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Saksliste VT-møte 
 
Møtedato:  13. november 2019 kl. 16.15 
Sted:   Møterom A7-001, 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 
16.10.2019 

Ordstyrere Vedlagt  

VT-sak 44/19 Siden sist 
 

AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Vedtakssaker 
VT-sak 45/19 Valgforsamling 

 
VK v/Thorgeir Taksdal Vedlagt 

VT-sak 46/19 Fordeling av studentsosiale midler 
for våren 2020 

FU v/Svein-Thomas 
Isaksen Tvedt 

Vedlagt 

VT-sak 47/19 Budsjett for Velferdstinget 2020 AU v/Gabriel A. 
Viktorsson 

Vedlagt 

Diskusjonssaker 
VT-sak 48/19 Diskusjonssak avsetting av 

styrerepresentanter   
AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

Orienteringssaker 
VT-sak 49/19 Eventuelt 

 
 Muntlig 

 Evaluering av møtet 
 

 Muntlig 

 



 

 
Dagsorden for VT-møte 13.11.2019: 
 
 
 
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 16.10.19 16.25-16.30 
VT-sak 44/19 
VT-sak 45/19 
 
VT-sak 46/19 
VT-sak 47/19 
VT-sak 48/19 
VT-sak 49/19 
 
 
 

Siden sist 
Valgforsamling 
Pause 
Fordeling av studentsosiale midler for våren 2020 
Budsjett for Velferdstinget 2020 
Diskusjonssak avsetting av styrerepresentanter 
Eventuelt 
Evaluering av møtet 

16.30-16.45 
16.45-18.20 
18.20-18.30 
18.30-19.20 
19.20-19.50 
19.50-20.20 
20.20-20.30 
 
 
 

 
 
Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 20.30. 
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VT-sak   Protokoll 
Møtedato   16.10.19 
Saksbehandler  Lars Martin Bogen 

  

 

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Velferdstinget 

Møtedato: onsdag 16. oktober 2019 kl. 16.15, A7006 Universitetet i Agder 
 

UiA: 

 

 

 

 

 

NLA: 

 

Ansgar: 

 

Noroff: 

 

FiK: 

 

Sørlandets fagskole: 

 

AU: 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

 

 
Michelle Brynildsen 
Kyra Byrne 
Sofie S.Klit 

Anna Synnøve Røysland 
 
 
Rohullah Mohammadi 
 
Mirjam Ilstad 
 
Alexander Berntsen 

 
Sivert Hodnefjell 
 
Dag Erik Røkenes 
 
Thomas Johnsen 
Silje Moen 
Gabriel Viktorsson 

 
Jakob Mæland 
 
Lars Martin Bogen 
 
Andreas Landmark, UiA 
Tina Maria V. Rusti, UiA 
Vestein Langseth Lauritsen, UiA 

Alexander Berntsen, Noroff 
Cathrine Skaaheim, Ansgar 
Malin Liverød, Sørlandets fagskole 
 

 

 

 

 

 

 



Velferdstinget i Agder 

Velferdstinget i Agder 
konsulent@vt-agder.no 

 

 

2 
SAKSLISTE 
 

VT-sak 00a/19 Valg av ordstyrere 

Forslag til ordstyrere: 

Jakob Mæland 

    

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 18.09.2019  

Sofie lurte på om det var en feil på saken om handlingsplanen, der det 

sto det at det ikke var mye av gressarealet som skulle bestå. Thomas 

kunne bekrefte at det korrekte var at det ikke var mye av gresset som 

ville bli berørt. Protokollen ble godkjent med denne endringen.  
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VT-sak 36/19  Siden sist 

Thomas Johnsen presenterte saken. 

 

Vedtakssaker 
    

VT-sak 37/19 Endring av prinsipprogrammet 

Silje Reite Moen presenterte saken. De største endringene som var 

foreslått var å legge til et punkt om samarbeid med SiA, og å fjerne et 

punkt som omhandlet karriererådgiving. Sofie ønsket en tydeliggjøring 

av punktet om å kontrollere semesteravgiften. Lurte på om en kunne ha 

spisset denne mer for å understreke poenget kraftigere. Thomas 

forklarte at grunnlaget for denne formuleringen var at de andre 

Velferdstingene i Norge har direkte demokratisk råderett over 

semesteravgiften.  

 

  Rohullah ville ha et bedre kollektivtilbud til NLA Mediehøgskolen. Da 

han anså dagens tilbud som utilstrekkelig. Bare 19-bussen som gikk dit. 

AU skulle ta dette med seg i møte med AKT.  

