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Dato: 04.11.20

Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget
Tid: Onsdag 18.november 2020 kl. 16.15
Sted: Zoom
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på konsulent@vtagder.no.
Grunnet nye retningslinjer fra UiA blir vi nødt til å avholde møtet digitalt på Zoom. Dere vil få tilsendt
lenke og informasjon om hvordan dette vil fungere praktisk i egen mail.
Dette medfører også at vi flytter valgforsamlingen til et eget ekstraordinært møte onsdag
02.desember.
Med vennlig hilsen
Lars Martin Bogen
Organisasjonskonsulent
Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato:
Sted:

18. november 2020 kl. 16.15
Zoom

SAK
VT-sak 00a/20
VT-sak 00b/20

TITTEL
Valg av ordstyrer
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra
21.10.21
Orienteringssaker
VT-sak 43/20
Siden sist
Vedtakssaker
VT-sak 44/20
VT-sak 45/20

Tildeling av studentsosiale midler
for våren 2021
Budsjett VT 2021

VT-sak 46/20

Endring av stillingsprosenter i AU

VT-sak 47/20

Godkjenning av Supplering til
Valgkomite

Diskusjonssaker
VT-sak 48/20
Midler til kurs og foreningsrom på
studentsenteret
Orienteringssaker
VT-sak 49/20
Eventuelt
Evaluering av møtet

Velferdstinget i Agder

SAKSBEHANDLER
Ordstyrer

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt

Ordstyrer

Vedlagt

AU v/Anna Synnøve
Røysland

Vedlagt

FU v/Svein Thomas
Tvedt
AU v/Anna Synnøve
Røysland
AU v/Anna Synnøve
Røysland
AU v/Anna Synnøve
Røysland

Vedlagt

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Muntlig
Muntlig

Dagsorden for VT-møte 18.11.2020

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
VT-sak 00a/20
VT-sak 00b/20
VT-sak 00c/20
VT-sak 43/20
VT-sak 44/20
VT-sak 45/20
VT-sak 46/20
VT-sak 47/20
VT-sak 48/20
VT-sak 49/20

Tittel
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra 21.10.20
Siden sist
Tildeling av studentsosiale midler for våren 2021
Pause
Budsjett VT 2021
Endring av stillingsprosenter i AU
Pause
Godkjenning av supplering til VK
Midler til kurs og foreningsrom på studentsenteret
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.40
16.40-17.30
17.30-17.40
17.40-18.10
18.10-19.00
19.00-19.10
19.10-19.30
19.30-20.20
20.20-20.30

Evaluering av møtet

20.30-20.40

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

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Saksbehandler
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Protokoll
21.10.20
Lars Martin Bogen

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Velferdstinget
Onsdag 21. oktober 2020 kl. 16.15, NLA Mediehøgskolen, Kristiansand

UiA:

Charlotte Ekroll

NLA:

Paul Gaalaas-Hansen

Ansgar:

Kristine Koveland Bendiksen

Noroff:

Solveig Larsen Aas

Fagskolen i Agder:

Børre Bastigkeit

AU:

Anna Synnøve Røysland
Thomas Johnsen
Michelle Brynildsen

Ordstyrere:

Jakob Mæland

Protokollfører:

Lars Martin Bogen

Forfall:

Andreas Landmark, UiA
Kyra Byrne, UiA
Sofie S.Klit
Sondre Maaseide, UiA
Christian Nedrebø, Fagskolen i Agder
Paul Gaalaas-Hansen, NLA

Andre tilstede:

Olea Norset, Leder, Studentorganisasjonen i Agder
Benedicte Nordlie, SiA

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
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SAKSLISTE
VT-sak 00a/20

Valg av ordstyrere
Forslag til ordstyrere:
Jakob Mæland
Enstemmig vedtatt.

VT-sak 00b/20

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

VT-sak 00c/20

Godkjenning av protokoll fra 30.09.2020
Protokollen ble godkjent.

VT-sak 36/20

Siden sist
Anna Synnøve presenterte saken.

