konsekvens er også at regnskapet for 2022 vil vise røde tall. 
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Forslag til vedtak 

Velferdstinget godkjenner en ekstraordinær tildeling på 62 060,- til høstens budsjett 2022 

med de endringene som måtte komme på møtet.  

 

 

Vedlagt ligger forslag til supplering det søkes om, i tillegg til totalsummen. 

 
 

Budsjettert tildeling 
Høsten 22 

Det søkes om Hva pengene skal gå til 

Utvalgs-utgifter 6060,- Kommunikasjonsutvalg (KU) utstyr  
- 1 Ekstern harddisk (3000kr) 
- 2 sett trådløs mic t/mobil (2600kr) 
- 1 adapter fra aux til USBC (100kr) 

 
Fordelingsutvalg (FU)  

- 3 kalkulatorer (360kr) 

Profileringsartikler til VT 19 500,- - Handlenett (250stk) ca.12 500kr 
- Gensere til VT representantene 

(ca.7000 kr)  
-  

Møtemat 13 500,- - Et VT-møte ca: 2875kr x 3 = 8625kr 
- FU møter: ca.805kr x 6 = 4830kr 
-  

Merforbruk  Ca. 23 000,- - For å betale møtemat som har vært 
på møter som ble avholdt i 
aug/sept: VT-møte, 3 søkerkurs, 
pizza til oppstart av KU 
 

- kostnader ved VT-
Oppstartssamlingen (pga. større 
gruppe som deltok enn det var 
beregnet i budsjettet). 

 
 

SUM: 62 060,-  
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VT-sak     60/22  

Møtedato  12.10.22     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi  

 

 

Forberedelse til utdeling av Studentsosiale midler  

Studentsosiale midler (SSM) tildeles to ganger i studieåret. SSM deles inn i tre: 

grunnbevilgning, driftsmidler og investeringsmidler. Grunnbevilgningen på 5500-7500 kroner 

gis ut ifra organisasjonens antall medlemmer, driftsmidler er til å dekke løpende kostnader til 

den daglige driften og investeringsmidler er til å dekke utgifter som går til investeringer som 

er mer varige enn ett semester. 

 

Midlene tildeles gjennom Fordelingsutvalget (FU) og Velferdstinget i Agder (VT). 

Velferdstinget vurderer søknader som totalt er på mer enn 50 000 kroner. Dersom det søkes 

om mindre enn 50 000 kroner vurderes søknaden av FU. FU skriver innstillinger på hver av 

søknadene, og vurderer om søknaden oppfyller de formelle kravene for utdeling av midler. 

Om en studentforening er uenig i innstillingen til FU kan de komme på utdelingsmøtet, og 

presentere hvorfor VT burde revurdere innstillingen. 

 

I år skal møtet med utdeling av SSM være separat fra VT-møtet den måneden. Det er for at 

møtet ikke skal bli for langt, og for å sikre at representantene har energi til å gjøre vurderinger 

om utdelingen. I forkant av møtet er det viktig at VT-representantene ser igjennom 

innstillingene til FU, som vil bli publisert på nettsiden når de er ferdigskrevet. Utdeling av 

SSM er en av de viktigste oppgavene til VT, og det er derfor ytterst viktig at møtet fungerer 

godt for alle. AU ønsker gjerne å dele erfaringer fra forrige utdelingsmøte.  

 

 

Arbeidsutvalget ønsker derfor å vite: 

- Hvordan kan AU gjøre møtet mest mulig effektivt og forståelig for VT? 

- Er det relevant for VT å ha et formøte med FU før utdelingsmøtet? 
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VT-sak     61/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

 

Velferdstinget i Agder (VT) som egen organisasjon  

På forrige VT-møte ble det orientert om prosessen som pågår i forhold til at VT skal bli en 

egen organisasjon. Forrige periodes Arbeidsutvalg (AU) jobbet masse med dette, og lagde en 

veileder som kunne brukes videre av sittende AU, slik at prosessen fortsetter. Dette er en 

intern veileder, men sittende AU ønsker tilbakemelding fra VT i forhold til innholdet, før det 

skal fattes vedtak i november.  

AU ønsker at VT diskuterer følgende:  

- Har VT innspill til veilederen?  

- Er det noe som ikke er blitt tatt stilling til i veilederen som AU burde vurdere?  

- Hvordan stiller sittende VT seg til å bli en egen organisering?  

