Michelle Brynildsen
Andreas Landmark
Tina Maria V. Rusti
Kyra Byrne
Sofie S. Klit
Vestein Langseth Lauritsen
Anna Synnøve Røysland
Alexander Berntsen
Sivert Hodnefjell
Cathrine Skaaheim
Representant NLA
Malin Liverød

Deres ref.:

Vår ref.:

LMB

Dato: 04.09.19

Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget
Tid: Onsdag 18. september 2019 kl. 16.15
Sted: Møterom A7-001, Universitetet i Agder
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan komme eller ikke på konsulent@vtagder.no.
Det blir servert både vegan- og vegetarvennlig mat på møtet. Si i fra om evt. allergier

Vennlig hilsen
Lars Martin Bogen
Organisasjonskonsulent
Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato:
Sted:

18. september 2019 kl. 16.15
Møterom A7-001, UiA

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

SAKSBEHANDLER

VT-sak 27/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
08.05.2019
Siden sist

Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

Vedtakssaker
VT-sak 28/19

Valgforsamling

VK v/Thorgeir Taksdal

Vedlagt

VT-sak 29/19

Endring av valgreglement

AU v/Silje Reite Moen

Vedlagt

VT-sak 30/19

Endring av stillingsbeskrivelser

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 31/19

Handlingsplan

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 32/19

Årshjul

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 33/19

Møtedatoer

AU v/Gabriel A.
Viktorsson

Vedlagt

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 00c/19

Diskusjonssaker
VT-sak 34/19
Fraværsregler
Orienteringssaker
VT-sak 35/19
Eventuelt
Evaluering av møtet

Velferdstinget i Agder

Muntlig
Muntlig

Dagsorden for VT-møte 18.09.2019:

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
VT-sak 00a/19
VT-sak 00b/19
VT-sak 00c/19
VT-sak 27/19
VT-sak 28/19
VT-sak 29/19
VT-sak 30/19
VT-sak 31/19
VT-sak 32/19
VT-sak 33/19
VT-sak 34/19
VT-sak 35/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra 10.04.19
Siden sist
Valgforsamling
Endring av valgreglement
Pause
Endring av stillingsbeskrivelser
Handlingsplan
Årshjul
Møtedatoer
Fraværsregler
Eventuelt
Evaluering av møtet

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

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.45
16.45-17.15
17.15-18.00
18.00-18.10
18.10-18.45
18.45-19.20
19.20-19.50
19.50-20.00
20.00-20.30
20.30-20.40

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Saksbehandler
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Protokoll
08.05.19
Lars Martin Bogen

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Velferdstinget
onsdag 08. mai 2019 kl. 16.15, A7001 Universitetet i Agder

UiA:

Marielle Baumann Damgård
Thomas Johnsen
Benedicte Nordlie
Silje Moen

NLA:
Ansgar:
Noroff:

Alexander Berntsen

FiK:

Gabriel Viktorsson

Sørlandets fagskole:
AU:

Jakob Mæland
Victor Larsson

Ordstyrere:

Andreas Gravdahl

Protokollfører:

Lars Martin Bogen

Forfall:

Guro V. Huso, UiA
Jannicke S. Halvorsen, UiA
Evren Unal, UiA
Helene Vedal, UiA
Marta Johansen, NLA
Christina Frimpong, Ansgar
Amanda Birkeland Eide, FiK.
Jørn Aaknes, Sørlandets fagskole
Arlene Henneli, AU

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
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SAKSLISTE
VT-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til ordstyrere:
Andreas Gravdahl
Enstemmig vedtatt.

VT-sak 00b/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent.

VT-sak 00c/19

Godkjenning av protokoll fra 10.04.2019
Protokollen ble godkjent.

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
VT-sak 21/19

Siden sist
Jakob presenterte hva AU hadde gjort siden sist. Han kunne informere
om at Arlene ikke var tilstede da hun hadde fått jobb i Sogndal.