Vedtakssaker
VT-sak 37/20

Prinsipprogram
Anna Synnøve Røysland presenterte saken
Olea lurte på om det var bevisst at en ville ha føringer på hva
semesteravgiften skulle brukes på og ikke overskuddet fra driften. Det
var bevisst at en hadde nevnt semesteravgiften, men det var ikke
nødvendigvis bevisst at en ikke hadde nevnt noe om overskuddet fra
driften.
Kristine lurte på hvilke vurderinger som hadde blitt gjort på pris kontra
utvalg, med tanke på for eksempel allergier, i kantinene. Og var opptatt
av et godt nattbusstilbud for studentene.
Solveig hadde spørsmål angående kantinedrift på Noroff.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Velferdstinget i Agder, med de
endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 38/20

Økonomireglement
Anna Synnøve presenterte saken.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar Økonomireglement for Velferdstinget i Agder,
med de endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
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Diskusjonssaker
VT-sak 39/20

Samarbeidsavtaler
Thomas Johnsen presenterte saken.
Paul hadde spørsmål angående hvem som skulle signere. Thomas
opplyste at det var leder som skulle signere, men på bakgrunn av vedtak
i studentrådet.
Kristine hadde spørsmål angående hva det skulle være frist til
1.september på. Thomas oppklarte at det var representantene til VT som
skulle velges.

VT-sak 40/20

Faglige arrangement
Thomas Johnsen presenterte saken.
Det ble diskutert mye rundt problematikken rundt leie av Q42. Var stor
enighet om at en ikke ville diskriminere noen minoritetsgrupper,
hverken grunnet legning eller religion. Det ble også forslått å åpne opp
fondet mer, ved feks å ikke bare støtte faglige arrangement.

VT-sak 41/20

Profileringsartikler
Michelle presenterte saken.
Det ble foreslått goodiebags med brosjyre, eller generelt å ha en liten
flyer med produktet, så en bedre forsto hva produktet profilerte. Ble
foreslått at eventuelle goodiebags måtte være kjønnsnøytrale. Var
enighet om at refleksbånd var veien å gå hvis en skulle ha
refleksprodukter.

Orienteringssaker
VT-sak 42/20

Eventuelt
SiA Helse- Thomas Johnsen
Thomas skulle snakke med Unikum om SiA Helse og lurte på om VT
hadde noen innspill. Han fikk følgende innspill:
- Ble foreslått å ha chat-tilgang på kvelder også.
- En halvtime telefontid ble ansett som veldig lite.
- Lite synlig på NLA og Ansgar
- Burde vært lettere å nå de.
- Hvordan nå de på en god og diskret måte?
Møtet ble avsluttet kl. 19.12.
Lars Martin Bogen
Protokollfører
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

43/20
18.11.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland

Siden sist
Leder:
• Møte om VT-prosjektet.
• Møte i Studentrådet i Kristiansand (SiK).
• Møte med Velferdstinget i Norge (ViN).
• Første møte i Studentrådet i Grimstad.
• Møte med studentrepresentantene i SiA-styret.
• AU-møter.
• Promotering av valg.
• Møte med Grethe om det nye studentsenteret.
• Møte med Pål.
• Samarbeidsmøte med studentrådslederne.
• Opplæring av nye representanter i VT.
Politisk nestleder:
• Møte om VT-prosjektet.
• Møte med studentrepresentantene i SiA-styret.
• AU-møter.
• SiA-styremøte.
• Opplæring av nye representanter i VT.
• Intervjuet av Unikum.
Organisatorisk nestleder:
• Møte om VT-prosjektet.
• AU-møter.
• Ekstra opplæring.
• Promotering av valg.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

44/20
18.11.20
Fordelingsutvalget v/Svein Thomas Tvedt

Fordeling av studentsosiale midler for våren 2021
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for våren 2021.
Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/innstilling/
Aktivitetene har fått frist til og med søndag med å komme med uttalelser til innstillingen.
Uttalelsene finner dere her: https://vt-agder.no/uttalelser-fra-aktivitetene/
Dersom medlemmer av Velferdstinget har spørsmål til enkelte søknader, bes de om å sende
inn spørsmål i forkant av møtet til organisasjonskonsulenten på konsulent@vt-agder.no
Disse vil da bli besvart på møtet.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar fordeling av studentsosiale midler for våren 2021, med de endringene
som måtte komme på møtet.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

