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Saksliste VT-møte 
 
Møtedato:  16. oktober 2019 kl. 16.15 
Sted:   Møterom A7-006, UiA 
 
 
 
SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  
VT-sak 00a/19 Valg av ordstyrere  Muntlig 
VT-sak 00b/19 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 
Ordstyrere Vedlagt 

VT-sak 00c/19 Godkjenning av protokoll fra 
18.09.2019 

Ordstyrere Vedlagt  

VT-sak 36/19 Siden sist 
 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Vedtakssaker 
VT-sak 37/19 Prinsipprogram 

 
AU v/Silje Reite Moen Vedlagt 

VT-sak 38/19 Ressursdokument studentøkonomi AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Diskusjonssaker 
VT-sak 39/19 Hvordan kan vi bedre inkludere alle 

institusjonene?  
AU v/Gabriel A. 
Viktorsson.  

Vedlagt 

VT-sak 40/19 Facebookgruppen som informasjons- 
og diskusjonskanal 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Orienteringssaker 
VT-sak 41/19 Orientering om Miljøfond 

 
AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 42/19 
 

Orientering om LundSiA AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 43/19 Eventuelt 
 

 Muntlig 

 Evaluering av møtet 
 

 Muntlig 

 



 

 
Dagsorden for VT-møte 16.10.2019: 
 
 
 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
 
Sak Tittel Anslått tidspunkt 
VT-sak 00a/19 Valg av ordstyrere 16.15-16.20 
VT-sak 00b/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 16.20-16.25 
VT-sak 00c/19 Godkjenning av protokoll fra 18.09.19 16.25-16.30 
VT-sak 36/19 
VT-sak 37/19 
VT-sak 38/19 
 
VT-sak 39/19 
VT-sak 40/19 
VT-sak 41/19 
VT-sak 42/19 
VT-sak 43/19 
 
 

Siden sist 
Prinsipprogram 
Ressursdokument studentøkonomi 
Pause 
Hvordan kan vi bedre inkludere alle institusjonene? 
Facebookgruppen som informasjons- og diskusjonskanal 
Orientering om Miljøfond 
Orientering om LundSiA 
Eventuelt 
Evaluering av møtet 

16.30-16.45 
16.45-17.25 
17.25-18.05 
18.05-18.15 
18.15-18.45 
18.45-19.10 
19.10-19.30 
19.30-19.45 
19.45-19.55 
 

 
 
Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 19.55. 
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1 VT-sak   Protokoll 
Møtedato   18.09.19 
Saksbehandler  Lars Martin Bogen 
  
 
 
PROTOKOLL 
fra  Møte i Velferdstinget 
Møtedato: onsdag 18. september 2019 kl. 16.15, A7001 Universitetet i Agder 
 
UiA: 
 
 
 
 
 
NLA: 
 
Ansgar: 
 
Noroff: 
 
FiK: 
 
Sørlandets fagskole: 
 
AU: 
 
 
 
Ordstyrere: 
 
Protokollfører: 
 
Forfall: 
 
 
 
 

 
Michelle Brynildsen 
Kyra Byrne 
Sofie S.Klit 
Vestein Langseth Lauritsen 
Anna Synnøve Røysland 
 
 
 
Cathrine Skaaheim 
 
 
 
Sivert Hodnefjell 
 
 
 
Thomas Johnsen 
Silje Moen 
Gabriel Viktorsson 
 
Andreas Gravdahl 
 
Lars Martin Bogen 
 
Andreas Landmark, UiA 
Tina Maria V. Rusti, UiA 
Alexander Berntsen, Noroff 
Malin Liverød, Sørlandets fagskole 
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2 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 08.05.2019  
Protokollen ble godkjent.  
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3 VT-sak 27/19  Siden sist 
Thomas Johnsen presenterte hva AU hadde gjort siden sist. Hadde vært 
to ViN møter siden sist. Og et miniseminar for de som ikke kunne møte 
på oppstartsseminaret.  

 
Vedtakssaker 
    
VT-sak 28/19  Valgforsamling 

Thorgeir Taksdal presenterte valgkomiteen sitt arbeide og innstilling. 
   