3

Vedtakssaker
VT-sak 22/19

Valgforsamling
Roar Frivold Skotte presenterte valgkomiteen sitt arbeide og innstilling.
Leder
Thomas Johnsen
Valgt ved akklamasjon
Nestleder
Gabriel Arnfjørd Viktorsson
Valgt ved akklamasjon
Styremedlem
Silje Reite Moen
Valgt ved akklamasjon
Valgkomiteen
Thorgeir Taksdal (stilte på møtet)
Valgt ved akklamasjon

VT-sak 23/19

Studentsosiale midler
Svein Thomas Tvedt fra valgkomiteen presenterte Fordelingsutvalgets
innstilling. Hadde brukt 17 timer over to dager på arbeidet. Hadde fulgt
tidligere praksis og retningslinjene for de studentsosiale midlene.
Informerte om at han sitter som økonomiansvarlig for Justitius, og Fjell
og Fjære.
Leder av Quantum fikk innvilget talerett under møtet. Han kunne
informere om at de hadde undervurdert kostnadene til
uniformsvedlikehold og at de ønsket å øke beløpet fra 2000 til 4000.
Det kom inn to forslag til endringer fra Alexander Berntsen:
Ønsker å øke beløp for vedlikeholdsmidler fra kr 2000,- til kr 4000,grunnet uventet stor utgift fra renseriet til Mannskoret Quantum.
Vedtatt med 4 for og 2 avholdende.
Ønsker å innvilge kr 3500,- for medlemskontigent til Start UiA.
Vedtatt med 5 for 1 avholdende
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar fordeling av studentsosiale midler for høsten
2019, med de endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
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VT-sak 24/19

Samarbeidsavtale med STA
Jakob presenterte saken. Hadde sittet i et samarbeidsutvalg med Kai
Steffen fra SiA og Benedicte fra STA. Gikk igjennom avtalen punkt for
punkt. AU ønsket å lage tilsvarende avtaler for de andre institusjonene.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar å godkjenne samarbeidsavtalen mellom STA og
VT som den foreligger.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 25/19

Informasjonssystem SiA Bolig
Victor Larsson presenterte saken. Thomas var bekymret for at det skal
være en hindring for at studenter med prekært behov skal kunne få plass
på kort varsel. Silje kunne opplyse at dette ikke var hennes intensjon.
Det ble ikke ansett som nødvendig å omformulere vedtaket for å ivareta
dette behovet. Da vedtaket inneholdt en instruks til AU og en kunne ta
hensyn til dette i arbeidet med saken. Alexander var bekymret for
personvern. Jakob kunne informere om at informasjon om ny leietager
ikke skulle inneholde personopplysninger.
Forslag til vedtak:
VT vedtar at AU skal jobbe for at SiA implementerer en permanent
ordning for å informere beboere i studentleilighetene til SiA om
endringer i bosituasjonen minst 48 timer før endringen skjer
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
VT-sak 26/19

Eventuelt
Studentforening bærekraft
AU hadde fått en henvendelse fra SiA angående oppstart av en
studentforening med fokus på gjenbruk og bærekraft. I forbindelse med
at en skal avholde en miljøuke. Ble diskutert rundt eksisterende
aktiviteter som kunne tilby dette. For eksempel Fremtiden i våre hender
eller Spire.
Møtet ble avsluttet kl. 18.20
Lars Martin Bogen
Protokollfører

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

27/19
18.09.19
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen

Siden sist
Arbeidsutvalget har siden sist gjort følgende:
- Overlapp med forrige AU og ViN-nettverket
- Uttalt oss i Fædrelandsvennen om LundSiA-utbyggingen
- Omvisning på campus av internasjonale elever
- Hatt 2 stand-dager på studiestart
- Holdt første velferdslunsj, politisk debatt på Østsia 2. september
- Vært i møter med STA-leder, SiA-direktøren, SiA-styreleder, Spicheren-lederen, leder
av SiA-Kultur, og SiA sin ny folkehelsekoordinator
- Første ViN-møte over skype
- Fasilitert flere studentarrangement til SiA-miljøuke som kommer 23.-27. september
- Svart på høring til Kristiansand kommunes områderegulering av LundSiA sammen
med STA.
- Holdt økonomikurs for studentaktiviteter 11. september
- Planlagt og avholdt oppstartsseminar 14. september
- Forberedt dokumentene til dette møtet