45/20
18.11.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland

Budsjett for Velferdstinget 2021
Årlig får Velferdstinget i Agder kr 144 200 i driftsmidler fra Studentsamskipnaden i Agder
(SiA). Dette er midler vi skal bruke på kostnader vi har ved å drive organisasjonen, og skape
engasjement for studentene vi representerer.
AU har endret på budsjettet der hvor vi ser behov for det ut ifra det foreløpige regnskapet for
2020. AU har kommet frem til at vi ikke trenger like mye i året som kommer på kontor,
programvare ol. Dette er fordi vi til nå ikke har brukt alt på denne posten i årets budsjett og
fordi vi skal ha kontor i det nye Velferdssenteret/studentsenteret til høsten, og der kommer
SiA til å betale noe av det vi tidligere har betalt for selv. AU ønsker også å slå sammen punkt
6 Oppstartskurs VT, 7 Kurs for VT og 8 Overlapp AU til punkt 9 Opplæring av AU og VT.
Dette gjør vi fordi vi ser at alle disse tre punktene blir ivaretatt i det nye punktet. Vi har også
gjort det slik fordi vi tidligere har måttet overføre resterende midler fra en post til en annen
for å bruke opp pengene. Ved å ha det som en stor post blir det også lettere å gjennomføre
ekstraordinær opplæring slik som vi har gjort i år om det skulle være behov for dette igjen til
neste år.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar budsjett for Velferdstinget 2021, med de endringene som måtte komme
på møtet.
Vedlegg: Forslag til budsjett for Velferdstinget 2021

Forslag til Budsjett Velferdstinget i Agder 2021

Post
Profilering
Kontor, programvare o.l.
Reisekostnader
Bevertning
Gaver
Oppstartskurs VT
Kurs for VT
Overlapp AU
Opplæring av AU og VT
Totalt

Budsjett 2020 Budsjett 2021
20000
20750
12000
9750
28000
28000
25200
25950
4000
4000
35000
0
8000
0
12000
0
55750
144200
144200

Endring
+750
-2250
0
+750
0
0
0
0
+750

Utdypende forklaring av postene:
1.Profilering
Eksempler på kostnader som er tiltenkt denne posten: Innkjøp av «give aways»,
promoteringsklær og andre artikler for bruk av kommende AU og VTs representanter,
og sponsing på sosiale medier. Endringene vi har gjort på denne posten i år er å flytte
over 750 kr til denne posten fra kontor, programvare o.l.
2. Kontor, programvare o.l.
Årlig betaler vi avgifter for programvarer. I tillegg til dette er det behov for midler til
innkjøp av papir, toner, og annet kontorutstyr som anvendes i det daglige. Her har AU
kommet frem til at vi ikke trenger like mye i året som kommer ut i fra regnskapet fra
året som har vært. Dette er også fordi vi skal ha kontor i det nye
Velferdssenteret/Studentsenteret og der betaler SiA for noe av det vi tidligere har
betalt for gjennom eget budsjett.
3. Reisekostnader
Velferdstingene i Norge (ViN) har flere ganger i året møter og konferanser for å sikre
et nasjonalt samarbeid. I tillegg kan det oppstå andre møter og konferanser hvor det er
viktig at VT Agder er representert. AU har derfor satt av midler til at minst en
representant kan delta ved de forventede møtene gjennom 2021 som ikke finner sted i
Kristiansand.

Side 2

4. Bevertning
I 2021 er det budsjettert for midler til blant annet møter i Velferdstinget,
Fordelingsutvalget, Valgkomiteen og Arbeidsutvalget. Vi har flyttet over 750 kr til
denne posten fra kontor, programvare ol.
5. Gaver
Årlig har vi mange representanter og gjester i VT, vi ønsker derfor å sette av midler til
å gjøre stas på disse. Dette er ment som mindre symbolske gaver og det er derfor ikke
satt av så mye midler under denne posten.
9. Opplæring av AU og VT
AU ønsker å slå sammen punkt 6, 7 og 8, siden alle disse postene går ut på opplæring
av AU og VT. Dette er fordi det har i tidligere år blitt videreført penger fra overlapp
AU til de andre postene, da disse midlene ikke har blitt brukt opp. AU ser det derfor
hensiktsmessig å ha dette i samme post slik at vi slipper å måtte overføre penger fra en
post til en annen. Vi har også flyttet over 750 kr til denne posten fra kontor,
programvare o.l.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