  Vararepresentanter SiA styret 
  Kandidater:  
  Matias Smørvik 

Daniel Risøen 
Victor Imanuel Backe 

   
  De ble valgt inn i følgende rekkefølge: 

1. Daniel Risøen 
2. Matias Smørvik 
3. Victor Imanuel Backe 

  
 

  Valgkomiteen 
 Kandidater: 

Katrine Haugland 
Hilde Malmin  

  Begge ble valgt ved akklamasjon 
 
 Fordelingsutvalget 
   Kandidater: 
   Hilde Malmin 
   Matias Smørvik 
   Begge ble valgt ved akklamasjon 
 
VT-sak 29/19  Endring av valgreglement 

Silje Reite Moen presenterte saken.  
 
Gikk punktvis gjennom de forslåtte endringene. AU kom med 
endringsforslag under møtet, der en foreslo å legge til Uga-leder under 
paragraf 1 og 2.1. 
 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Silje Moen 
Forslag Legge til et punkt nederst i 

paragraf 1 som sier: UGA- leder 
Vedtak Enstemmig vedtatt 
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4 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Gabriel Viktorsson 
Forslag Legge til i første setning at UGA- 

leder velges i november 
Vedtak Enstemmig vedtatt 

 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar valgreglementet, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
VT-sak 30/19  Endring av stillingsbeskrivelser 

Thomas Johnsen presenterte saken. 
AU hadde endret litt på stillingsbeskrivelsene så de bedre samsvarte 
med egenskapene til AU. Ville også regulere hva som skjer hvis leder 
må fratre i en periode. Og hadde foreslått å fjerne oppfølging av VK og 
FU fra AU, da dette skal være selvstendige organ. 

 
 Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar stillingsbeskrivelser for AU, med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
VT-sak 31/19  Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2019/20 

Thomas Johnsen presenterte saken. 
Det ble spurt om hvem som eide Teateret nå. Det var privatpersoner. 
Det ble spurt om hva som ble ment med påvirkning av studentboliger på 
Lund Torv (Lundsia). VT kommenterer på de planene en har, og har 
laget et høringsutspill med STA. Støtter at det skal bygges ut. 
Ble spurt om hvor mye av gressarealet som skulle bestå, det var ikke 
mye. 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar handlingsplanen, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

VT-sak 32/19  Årshjul for Velferdstinget i Agder 
Thomas Johnsen presenterte saken. 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar årshjulet, med de endringene som måtte komme 
på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 



Velferdstinget i Agder 

Velferdstinget i Agder 
konsulent@vt-agder.no 

 
 

5  
VT-sak 33/19  Møtedatoer for Velferdstinget i Agder 2019-20 

Gabriel A. Viktorsson presenterte saken 
 
Olea, nestleder i STA kunne opplyse om at STA hadde planlagt SP-
møte 23.oktober. AU foreslo da å endre dato for møte i oktober fra 23. 
til l6. oktober.  

 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagsstiller Silje Moen 
Forslag Endre datoen i oktober fra 16. til 

23.  
Vedtak Vedtatt med 6 for og 1 mot. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar møtedatoer for 2019-20, med de endringene som 
måtte komme på møtet 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Diskusjonssaker 
 
 
VT-sak 34/19  Fraværsregler 

Thomas Johnsen presenterte saken. 
Det kom spørsmål om hvordan en skulle jobbe med utfordringen med 
fravær. Thomas ville forhøre seg med ViN og andre studentdemokrati 
for å få innspill. Ble spurt om dette hadde vært en utfordring tidligere. 
Det ble stilt spørsmål om hvordan sanksjonene skulle være for fravær. 
Et eksempel på et system kunne være at man mistet fast plass til vara 
hvis en ikke hadde deltatt på to påfølgende møter. Det ble ytret støtte 
fra flere til dette forslaget. 
 
Olea mente at man heller burde se mot andre de andre velferdstingene 
enn STA for å se på eksempler på for fraværsreglement, og heller høste 
sine egne erfaringer.  
 