 

Vedlegg: Intern veileder: Velferdstinget som egen organisasjon  
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Intern veileder:   
Velferdstinget som egen organisasjon  

  
  

Økonomi   

Hvordan skal regnskap føres?   

Foreløpig plan er:  

• SiA fortsetter å føre regnskap for VT slik som i dag.   

• VT opprettes som egen klient i SiA sitt regnskapssystem slik at VT sitt regnskap blir 

separert fra SiA sitt.  

• Det skal opprettes en ekstra bruker i regnskapssystemet slik at AU har tilgang og 

innsikt ved behov.  

• Få inn i samarbeidsavtalen (eller en egen økonomisk avtale) mellom SiA og VT som 

nedfeller dette.  

• Revisjon skal ikke gjøres på VT sitt regnskap. Slik det er i dag gjennomfører BDO 

revisjon på SiA sitt regnskap. BDO selv er motivert til å gjennomføre revisjon for VT, men 

adm-dir i SiA tenker at dette er unødvendig.   

• Månedlig møtepunkt mellom for eksempel leder/orgnest og SiA Økonomi for å se 

gjennom regnskapet. Viktig at AU fortsetter å ha innsikt og eierskapsfølelse til regnskapet 

og økonomien til VT selv om AU ikke selv fører regnskapet.   

  

Bankkonto og fullmakter   

Foreløpig plan er:   

• Først må VT opprette eget org.nr  

• Deretter kan VT opprette egen konto hos Sparebanken Sør (dette er den foretrukne 

banken ettersom SiA har kontoer her)  

• VT må finne ut hva som skal fylles ut (skal det legges ved stiftelsesdokumenter fra 

Brønnøysund? Her står også info om hvem som disponerer kontoer, hvem som har 

fullmakt og hvem som har mulighet til å inngå avtaler på vegne av VT)  

o Blant disponentene til VT sin bankkonto bør SiA ha 1-2 av disse, slik at de kan 

gjøre utbetalinger på vegne av oss (SSM, lønn ++)  
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o Dette med stiftelsesdokumenter står beskrevet i Brønnøysund. Der står også 

signaturer fra de som er med, verv ++  

  

Et spørsmål som dukket opp: skal AU/VT skaffe sponsorer, eller vil vi holde oss “rene” og upartiske?  

  

Hva skjer med investeringsfondet? Midler til drift og SSM?  

OBS: Dette må planlegges videre av SiA og VT, da praktisk gjennomføring må tenkes gjennom.   

Når VT har opprettet egen bankkonto kan SiA hvert semester overføre alle VT-relaterte driftsmidler 

dit (SSM, honorar, kontor ...) i starten av hvert semester (eller annet tidspunkt som passer bedre). 

Dette blir mest ryddig regnskapsmessig. Da kan SiA være blant disponentene og gjennomføre 

utbetalinger derfra.   

  

Dokumentsenter  

AU fortsetter dialog med forening og sender videre utbetalingsanmodninger med bilag til SiA. 

Opprette en bruker for VT/AU på onestop reporting – for å få innsyn til 

regnskap/bilag/dokumentsenter.   

  

Utbetaling av honorar  

  

Charlotte fant ut dette under prat med Thomas (SiA): Angående lønn; SiA skal bytte lønnssystem til 

VISMA Payroll – opprette egen klient hvor Hilma fortsetter å betale ut.  

Viktig å snakke med Hilma om dette og avklare.   

  

Samarbeidsavtalen med SiA – hva må endres?  

Charlotte fant ut dette under prat med Thomas (SiA): Få inn i samarbeidsavtalen eller en egen 

økonomisk avtale mellom SiA og VT som nedfeller hvordan regnskap/økonomi skal gjennomføres.   

  

Tjenesteleveranser  

Michelle har sendt melding til Rolf på IT for å finne ut mer om tjenesteleveranser og lisenser. Venter 

enda på svar. 3 elementer: kompetanse i VT, faste kostnader, engangskostnader ved å flytte VT. Best 

å beholde VT i systemene for å spare unødvendige kostnader?   
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Søknad til Brønnøysund - hva må med?  

Her står det mye nyttig: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/veien-til-organisasjonsnummer-

for-frivillig-aktivitet/veien-til-organisasjonsnummer-for-frivillig-aktivitet-hvordan-bli-registrert/  

  

Det som trengs:  

• Sakspapirene fra stiftelsesmøtet: 1. VT-møte hvor VT ble konstituert. Dette sendes 

inn i søknaden.   