46/20
18.11.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland

Endring av stillingsprosenter AU
I løpet av høsten har Velferdstinget i Agder gjennomgått en del strukturelle endringer, og nå
ønsker vi å endre på stillingsprosentene til medlemmene i Arbeidsutvalget.
Grunnen til at vi ønsker å endre på prosentene til AU er fordi vi har ambisjoner om å bli et
mer politisk aktivt arbeidsutvalg og Velferdsting, og for å gjøre dette trenger vi mer tid og
ressurser. En annen grunn til at vi ønsker å endre på dette akkurat nå er fordi at etter jul har vi
ikke lengre en Organisasjonskonsulent. Vi skal derfor ta over noen av oppgavene som
Organisasjonskonsulent har utført tidligere, men SiA skal også bistå med ressurser slik at vi i
AU kan jobbe mye med det politiske aspektet ved organisasjonen vår.
Vi ønsker å fordele 160% på AU, hvorav 80% er på leder, 50 % på politisk nestleder og 30%
på organisatorisk nestleder, men denne fordelingen er ikke fastsatt enda. Derfor ønsker vi at
VT skal gjøre et intensjonsvedtak. Et intensjonsvedtak vil si at dere vedtar at AU har mulighet
til å fordele de 160% slik vi ser det hensiktsmessig i løpet av november/desember og at dette
skal orienteres om på møtet i januar. Vi venter på en rapport som Benedicte har jobbet med,
denne kan ha innflytelse på stillingsfordelingen. Det vi vet sikkert er at uten en
Organisasjonskonsulent til våren blir det mye arbeid rundt omorganisering.
Hensikten med denne endringen er at det skal være midlertidig. Vi ønsker å øke
arbeidskapasiteten slik at vi kan jobbe mer med hvordan organisasjonen skal se ut i fremtiden
og hvordan AU kan jobbe mer politisk. Planen er at stillingsprosentene skal tas opp igjen i
mars hvor dere skal gjøre et endelig vedtak på hvordan prosentene skal se ut når stillingene i
arbeidsutvalget blir lagt ut til valg i mai. Her ser vi for oss at Leder-vervet går opp til full
stilling ved valget i mai som hensiktsmessig for å styrke velferdstingets posisjon.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar at arbeidsutvalget skal fordele opp til 160 % på leder, politisk nestleder
og organisatorisk nestleder før jul og at dette skal orienteres om på møtet i januar.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

47/20
18.11.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve

Supplering til Valgkomiteen
Da det ikke stilte noen kandidater til valg til valgkomiteen ved valgforsamlingen i mai har
Arbeidsutvalget supplert inn 2 representanter til Valgkomiteen.
Følgende representanter er supplert inn til Valgkomiteen:
Hilde Hagen og Sebastian Brenne Johansen.
Hilde Hagen er student ved lærerutdanningen ved UiA, har vært studentrepresentant i SiAstyret i tre år og er nåværende styreleder i SiA.
Sebastian Brenne Johansen er økonomistudent ved UiA og har blant annet vært med på å
kartlegge og intervjue kandidater til «årets økonomistudent» som utvalgsmedlem for
fagutvalget i Mercurius.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Hilde Hagen og Sebastian Brenne Johansen som
nye medlemmer av Valgkomiteen.