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

28/19
18.09.19
Valgkomiteen v/Thorgeir Taksdal

Valgforsamling
Foreløpig kandidatliste er som følger:
Navn

Institusjon

Stiller til

Katrine Haugland

UiA

Valgkomiteen

Hilde Malmin

UiA

Fordelingsutvalget og
Valgkomiteen

Matias Smørvik

UiA

Fordelingsutvalget

Det er mulig å stille til valg helt til valgforsamlingen avholdes
Vedlegg: Valgkomiteen sin innstilling

13.09.2018

Valgkomiteen

Valgkomitéens innstilling til
valgforsamling, 18 September 2019
Prosess
Det ble satt av 15 minutter for intervju. Gjennom spørsmål og samtale har VK fått et inntrykk av
kandidatens motivasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. Grunnet sykdom lyktes det VK kun
å intervjue to av kandidatene. VK fikk ikke tid til å intervjue Matias og fikk tilsendt tidligere
erfaringer og verv på mail.

Under følger Valgkomiteens innstillinger til verv i Fordelingsutvalget.
Hilde Malmin
Hilde studerer master i International management, og har vært økonomi ansvarlig for ANSA.
Der var hun med på fordele penger til diverse arrangement arrangert av organisasjonen, og var
engasjert i planlegging og arrangering. Med sine relevante interesser og erfaringer ønsker
valgkomitéen å innstille Hilde til FU.
Matias Smørvik
Matias har gjennom flere års studier, pådratt seg en hel del verv og diverse stillinger. Han har
blant annet vært redaktør for unikum, samt aktivitetsleder for KSI basketball, og har derav
kjennskap til VT. Med sin erfaring sine mange verv ønsker valgkomitéen å supplere han inn til
FU.

Under følger Valgkomiteens innstillinger til verv i Valgkomiteen.
Katrine Haugland
Katrine er en engasjert og flittig student på sitt tredje år i samfunnsplanlegging. Hun beskriver
seg selv som ansvarlig og god til å jobbe i team, og har lyst til å bidra positivt til studentmiljøet i
Agder. Valgkomiteen har av disse grunner tro på at hun vil være et godt tilskudd til
valgkomitéen.
Hilde Malmin
Hilde studerer master i international management, og har vært økonomi ansvarlig for ANSA.
Der var hun med på fordele penger til diverse arrangement arrangert av organisasjonen, og var
engasjert i planlegging og arrangering. Med sine relevante interesser og erfaringer ønsker
valgkomitéen å innstille Hilde til VK.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