Ble nevnt at det kunne være vanskelig for nye representanter å forholde 
seg til to mailer med innkalling. Og hvilke av disse en skal svare på..  
 
Det ble spurt om det kunne være en ide med personlig vara. 
 
Det ble også spurt om en skulle sette en frist for svar på oppmøte. Ble 
forslått 3-4 dager. Og at en etter denne fristen skulle kalle inn vara. Ble 
foretatt en prøvevotering på dette forslaget. Alle var for.  
.   
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6 Orienteringssaker 
 
VT-sak 35/19  Eventuelt 
    

 Høringsutspill Samskipnadsloven 
Thomas hadde meldt inn og innledet saken. I Oslo hadde det oppstått en 
sak der det ble foreslått å avsette styret til samskipnaden. Det ble ikke 
realiteten, men endte med en formell klage. I forlengelse av dette har 
samskipnadsrådet kommet med et forslag om å fjerne muligheten i 
loven for at Velferdstingene skal kunne avsette samskipnadsstyret. 
Resten av ViN er kritisk til dette lovendringsforslaget. Og AU ønsket 
derfor å høre Velferdstinget sin mening om saken.  

 
 Kunstgressbane 
Thomas hadde meldt inn og innledet saken. SiA vurderte å inngå i et 
spleiselag for en kunstgressbane. Det ble diskutert om det var ønskelig 
med kunstgress kontra gress og grus. Med tanke på miljøaspekt og 
spilleopplevelse. Kunstgress fremstår ikke som spesielt miljøvennlig. 
Gress vil være vanskeligere og mer kostbart å vedlikeholde. Grus vil 
ikke være like attraktivt å spille på. AU tok med seg aspektet med 
miljøhensyn videre til SiA.  
 

    
Møtet ble avsluttet kl. 18.25. 
 
Lars Martin Bogen 
Protokollfører  
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

36/19 
16.10.19 
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Siden sist 
 
Arbeidsutvalget har siden sist gjort følgende: 

• Hatt workshop med SiA om videre samarbeid 
• Stilt til intervju i Unikum 
• Gitt innspill på ressurssidene og kurstilbudet SiO har til SiA 
• Vært med på å støtte en del av studentengasjementet under Miljøuka 
• Deltatt på SP-møtet 25. september 
• Møte med folkehelsekoordinator og studentaktiviteten Fjell og Fjære 
• Deltatt på 2 fellesrådsmøter med alle studentaktivitetene og linjeforeningene registrert 

i STA for å spørre etter forslag til nye retningslinjer for studentsosiale midler 
• ViN-møte i Stavanger 
• Møte med SiA om nettsider 
• Planlagt og startet promotering av valg 

 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

37/19 
16.10.19 
Arbeidsutvalget v/Silje Reite Moen 

 

 
 
 
 
 
Endring av prinsipprogrammet 
 
Prinsipprogram er et organs overordnede politiske dokument som gir uttrykk for de 
prinsippene organisasjonen står for og skal forholde seg til. Som en naturlig konsekvens av 
dette vil andre politiske dokument bygge på og utformes på bakgrunn av prinsipprogrammet.  
 
Arbeidsutvalget har gjennomgått prinsipprogrammet til Velferdstinget i Agder. AU har laget 
forslag til endringer for å oppdatere prinsipprogrammet. 
 
Det er to store endringer som er foreslått, samt noen små endringer. De store endringene er 
følgende:  
 
• AU foreslår et nytt punkt «Samarbeid mellom VT og SiA» da samarbeidet mellom de 
to institusjonene er så vesentlig for arbeidet som blir gjort gjennom Velferdstinget.  
• AU ønsker å stryke hele punktet «Råd og karriere» da vi mener at faglig og yrkesrettet 
rådgivning er utdanningsinstitusjonenes ansvar. 
 
AU håper dere tar dere god tid til å lese prinsipprogrammet på forhånd og kommer med 
endringer der dere ser behov for det. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar prinsipprogrammet, med de endringene som måtte komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Forslag til nytt prinsipprogram.  
Endringene/ tilleggene er skrevet i rødt, det som er ønsket strøket er skrevet i rødt med strek 
over. 
 