• Årsmøte, vedtekter, protokoll.   

• Viktig å oppdatere Brønnøysund mtp hvem som er i vervene: signering.   

Dokumenter i VT – hva må revideres?  

Benedicte er satt på saken – blir nok ikke klart til 1.mars, men Benedicte skal se på det så fort hun har 

tid. Vedtekter og samarbeidsavtaler ser ut til å være det eneste som må ordnes på når vi blir egen 

organisering.   

Forsikringer  

Så lenge vi ikke har ansatte (konsulent for eksempel): eneste forsikring som trengs er 

yrkesskadeforsikring. Dette kan for eksempel gå inn i kontrakten.   

Storebrand anbefaler ikke forsikring på kontorrekvisita ettersom verdien er på under 100 000,-  

Pensjon får vi ikke så lenge man regnes som honorert verv. Viktig med definisjon her!  

Innspill fra andre VT  

Har satt opp dette som et punkt på agendaen når vi skal til VT OA. Det vil nok være enklere å snakke 

om et punkt som dette fysisk, for det er et veldig stort spørsmål å stille de andre VTene på mail (i 

tillegg er mange av de særdeles dårlige til å svare på mail)   

  

Midler/støtte  

Mulighet for å be institusjonene om å spytte i, ellers er det kun kreativiteten som setter grenser for 

hva man kan spørre kommune/fylkeskommune/++ om.  

Legat er også et sted å lete. For eksempel legathåndboken.   

Frifond.   

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner  

OBS: disse er potensielt ikke relevante, da VT ikke er en frivillig organisasjon (per def.).   
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Full oversikt: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/Tilskuddsordninger-for-frivillige-

organisasjoner/id2342820/ , Tilskuddsordninger fra Kultur- og likestillingsdepartementet - 

regjeringen.no  

Under er et utvalg over relevante/realistiske departement og ordninger  

  

Kultur- og likestillingsdepartementet  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/   

• Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner  

• Inkludering i kulturlivet  

  

Kunnskapsdepartementet  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/tilskudd-fra-kd/id2360665/   
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VT-sak     62/22 

Møtedato  12.10.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Møteorienteringer  

Ettersom leder deltar på møte i Studentparlamentet og møter i Studentrådet i både 

Kristiansand og Grimstad anses det som hensiktsmessig å orientere Velferdstinget i Agder 

(VT) om dette, slik at representantene har innsikt i hva slags saker som diskuteres utenfor VT-

møtene. På denne måten kan VT også komme med tanker og innspill som leder kan ta med 

seg videre.  

Studentrådet i Kristiansand (SiK) 

• Presentasjonsrunde 

• Dialog med kulturdirektør Camilla Jarlsby og kommunalsjef Elisabeth Engemyr  

• Valg av leder og nestleder: Kristian Fredrik Meyer Ødegård ble leder og Aron 

Andersen ble nestleder  

• Møteplan for høsten  

• Orientering om prosjekt «Student i Kristiansand»  

Det ble også snakket masse om busstilbud og AKT, og på neste møte kommer AKT inn, og 

bussproblematikken studentene opplever skal tas opp til diskusjon. Studentrådet satt også opp 

noen arbeidsmål for perioden: 

• Kontakt med AKT om bussproblematikk 

• Generell informasjon/kommunikasjon mellom institusjon og kommune  

• Fastlegeproblematikk  

• Bysykler?  

• Studentrabatt  

Studentrådet i Grimstad (SiG)  

Leder fikk ikke deltatt på grunn av ViN-samling, men følgende saker ble tatt opp:  
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• Presentasjonsrunde av deltakere v/ordfører Beate Skretting 

• Informasjon og praktisk informasjon 

• Studentrådets rolle – erfaringer fra foregående år 

• Konstituering  

• Valg av leder og nestleder  

• Forslag til detaljregulering for Torskeholmen – behandling for offentlig ettersyn  

• Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad B/A3 syd – vedtaksbehandling  

 

Møte i Studentparlamentet (SP-møte)  

• Siden sist fra SP  

• Suppleringsvalg 2.vara i Universitetsstyret  

• Forretningsorden  

• Møtedatoer  

• Budsjett STA 2023 

• Evaluering av studiestart 2022  

• Eventuelt  

37