29/19
18.09.19
Arbeidsutvalget v/Silje Reite Moen

Endring av valgreglement
Arbeidsutvalget (AU) har gått gjennom valgreglementet til Velferdstinget i Agder. AU har
laget forslag til endringer med hensikt å oppklare og forbedre valgprosessen.
Arbeidsutvalget foreslår endringer på paragraf 2.4 Innkalling, paragraf 2.9 Suppleringsvalg
paragraf 4.1 SiA- styret og paragraf 4.3 SiA Kulturfond. Samt en ny paragraf 4.4 Uga.
I §2.4 ønsker AU å fjerne at dagsorden, saksliste og sakspapir skal sendes ut to uker før, da
det strider mot §8.1 i vedtektene, som er overordnet valgreglementet. Vi ser det heller ikke
nødvendig at det sendes ut to uker før valget.
I §2.9 ønsker AU å legge til en presisering om at vanlige frister ved valg ikke gjelder ved
suppleringsvalg. Dette grunnet muligheten for at suppleringen må skje på kortere tid enn de
vanlige fristene og usikkerhet rundt kapasiteten til valgkomiteen ved korte frister. AU ser
også at det er uhensiktsmessig å spesifisere hvert enkelt verv det skal suppleres til og har
derfor foreslått en forenklet tekst i første setning av paragrafen.
I § 4.1 ønsker AU å legge til at vararepresentanter til SiA-styret også blir valgt. Det er også
ønskelig å legge til at dersom den som får flest stemmer ikke ønsker å sitte i to år går tilbudet
videre til den neste på listen over høyest antall stemmer. Det har tidligere vist seg å være en
reell problemstilling at den som får flest stemmer, gjerne også er på sitt siste studieår og
dermed ikke ønsker å sitte i to år. Praksis har da vært å tilby den med nest flest stemmer
denne plassen.
I § 4.3 ser AU det som ønskelig å også velge en vararepresentant til dette vervet.
AU ønsker å legge til en ny § 4.4 hvor vi foreslår at vi VT skal velge Uga-leder. Dette er et
ønske fra SiA grunnet suksessen de har sett det medførte for UKA i Trondheim.
Alle forslagene til endring, med unntak av §4.4, er gjort med tanke på presisering og
oppklaring, samt passe på at valgreglementet ikke strider mot vedtektene.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar valgreglementet, med de endringene som måtte komme på møtet.
Vedlegg: Valgreglement for Velferdstinget i Agder
Endringene/ tilleggene er skrevet i rødt, det som er ønsket strøket er skrevet i rødt med strek
over.

Valgreglement for Velferdstinget i Agder
§1
Virkeområde
Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til:
·

Arbeidsutvalget til Velferdstinget

·

Fordelingsutvalget til Velferdstinget

·

Valgkomiteen til Velferdstinget

·

Styret til Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

·

SiA-styreleder

·

SiA Kulturfond

§2

Gjennomføring av valg

§2.1 Valgform
Velferdstinget velger studentrepresentanter til SiA-styret, Sia-styreleder og
Fordelingsutvalget i november, og til Arbeidsutvalget og Valgkomiteen i mai. Velferdstingets
representanter utgjør valgforsamlingen, og har de samme rettigheter og plikter som ved
andre møter i Velferdstinget.
§2.2 Stemmerett
Velferdstingets faste representanter har stemmerett ved valget. Vara kalles inn ved
forfall, og får stemmerett på lik linje som en fast representant.
§2.3 Utlysning
Alle verv skal utlyses minst åtte uker før valgforsamling avholdes. I utlysning skal det gjøres
rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike verv.
§2.4 Innkalling
Innkalling, dagsorden, saksliste og sakspapirer til valgforsamlingene skal sendes ut til de
faste representantene og deres vararepresentanter pr. e-post to uker før valgene skal
avholdes. I innkallingen skal det gå frem hvem som er kandidater til de ulike vervene.
§2.5 Presentasjon
Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og kort presentasjon av alle kandidatene
skal sendes ut til VT-representantene og kandidatene en uke før valgforsamlingens
begynnelse. Ved valg begrunner valgkomiteen sin innstilling muntlig først, deretter får
kandidatene mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter. Etter hver valgtale får