Prinsipprogram 
Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. 
Prinsipprogrammet er overordnet øvrige politiske dokumenter i Velferdstinget i Agder 
(VT). 

Profilering og informasjon 
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med 
tilhørighet til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). For å imøtekomme mangfoldet av 
studenter i Agder skal informasjon som omhandler studenters velferdstilbud og som 
ellers er relevant for studenter være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Det 
kreves videre at SiA og VT sine nettsider skal være universelt utformet. SiA og VT 
skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle 
utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden. Herunder skal muligheten for å søke 
om støtte gjennom Fordelingsutvalget også legges vekt på med tilhørende krav og 
retningslinjer. 
 
Samarbeid mellom VT og SiA  
Et velfungerende samarbeid mellom Velferdstinget i Agder og Samskipnaden i Agder 
er grunnleggende for å sikre studenters medvirkning i livet rundt studiene. En av 
ambisjonene burde være mest mulig demokratisk kontroll over hva semesteravgiften 
blir brukt til.  

Helse 
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å 
studere. SiA skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på 
forebyggende og behandlende nivå. Velferdstinget i Agder mener at kommunene og 
fylkeskommunene skal ha ansvar for finansiering av helsetilbudene. Tilbudene skal 
driftes av SiA og fungere som et supplement til det offentlige. 

Bolig 
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til 
utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. SiA og VT 
skal jobbe opp mot lokale myndigheter for at å sikre at det er tilstrekkelig antall 
studentboliger målt opp mot studentmassen i Agder. Dekningsgraden i Agder bør 
ligge på minst 20%. Boliger som tilbys studenter skal imøtekomme studenters behov 
både på pris og kvalitet. Alle nye studentboliger som bygges skal være bygd med 
bærekraftige materialer og være energieffektive.  

Mat og drikke 
SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes 
primære behov for måltider gjennom dagen. Det skal tilrettelegges for allergier, 
religiøse hensyn og vegetarianske veganske alternativ ved alle campuser. Kvalitet, 
sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten. Det skal 
prioriteres studentvennlige priser fremfor utvalg. Ved institusjoner/campus hvor det 
ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal det tilrettelegges med 
tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA. 



Trening 
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig 
helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene. SiA er 
ansvarlig for å skape arenaer hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt for i 
studenter sin hverdag. Fylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig 
tilgang på treningsanlegg for å sikre studenters behov og ønske. Organisert 
studentidrett er et viktig supplement i tillegg til SiA sitt tilbud opp mot studenters 
psykiske og fysiske helse, og skal i tråd med dette tilrettelegges for. 

Kollektivtransport og samferdsel 
Studenter ved institusjonene som er medlem i SiA Alle studenter i Agder skal ha et 
godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested. Fylkeskommunene skal 
stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med 
godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene. Studenttilbud som berører den 
enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor midlertidige. Under 
kollektivtransport anses også bysykler og andre bærekraftige tiltak som kan yte 
studenten godt på flere nivå. I tillegg til kollektivtransport er det viktig å se på bruk av 
private biler og parkeringsareal. VT vil se på gode løsninger for parkering med tanke 
på arealeffektivitet og bærekraftighet. SiA skal i samarbeid med VT sikre at 
studentenes behov blir formidlet gjennom god dialog med fylkeskommunen og 
aktører innen kollektivtransport.  

Studiefinansiering 
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at 
alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de 
reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, 
og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være 
fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være 
basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig 
økonomisk situasjon. Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden.  

Kultur og frivillighet 
Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi 
tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor 
viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og SiA legger til rette for og 
støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget er opptatt 
av at det legges til rette for sosiale og kulturelle arenaer, hvor studenter kan møtes. 
For å sikre studenter sin deltagelse i det kulturelle livet i regionen skal alle kulturelle 
arrangement i regi av SiA tilbys med studentrabatt. Videre skal det arbeides for at 
kulturelle tilbud ellers i samfunnet også gjøres tilgjengelig for studenter gjennom 
rabaterte priser. Studenter skal ikke kun anses som en deltager inn i kulturlivet, men 
også en aktiv rolleinnehaver og skal være sitt ansvar bevisst. VT skal i samarbeid 
med SiA arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer. 