 

   

Forslag nr.1 Tilleggsforslag 

Forslagsstiller Sofie S. Klit 

Forslag «En av ambisjonene burde være 

mest mulig demokratisk kontroll 

over hva semesteravgiften blir 

brukt til.” endres til» 

Velferdstingets ambisjon er mest 

mulig demokratisk kontroll over 

hva semesteravgiften blir brukt 

til.». U.t. gir tillatelse til 

redaksjonelle endringer. 

Vedtak Vedtatt med 8 for og 1 mot 

 

  

Forslag til vedtak: 

Velferdstinget vedtar prinsipprogrammet, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 

Vedtatt med 8 for og 1 avholdende 

 

 

VT-sak 38/19  Endring av ressursdokument for studentøkonomi 

Thomas Johnsen presenterte saken.  

 

Alexander lurte på om det var mulig å oversette prinsipprogrammet og 

de øvrige dokumentene til engelsk. Kyra hadde plukket opp en 

skrivefeil på for øvrig eller forøvrig. AU skulle fikse.  

 
Forslag til vedtak: 



Velferdstinget i Agder 

Velferdstinget i Agder 
konsulent@vt-agder.no 

 

 

4 Velferdstinget vedtar ressursdokument for 
studentøkonomi, med de endringene som måtte komme på møtet. 
 

Enstemmig vedtatt 

 
 

Diskusjonssaker 
 

 

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

Gabriel Viktorsson presenterte saken. Alexander sa at det var noen på 

Noroff som jobbet med akkurat dette. Hadde prøvd å få opp 

aktivitetskalenderen til SiA. Men det var vanskelig grunnet tekniske 

problemer. SiA kunne for eksempel ha laget en egen feed for dette.  

 

Sofie ville ta debatten litt bredere enn bare arrangement. Kunne være 

vanskelig å møte opp på en institusjon som en ikke selv studerer ved. 

Mente at SiA Helse var en gang i uken på NLA. Ville ha mer fysisk 

tilstedeværelse på de andre institusjonene. Dag Erik fra Sørlandets 

fagskole støttet dette. SiA var innom en gang i året, og la igjen litt 

brosjyrer. Rohullah Mohammadi støttet også dette. Var veldig liten 

informasjon om SiA sitt tilbud på NLA. Sivert savnet også mer 

informasjon om arrangement i byen på Fagskolen i Kristiansand. Kunne 

det ha vært en ide å legge ut arrangement på VT sine nettsider. Sofie 

mente at dette ikke burde være studentenes ansvar, men for eksempel 

SiA sitt. Benedicte informerte om Unibyappen som hadde litt av denne 

typen informasjon. Hun foreslo også å rullere VT-møtene på de andre 

utdanningsinstitusjonene.  

 

Rohullah ville ha mer fysisk tilstedeværelse fra VT på institusjonene.  

 

Mirjam lurte på om alle SiA sine arrangement foregikk på UiA. Thomas 

kunne opplyse om at dette nok var tilfelle, men at han og STA-leder var 

i dialog med Teateret om å kunne avholde ting der. 

 

Dag Erik opplyste om at Sørlandets fagskole var veldig ferskt medlem 

av SiA. Og at det trengtes litt starthjelp for å opplyse om for eksempel 

studentaktivitetene som finnes. Thomas kunne informere om at Fjell og 

Fjære for eksempel var veldig interessert i å ha medlemmer fra andre 

institusjoner enn UiA. Ville hjelpe til med å få til mer av dette.  

 

Alex ville ha en workshop, som VT arrangerer, for hvordan starte en 

studentaktivitet/linjeforening på Noroff.  

 

 

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

Thomas Johnsen presenterte saken. Alexander var positiv til gruppen, 

men var redd for å ta store saker opp der kontra i møtet. Ville være litt 

tilfeldig hvem som er tilstede og kan diskutere der.  
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Rohullah og Anna Synnøve støttet dette. Diskusjoner på Facebook 

kunne lett skli ut når en ikke har ansikt til ansiktskontakt.  

 

Kyra ønsket at man delte arrangementer der.  

 

 

Orienteringssaker 

 
 

 

VT-sak 41/19  Orientering om Miljøfond 

Thomas Johnsen presenterte saken 

 

VT-sak 42/19  Orientering om LundSiA 

Thomas Johnsen presenterte saken. Benedicte supplerte med at det er 

viktig å få på plass dette raskt for å kunne benytte seg av tilbud om 

midler fra Kunnskapsdepartementet.  

 

 

VT-sak 43/19  Eventuelt 

    

   Månedskort Grimstad 

 Dag Erik savner bedre studenttilbud for kollektivtransport i Grimstad. 

Og at det generelt var vanskelig å finne informasjon om studentrabatter 

og helsetilbud i Grimstad.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 18.00. 