Side 2

valgforsamlingen mulighet til å stille hver kandidat spørsmål i inntil fem minutt. Valgtalene
skal avholdes uten andre kandidater til stede.
§2.6 Stemmegivning
Stemmegivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst en
representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser det som formålstjenlig, kan
valget avgjøres ved akklamasjon.
§2.7 Flertallskrav
Studentrepresentantene velges med absolutt flertall (mer enn 50% av de avgitte stemmene).
§2.8 Stemmelikhet
Dersom det stiller flere enn to kandidater til samme verv kan det være nødvendig å avholde
valget i flere runder. Dersom ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall etter første
valgrunde strykes den kandidaten med færrest stemmer. Dersom flere kandidater
sammenlagt ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene kan alle disse strykes av listen. Dette
regnes ut ved å legge sammen stemmene gitt til kandidaten med færrest stemmer, sammen
med stemmene gitt til kandidaten med nest færrest stemmer osv. Denne prosessen gjentas
til det kun står to kandidater igjen, eller én kandidat har oppnådd absolutt flertall.
Dersom det oppstår stemmelikhet når 2 kandidater gjenstår holdes én ekstra avstemming.
Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen fra valgkomiteen. Hvis ingen av de
gjenværende kandidatene er innstilt av valgkomiteen avholdes det loddtrekning.
§2.9 Suppleringsvalg
Dersom en studentrepresentant i SiA-styret, Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget eller
Valgkomiteen i et verv valgt av velferdstinget trekker seg, skal det suppleres inn en ny
representant. Hvis vervet har en vararepresentant, rykker vararepresentanten opp, og ny
vara suppleres inn.
Ved supplering skal valgkomiteen utlyse stillingen via VT sine offentlige kanaler og ved mail
til VT så fort det er mulig etter man er underrettet om behov for supplering. Ved
suppleringsvalg kan man fravike kravene i §2.3 Utlysning.
Det er valgkomiteen som innstiller på en ny representant til det aktuelle vervet, og
Velferdstinget som velger den nye representanten.
Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har Valgkomiteen i samråd
med leder av Arbeidsutvalget, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter.
Velferdstinget tar stilling til om de vil godkjenne representanten neste gang det trer
sammen.
Om det ikke er nok kandidater til alle faste plasser på en valgforsamling, får Valgkomiteen
ansvar for å supplere inn representanter. Velferdstinget tar stilling til om de vil godkjenne
representanten neste gang det trer sammen.
Suppleringer skal informeres om til VT snarest etter at de er utført.
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§3

Valgbarhet

§3.1 Krav
Alle som skal stille til valg, må være registrert som student ved en av Samskipnadens
medlemsinstitusjoner i valgsemesteret.
§3.2 Oppmelding av kandidatur
For å bli tatt med i Valgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidatur være meldt skriftlig av
kandidaten selv til sekretariatet senest 21 dager før valget. Man kan melde sitt kandidatur
helt fram til valgtidspunktet, men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på å bli
vurdert av valgkomiteen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til valg.
Valgkomiteen kan velge å inkludere kandidatene i sitt innstillingsarbeid også når fristen er
gått ut dersom de finner det hensiktsmessig.
§3.3 Inhabilitet
Valgkomiteens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i søknad, intervju og
innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet.
§3.4 Trekking av verv
Dersom en representant ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal dette skje skriftlig til
Velferdstinget ved Sekretariatet.

§4
Særskilte regler
Velferdstinget i Agder kan ikke regulere styringsforholdene til SiA.
§4.1 SiA-styret
Til SiA-styret skal det velges en representant for to år og tre representanter for ett år, og fem
vararepresentanter. Totalt er det fem faste studentrepresentanter i SiA-styret og fem
vararepresentanter. Den kandidaten som får flest stemmer, velges for to år hvis han eller
hun samtykker. Dersom den som får flest stemmer ikke ønsker å sitte i to år går tilbudet til
neste på listen over høyest antall stemmer frem til en eventuelt samtykker.
§4.2 SiA-styreleder
Etter valg av SiA-styret velger Velferdstinget av de valgte representantene, særskilt en
styreleder av Studentsamskipnaden i Agder.
§4.3 SiA Kultufond
VT velger én fast studentrepresentant og en vararepresentant til SiA Kulturfond.
§4.4 Uga
VT velger annethvert år en leder av Uga.
§5
Gyldighet
Dersom det er motstrid mellom dette reglementet og Lov om universiteter og høgskoler
eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet.
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§6
Reglement
Disse reglene trer i kraft fra 25.oktober 2006, og gjelder til annet vedtas i Velferdstinget.