Mangfold 
Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. VT, SiA, 
utdanningsinstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen skal gjennom ivaretakelsen 
av dagens tilbud og opprettelsen av nye tilbud hensyn ta og tilrettelegge for 
mangfoldet som eksisterer i studentmassen til enhver tid.  tilrettelegge for mangfoldet 



gjennom dagens tilbud, og opprettelsen av nye tilbud. Dette gjelder særskilt tilbud 
opp mot helse, bolig, rådgivning og trening, men også andre tilbud som måtte berøre 
den enkelte student. 

Råd og karriere 
Å være trygg på egen kompetanse etter endt utdanning er viktig for studenter. SiA 
må jobbe for at det tilrettelegges for at studentene vet hvordan de kan bruke 
utdannelsen sin og tilrettelegge for at unge kommer seg ut i arbeid. SiA skal i 
samarbeid med tilknyttede utdanningsinstitusjoner tilby rådgivning som hjelper 
studentene med å fullføre studiene. SiA skal ha et godt tilbud for karriereveiledning 
og kursing i studie- og stressmestring 
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Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Endring av ressursdokument for studentøkonomi 
 
Når AU så på ressursdokumentet for studentøkonomi så vi at den hadde en del mangler og litt 
for mye informasjon uten kilder, den var dermed moden for en gjennomgang. Vi savner 
fremdeles en del punkter på hva vi kan bidra til, men vi vil la tiltakene utover de tidligere 
vedtatt være opp til velferdstinget, uten å legge videre føringer.  
 
Under «Hva» har vi basert tallene på SHoT-undersøkelsen istedenfor mer uklare kilder som 
det var henvist til før, og fjernet henvisninger til at studenter er tvunget til å bruke kredittkort. 
Dette er både fordi det bagatelliserer konsekvensene av å være under finansielt stress, og fordi 
det gir ammunisjon til de som mener studenter bare må lære å håndtere penger bedre. 
Under «hvorfor» er det lagt til en kilde, og en del presiseringer, og igjen fjernet henvisning til 
kredittkort-tvang. 
 
Under «hvordan vi kan bidra» har det blitt mer konsist presisert hva som burde gjøres, og 
samtidig frigjort litt plass til forslag fra forsamlingen på tiltak/politikk som burde vedtas på 
temaet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar ressursdokument for studentøkonomi, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Forslag til nytt ressursdokument for studentøkonomi. 
Endringene/ tilleggene er skrevet i rødt, det som er ønsket strøket er skrevet i rødt med strek 
over. 
 
 



Studentøkonomi 
Hva 
3 av 10 studenter sier at stram økonomi går ut over karakterene. 2 av 10 må bruke 
kredittkort for å dekke basisutgifter som mat og andre daglige utgifter. I snitt dekker 
studiestøtten fra Lånekassen kun 60 % av studentenes forbruk, mens inntekt fra jobb 
dekker 25 %, og støtte fra familie utgjør 10 %. 4 av 10 oppgir at de må bruke 
sparepenger for å få økonomien til å gå rundt, noe som er mye høyere enn 
landsgjennomsnittet på 1 av 10. Disse tallene viser at støtten fra Lånekassen fortsatt er 
altfor lav. 

Ifølge SHoT-undersøkelsen 2018 opplyste 22% av studentene i Agder at de hadde en 
sårbar økonomi. Nasjonalt opplyser SHoT om at 30% av studenter «av og til» eller 
«ofte» opplever å slite med å takle vanlige løpende utgifter, og 38% av studentene i 
Norge ville hatt problemer med å takle en uforutsett utgift på 5000kr. Det å være student 
innebærer ofte en av to livstilstander; enten at man er overarbeidet ved at man er 
fulltidsstudent og har deltidsjobb på siden, eller at man er under konstant finansielt 
stress fordi man prøver å leve på stipendet alene og lever nær eksistensminimum med 
betydelig lavere levestandard enn befolkningen for øvrig. 