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

48/20
18.11.20
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen

Midler til kurs og foreningsrom på studentsenteret ved UiA
Det bygges nå et studentsenter ved siden av Spicheren og den totale kostnaden på
studentsenteret blir i overkant av 85 millioner kroner. Bygget vil inneholde et helsesenter i
den ene halvdelen med tannleger, leger, apotek og matbutikk. I den andre halvdelen vil det
være kontorer til Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sin administrasjon, VT-kontorer, lobby
i matchende kvalitet til vrimlehallen på Universitetet i Agder (UiA) og møterom i forskjellige
størrelser (10-60 personer i kapasitet) som både skal disponeres av SiA, VT og
studentforeninger ved behov.
Siden SiA spør oss om bistand til dette bygget er det relevant å beskrive VTs økonomiske
samarbeid med samskipnaden. I hovedtrekk samarbeides det om lønn til vervene i VT,
driftsbudsjett på 144.200 kroner, Studentsosiale midler og ekstraordinære tildelinger. De to
sistnevnte vil blir forklart i mer detalj under.
SiA setter av 2.6 millioner til studentsosiale midler per år, disse forsøker vi å dele ut til
studentaktiviteter etter retningslinjene for studentsosiale midler som er vedtatt av VT. Men i
løpet av de siste årene har vi bygd opp en betydelig reserve på ca. 3 millioner kroner. Dette
kommer blant annet av at Studentorganisasjonen i Agder (STA) har sluttet å søke penger av
oss, at studentforeninger ikke har hentet ut alle midler de har blitt tildelt og at noen
studentforeninger har tilbakebetalt ubrukte midler. Spriket mellom tildelte midler og
uthentede midler er spesielt stort i f.eks investeringsmidler fordi disse først utbetales når det
som har blitt søkt om blir kjøpt, dette er for å sikre at ikke pengene som blir tildelt går til noe
annet enn det VT har vedtatt. Det har skjedd før at fondet har blitt tømt gjennom en
tildelingsprosess, et eksempel på dette var i 2015 hvor for mye hadde blitt tildelt og at dette
nok gjorde praksisen for søknadsbehandling litt strengere fordi man i påfølgende
tildelingsperiode kraftig måtte kutte.
I AU og VT frem til nå har innstillingen vært at vi ikke skal røre disse pengene med mindre
det kommer frem gode ideer om hvordan pengene kunne økt studentvelferden på en rettferdig
måte. Det eneste som til nå er brukt av det studentsosiale fondet utover ordinære og
ekstraordinære tildelinger til studentforeninger er innkjøp av 2 kameraer til utlån som
studentforeninger kan bruke etter retningslinjene våre. Dette gjorde vi fordi det stadig
kommer søknader om penger til kamera, og vi ikke kunne gitt tilskudd til dyre kameraer til
alle foreninger, dermed kjøpte vi inn et par som gratis kunne lånes ut for å vurdere det reelle
behovet.

Side 2

Den foreløpige løsningen på overskuddet av studentsosiale midler var å revidere
retningslinjene for tildeling i januar i år, vi regner nå med å dele ut mer midler enn det vi får
overført av SiA årlig slik at vi gradvis tømmer fondet gjennom en rausere tildeling til
studentforeningene.
Utover overføringene til det studentsosiale fondet har SiA i gode tider gitt velferdstinget
midler av overskuddet sitt som kan disponeres fritt. Sist dette skjedde var i 2018 hvor en halv
million ble tilført og på basis av denne tilføringen fordelte datidens AU og VT det slik
gjennom en vedtakssak:
• Etablering av 20% stillinger på det som nå er «politisk nestleder» og «organisatorisk
nestleder».
• Opprettelse av fondet for faglige arrangement med et budsjett på 150 000 kroner
• Arrangering av velferdslunsjer med budsjett på 80 000 kroner.
• De 150 000 kronene som gjenstod, ble tilført det studentsosiale fondet.
SiA har sagt at praksisen om å gi fra overskuddet sitt i gode år er noe som vil fortsette.
Av de 3 millioner kronene vi har på konto nå, har SiAs administrasjon spurt om vi kan
investere opptil 1.5 millioner i det nye studentsenteret, hvor dette skal gå til interiør og
teknisk utstyr til VT-kontoret, de forskjellige møterommene vi vil disponere og til lobbyen.
Til gjengjeld har vi da blitt lovet en del innflytelse på valg av innkjøp og en kontrakt på VTkontoret som garanterer at den blir vår i god tid fremover.
Det er likevel ikke ment som en transaksjonell investering, det er mer ønsket som et spleiselag
på et bygg som både SiA og VT mener det er viktig å bygge i en tid der SiA har noen
økonomiske utfordringer på grunn av pandemien og har mindre midler til disposisjon enn de
så for seg da byggingen av studentsenteret ble vedtatt.
AU har foreløpig ikke noen posisjon på å være med på spleiselaget, derfor presenterer vi
denne saken som en diskusjonssak slik at VT kan gi oss input på hvordan vi skal forholde oss
til det. Vi har prøvd å presentere det meste av relevant informasjon i forhold til saken, men
send gjerne inn spørsmål, da det garantert er noen aspekter og potensielle spørsmål vi ikke har
tatt høyde for i saksfremlegget.
Utover det håper AU at studentsenteret blir et stort løft for studentvelferden og at det vil
styrke VT sin posisjon å ha vært med på å investere i de fasilitetene vi skal benytte hvis vi
bestemmer oss for dette. Det blir en kort presentasjon av studentsenteret på møtet.