Revidert: 14.11.2007
Endret 12.05.10
Endret: 09.05.12
Endret: 03.04.13
Endret: 18.10.16
Endret 15.03.17
Endret 14.03.18
Endret 18.09.19

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

30/19
18.09.19
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen

Endring av stillingsbeskrivelser
Arbeidsutvalget (AU) ser det som naturlig å omfordele noen arbeidsoppgaver i
stillingsbeskrivelsene, så de bedre samsvarer med hvert medlem sine kompetanseområder.
I tillegg har AU lagt til møteplikt i henhold til samarbeidsavtalene og foreslått at nestleder
skal lønnes på lik linje med leder, hvis leder er sykemeldt eller trer av.
AU har også foreslått å endre på utformingen av styremedlem sin stillingsbeskrivelse, så den
samsvarer med de andre stillingsbeskrivelsene. Se https://vt-agder.no/stillingsbeskrivelsestyremedlem/ for nåværende utforming.

Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar stillingsbeskrivelser for AU, med de endringene som måtte komme på
møtet.
Vedlegg:
- Stillingsbeskrivelse Leder
- Stillingsbeskrivelse Nestleder
- Stillingsbeskrivelse Styremedlem
Endringene/ tilleggene er skrevet i rødt, det som er ønsket strøket er skrevet i rødt med strek
over.

Stillingsbeskrivelse Leder
Leder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 38,36% stilling (14,39t/uke) lønnet i statens
ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.
Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.
Ansvarsområde
Leder er Velferdstingets (VT) administrative, praktiske og konstitusjonelle leder.
Leder i VT er ansvarlig for den daglige driften av organisasjoner og har kontorlokaler på
Gimlemoen 24 etter avtale med Studentorganisasjonen i Agder (STA).
Leder skal se til at styringsdokumentene og VTs politikk følges opp.
Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret
for iverksettelsen av vedtak fattet av VT eller Arbeidsutvalget (AU).
Leder er ansvarlig for innkalling til møter i VT og AU, og at sakspapirer til disse blir sendt ut
iht. vedtektene. Leder er VT og AUs møteleder.
Leder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av det faste årshjulet.
Leder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av arbeidsplan.
Leder er VTs ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at VT er en aktiv
høringsinstans.
Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter tilknyttet SiA, VT og AU i velferdspolitiske
saker.
Leder har ansvar for at VT er representert i SiA-styremøter og Studentparlamentsmøter ved
UiA, i henhold til samarbeidsavtalene.
Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette
studenters interesser på dagsorden. I tillegg har leder ansvar for å sikre et godt samarbeid med
medlemsinstitusjonene
Leder har ansvaret for kontakten med VTs valgkomité.
Leder har ansvar for at VT er aktiv i det nasjonale nettverket for Velferdstingene i Norge
(ViN) og uttaler seg i nasjonale studentpolitiske saker på velferd.
Leder har ansvar for trening og kantine.
Leder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU.

Stillingsbeskrivelse Nestleder
Nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i
statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.
Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.
Ansvarsområde
Nestleder er velferdspolitisk ansvarlig for VT.
Nestleder er leders stedfortreder. Og Hvis leder trer av, eller er sykemeldt, i virkeperioden
fyller nestleder rollen, og mottar lønn, som leder.
Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv,
og skal derav sette studenters interesser på dagsorden.
Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten med SiA, og at velferdstilbudet
tilknyttet samskipnaden følges opp.
Nestleder har hovedansvar for å følge opp Fordelingsutvalget.
Nestleder har ansvar for at barnehage og helse og transport følges opp, samt transport i
samarbeid med styremedlem.
Nestleder har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for
VT. Nestleder skal orientere AU og VT om dette.
Nestleder skal, sammen med styremedlem, sørge for at VT blir promotert på stand hos de
tilknyttede institusjonene.
Nestleder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av
AU.