Hvorfor 
Studenter skal tilegne seg kunnskap som er nyttig både for den enkelte og for 
samfunnet forøvrig. Når 3 av 10 sier at dårlig økonomien går ut over studiene, som kom 
frem gjennom studentundersøkelsen 2018, er dette et stort problem. At studenter må ta 
på seg kredittkortgjeld, ser vi som svært skadelig. Rentene på kredittkort er svært høye, 
og studentene kan ende opp med langt større gjeld enn hva som er ønskelig. Vi vet at 
det sosiale har store påvirkninger på læring og læringsmiljø. Det er i stor grad kostbart 
for studenter å treffes på sosiale arenaer. Norge er et dyrt land å bo i høykostland, og 
selv om dette sikrer gode velferdsordninger for de med jobb så faller studentene 
igjennom. og om ikke det offentlige støtter billigere eller gratis sosiale arenaer trengs 
det mer i studiestøtte. Dersom ikke dette kompenseres for tilstrekkelig gjennom 
studentpriser, er det behov for at dette blir kompensert gjennom økt studiestøtte.  Når vi 
ser at Lånekassen kun står for 60 % av gjennomsnittsstudentens forbruk, er det grunn 
til bekymring. Studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene, eller få støtte 
hjemmefra for å få endene til å møtes. Når studenter jobber ved siden av studiene blir 
det mindre tid til å studere. Dette strider med ønsket er uforenelig med målet om 
heltidsstudenten og går ut over læring og resultater på studiet.  

«Når flere studenter blir avhengig av hjelp hjemmefra, får vi et klasseskille i muligheten 
til utdanning. Man risikerer i verste fall at folk som ønsker å studere rett og slett ikke har 
mulighet, fordi familien ikke har råd til å støtte økonomisk. Dette er i strid med prinsippet 
om lik rett til utdanning».  

 



For å bøte på disse problemene bør støtten til heltidsstudenter fra Lånekassen festes til 
1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), som tilsvarer 145 324,50 kr i året (2018) slik at den 
automatisk blir inflasjonsjustert. Studiestøtten har tidligere vært både på 1.5 G og over 
dette frem til midten av 90-tallet, i 2019 er den på ca 1.2 G.1Dette ville betydd en økning 
på nesten 40 000 kr sammenlignet med dagens nivå. Dette ville gjort at langt flere 
kunne vært heltidsstudenter, og færre ville ha vært avhengig av å bruke mye tid på å 
jobbe i tillegg eller økonomisk støtte hjemmefra. Studentene ville fått mer tid til studier, 
og man kunne kommet nærmere prinsippet om lik rett til utdanning. 

Hvordan kan vi bidra: 

• Bidra til billigst mulig velferdstilbud til studenter som bolig, helse, trening, mat, 
kultur, barnehage og kollektivtransport. 

• Påvirkningsarbeid opp mot beslutningstakere. 
• Beskrive situasjonen slik den er i dag. 
• Forklare at økt støtte fra Lånekassen ville hjulpet veldig på studentenes 

privatøkonomi, og derav læringsmiljø og psykisk helse. 
• Skrive leserinnlegg, ta debatter, arrangere demonstrasjoner. 
• Gjøre situasjonen kjent for flest mulig, slik at trykket på politikerne øker. 
• Legge frem sammenhengen mellom bedre økonomi, læringsmiljø og psykisk 

helse til beslutningstakere 
• Allmenngjøre problemstillingen gjennom media. 
• Bidra til flere gratis arrangement for studentene i Agder. 
• Jobbe for rabatterte priser hos lokale aktører for studentene i Agder. 

 

 
1 https://www.student.no/politikk/studentvelferd/studentokonomi Hentet 02.10.19 
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Hvordan kan vi bedre inkludere alle institusjonene? 
 
SiA er veldig flinke til å lage arrangementer og aktiviteter som alle studenter kan være med 
på, men det har vært lite oppmøte på de fra de andre institusjonene. Arbeidsutvalget (AU) vil 
dermed åpne for diskusjon om hvordan dette skal endres, slik at alle blir like godt informert 
og inkludert.  
 
Bør representanten fra institusjonene informere resten av skolen, eller en annen på 
institusjonene ha ansvaret for å promotere slike hendelser? 
 
Bør SiA sette opp en informasjonskanal som de andre institusjonene lettere kan følge med på? 
 
Hva må gjøres for at studenter fra andre institusjoner har mer lyst til å delta? 
 
Er det andre tiltak som kan iverksettes for å gjøre «studentlivet i Agder» relevant for alle 
studenter? 
 
Skal VT være en støttefunksjon for studentrådene for å bygge opp mulighetene de har til 
studentmedvirkning? 
 
Hva kan vi i velferdstinget (VT) gjøre? 
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Facebookgruppen som informasjons- og diskusjonskanal  
 
Facebook-gruppen kan for eksempel brukes til å ta opp saker som enten er, eller ikke er, 
viktige nok til å lage en hel sak ut av i et formelt møte. AU tenker at om vi gjør det kan man 
basert på diskusjonene i Facebook-gruppen lage saker ut av ting AU ikke på egenhånd ville 
trodd var noe forsamlingen ønsker å bruke formell møtetid til å kommentere på. 
 
Et eksempel, kan være temaer som kommer opp i diskusjon med noen i SiA, eller det kan 
være orienteringer om store prosjekter som SiA, VT eller noen av skolene holder på med. Når 
vi tar opp en sak i Facebook-gruppen kan en representant melde at det skal være en sak i VT 
og da blir den behandlet som vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak. 
 
I VT har vi hatt 2 slike dilemmaer hvor vi var usikre på om det var verdt å ta opp, men hvor vi 
valgte å fremme det; kunstgressbanen og høringen om mistillit. I tillegg har det vært spørsmål 
om hva som skal stå i beskrivelsen av SiA-styrevervet, hvilken rolle studenter skal ha for 
studentaktiviteter osv. 
 
Vi ønsker med dette å invitere til debatt om hvordan vi skal bruke denne og andre uformelle 
kommunikasjonskanaler. 
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Orientering om miljøfond 
 
 
Det er opprettet et miljøfond hvor SiA opplyser om at det skal være en representant fra VT i 
utvalget. AU ser for seg at dette følger modellen til SiA-kulturfond. 
 
https://www.sia.no/om/sia-miljo/aktuelt-fra-sia-miljo/sia-miljofond/ 
 
Vi har ikke fått noen konkret informasjon om hvordan de ønsker å fordele midlene utover 
informasjonen på siden, men der kan man se at det skal være en representant fra 
velferdstinget, om ingen er valgt ender det vanligvis opp med at en fra AU deltar i 
fordelingen, men vi ønsker selvsagt å delegere dette ansvaret videre. 
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Orientering LundSiA 
 
Ved forrige møte ble det etterspurt en orientering om LundSiA-prosjektet hvor man håper ca 
300 nye studentboliger skal bygges. 
 
Det kommer litt informasjon muntlig, men her er de offentlige dokumentene i saken: 
 
Dokumentene siden oppstarten av planene: 
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/reguleringsplaner-under-
arbeid/lund-torv---omraderegulering/ 
 
Forrige gang den var oppe i by- og miljøutvalget: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/16623396?agendaItemId=150101
96 
 
Siste dokumenter sendt ut til høring: 
http://opengov.cloudapp.net/Cases/krs/Case/Details/15039094?docNumber=201514058-163 
 
Det har vært mye samfunnsdebatt, og her er et utvalg av FVN-oppslag i kronologisk 
rekkefølge: 

• https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oRbbv7/har-sans-for-hoeyblokker-paa-lund-torv 
• https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/e14lo4/lund-torv-blir-urbant-og-kompakt 
• https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Wbal3a/hoey-temperatur-paa-lund-torv 
• https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/6jVVjo/alle-studenter-vil-bo-paa-lund-torv (VT 

og STA uttalte seg) 

AU minner om at alle 
studenter som har tilgang 
på eduroam har mulighet 
til å lese 
Fædrelandsvennen gratis 
på www.pressreader.com 