Stillingsbeskrivelse Styremedlem
Styremedlem er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i
statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.
Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.
Ansvarsområde
Styremedlem har ansvar for å oppdatere sosiale medier og Velferdstinget sin nettside.
Styremedlem har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og profileringsmateriell.
Styremedlem skal, sammen med nestleder, sørge for at VT blir promotert på stand hos de
tilknyttede institusjonene.
Styremedlem skal legge mediestrategier for perioden og initiere medieutspill.
Styremedlem har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer på vegne av VT.
Styremedlem har ansvar for kultur, samt transport i samarbeid med nestleder. trening og
kantine.
Styremedlem skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av
AU.

VT-sak
Møtedato
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18.09.19
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen

Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2019/20
Arbeidsutvalget (AU) har utarbeidet en handlingsplan for Velferdstinget (VT), til
inneværende virkeperiode. Handlingsplanen legger føringer for hva VT skal prioritere, men
begrenser ikke handlingsrommet.
Her har vi vurdert det slik at en kortere og mer oversiktlig handlingsplan gjør det lettere for
oss å følge den, samtidig blir det lettere for VT å holde oss ansvarlige for punktene.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar handlingsplanen, med de endringene som måtte komme på møtet.
Vedlegg: Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2019/20

Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2019/20
Generelt
•
•
•
•

Ha god dialog med SiAs avdelinger, kommunen og fylkeskommunen.
Spre Informasjon om SiAs tjenester
Samarbeide med ViN om nasjonale kampanjer og uttalelser.
Utarbeide organisasjonskart

Helse
•
•
•
•
•
•

Revurdere fristen for helsekassen.
Samarbeide med SiAs Kantiner om sunn, variert og billig mat.
Sofadebatt om SHoT.
Samarbeide med SiAs nye folkehelsekoordinator.
Sørge for et bredt tilbud av sportslige studentaktiviteter og sikre høy standard på treningstilbud.
Forbedre nettsiden

Bolig
•
•

Støtte og påvirke utbygging av LundSiA samt være pådriver for utbygging av flere
studentboliger.
Utforske muligheter for å etablere et treningstilbud på LundSiA.

Valg
•
•
•

Promotere VT-valg gjennom stand, nettkampanjer og kantineskjermer.
Supplere tomme verv.
Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg, inkludert arbeidsutvalget.

Kultur
•
•

Følge opp studentuga
Etablere samarbeid med Teateret

Transport
•
•
•

Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud og gjennomføre møter med AKT.
Forbedre nattbusstilbudet.
Jobbe for et bra bysykkeltilbud.

Semesteravgift
•
•
•

VT skal sørge for at fordelingen av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.
VT skal opprettholde god dialog med SiA angående bruk av resterende semesteravgiftsmidler.
Avholde økonomikurs.

VT-sak
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Årshjul for Velferdstinget i Agder
Årshjulet er ment å vise grunnstrukturen i organisasjonen, dette er ikke ment som et
begrensende dokument, men et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som
er ment å skje i løpet av hvert år.
Mange av elementene i årshjulet kan ikke endres på i dette vedtaket, slik som deltakelse på
SP-møter og SiA-styremøter, da dette er regulert igjennom samarbeidsavtalene VT har med
STA og SiA. Alt som derimot ikke er regulert gjennom andre dokumenter kan endres på her.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar årshjulet, med de endringene som måtte komme på møtet.
Vedlegg: Årshjul for Velferdstinget i Agder

Årshjul for Velferdstinget i Agder
August:
-

Studiestart Stand første og andre dag.

September:
-

Velferdslunsj
Oppstartseminar
VT-møte, behandling av årshjul og handlingsplan
Økonomikurs

Oktober:
-

VT-møte behandling av prinsipprogram og ressursdokumenter
Presentasjon av politikk for SiAs-Ledergruppe

November:
-

Velferdslunsj
Starten av november kalle inn til samarbeidsmøte, alle studentråd og SiA iht
samarbeidsavtalen.
VT-Møte valg av SiA-styre, SiA-kulturfond og tildeling av studentsosiale midler.

Desember:
Januar:
-

VT-møte behandling av retningslinjer for tildeling av studentsosiale midler, regnskap og
stillingsinstruks

Februar:
-

Velferdslunsj

Mars:
-

VT-møte behandling av vedtektsendringer
Velferdslunsj

April:
-

Velferdslunsj
Økonomikurs for studentaktiviteter

Mai:
-

VT-møte valg av fordelingsutvalg, valgkomite og nytt arbeidsutvalg samt tildeling av
studentsosiale midler

Juni:
-

Overlapp

Månedlig eller til forskjellig tid hvert år:
-

Oppstart av månedlig studentrådsmøter, med presentasjon for formannskapet i
Kristiansand 1 gang i året
2-4 arbeidsutvalgsmøter i måneden
Semestervis samarbeidsmøte med hele AU til VT og styret til STA
Månedlig Digitalt møte med Velferdstingene i Norge (ViN), 1 fysisk ViN-møte i
semesteret og 1 fysisk KartongViN-møte i året
Deltakelse på alle styremøter til Samskipnaden i Agder (SiA), og alle møtene til
Studentparlamentet (SP).
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Arbeidsutvalget v/Gabriel A. Viktorsson

Møtedatoer for Velferdstinget i Agder 2019-2020
Å sette møtedatoer for et helt år vil være nyttig og gi god oversikt for alle medlemmer, slik at
datoer kan settes av i kalenderen så fort som mulig. Arbeidsutvalget foreslår disse datoene for
møter studieåret 2019-2020. AU foreslår møter kl. 16:15 på følgende datoer:
-

23. oktober
13. november
29. januar
11. mars
06. mai

Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar møtedatoer for 2019-20, med de endringene som måtte komme på møtet.
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Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen

Fraværsregler
AU har sett det som formålstjenlig å ta opp debatten med VT om hvorvidt et system for
fravær ønskes. Alle VT-representanter har allerede møteplikt, men denne møteplikten er ikke
per dags dato bundet opp til noen konsekvenser annet enn potensiell dårlig samvittighet. Av
erfaring har det vært slik at det dessverre ofte må kalles inn vara-medlemmer, noen ganger i
siste liten, for å få et møte til å oppnå vedtaksdyktighet. For å motivere til oppmøte og
samtidig gi varaer som alltid blir kalt inn mulighet til å få opprykk til fast representant slik at
de har forutsigbarhet på hvilke møter de blir spurt om å møte på.
Om vi skal ha fraværsregler, og hva disse eventuelt skal innebære kan være ganske komplisert
med mange nyanser og faktorer som man må ta hensyn til for å sikre rettferdighet. Derfor
introduserer vi dette som en diskusjonssak slik at vi får tilbakemelding fra velferdstinget og
eventuelt forbereder dokumenter som svarer til velferdstingets ønsker om saken.
Som et eksempel har STA nylig vedtatt noen regler for hva møteplikten innebærer og hva
konsekvensene er for ugyldig fravær, samt hvordan dette avgjøres. En kan se deres
saksfremlegg på de siste 5 sidene i «SP-møte 29.05.19» på følgende link:
https://stastudent.no/dokumenter/sakspapirer/
Det er ikke et ukjent fenomen i studentdemokratier at møter har blitt avlyst på grunn av
mangelfull påmelding til møter, reglene STA innførte har ikke vært virksomme lenge nok til
at vi kan høste noen erfaring, men AU tar utgangspunkt i at reglene har en positiv påvirkning
på oppmøte. Fra et prinsipielt perspektiv blir det også fort slik at møteplikt uten
sanksjonsmuligheter egentlig bare betyr møterett.