 

Lars Martin Bogen 

Protokollfører  

 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

44/19 
13.11.19 
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Siden sist 
 
Leder: 

• Studentpolitisk toppmøte i Oslo 
• Forhandlet avtale med Teateret 
• Observert SP- og SiA-styremøte 
• Promotert valget på NLA og informert om VT og SiA 
• Hatt opplæring med Valgkomiteen 
• Møte med kommunen om opprettelse av Studentrådet i Kristiansand og Diskusjon 

rundt en workshop om miljø 
• Møte med 11 studentaktiviteter i Kristiansand og Grimstad om utfordringer og 

forbedringspotensial i våre retningslinjer for utdeling av studentsosiale midler og 
diskusjon om en lang rekke temaer 

• Deltatt på en del arrangementer for bærekraftsuka av egen interesse men også for å 
informere ressursdokumentet for bærekraft 

• Stått på stand i Vrimlehallen UiA 
• KartongViN i Bergen 
• 4 AU-møter 

Nestleder: 
• Promotert valget på begge fagskolene i klasserom og på stand 
• KartongViN i Bergen 
• 4 AU-møter 

Styremedlem: 
• Møte med SiA om UGA-leder vervet (Med leder) 
• Promotering av valget på sosiale medier 
• Stand og presentasjon av VT på Ansgar sammen med Sofie og Cathrine 
• KartongViN i Bergen 
• 4 AU-møter 
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45/19 
13.11.19 
Valgkomiteen v/Thorgeir Taksdal 

 

 

 
 

 

Valg til UGA-leder, SiA-styret, SiA Kulturfond og Fordelingsutvalget  

 
Foreløpig kandidatliste er som følger: 

 

Navn Institusjon Stiller til 

Maryam Bokdasji UiA SiA-styret, SiA Kulturfond 

Jakob Mæland UiA Fordelingsutvalget 

Amalie Auran UiA SiA-styret 

Lars Oskar Moldskred UiA SiA-styret 

Sofie Søndergaard Klit UiA SiA-styret 

Miriam Brandsø Fagskolen i Kristiansand 
SiA-styret og 
Fordelingsutvalget 

Marita Grønli Kårtvedt UiA SiA-styret 

Fredrik Arntzen UiA SiA-styret 

Hilde Hagen UiA SiA-styret 

Ole Skålin UiA SiA-styret 

Rolf Bjarne Larsen UiA SiA-styret 

Erik Fuentes Hansen UiA SiA-styret 

Victor Immanuel Backe UiA SiA-styret 

Sondre Maaseide UiA SiA-styret 

Truls Rustad Christensen Fagskolen i Kristiansand SiA-styret 

 

 
Det er mulig å stille til valg helt til valgforsamlingen avholdes 

 
Vedlegg: Valgkomiteen sin innstilling  
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Valgkomitéens innstilling til 

Valgforsamlingen 13. November 

Prosess 

Det ble satt av 30 minutter per intervju og hver kandidat ble stilt åtte spørsmål. Gjennom 

disse spørsmål og samtale har VK fått et inntrykk av kandidatenes motivasjon og 

kunnskap om arbeidsoppgavene. VK har tatt utgangspunkt i kandidatenes erfaringer fra 

tidligere verv, samt deres motivasjon og interesse for å stille til vervet. Grunnet hektiske 

og ulike timeplaner hos VK, hadde vi ikke mulighet til å intervjue alle kandidatene 

sammen. 

Valgkomitéens innstilling til SiA-styret 

Hilde Hagen – SiA-styreleder  

Hilde studerer siste året på lektorutdanning ved UiA, og skal studere Nordisk videre på 

UiA. Hun har flere jobber, blant annet på ØstSia, Stiften, UiA hjelp (20% stilling) og har 

sittet i frivillige i SiA styret tidligere, også som nestleder i styret. Med lang erfaring fra 

styrer og utvalg er Hilde vant til prosedyrene og vet hva som forventes både som 

medlem og leder av ulike styrer.  

 

Motivasjonen for å stille igjen er at hun synes frivillige verv er veldig gøy og givende, og 

hun ønsker gjerne å være med i prosessen og diskusjonen om utbygging av 

studentboligene i sentrum. Hun har et brennende engasjement for studentenes trivsel 

og kunne gjerne tenkt seg å stille til leder for SiA-styret.  

 

Hilde har også hatt flere frivillige verv tidligere. Hun har sittet som økonomiansvarlig i 

linjeforeningen Spillopus og vært aktiv i alle avdelinger ved Østsia. I tillegg har hun vært 

med å starte opp linjeforeningen for Studentmållaget.   
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Hilde virker som en driver og har gode lederegenskaper, samt erfaring som leder, 

derfor ønsker vi å innstille Hilde som leder av SiA-styret.  

Fredrik Arntzen – SiA-styret 

Fredrik går tredje året av lærerutdanningen ved UiA. Han har et brennende 

engasjement for studentpolitikk, og har påtatt seg en rekke verv tidligere. Blant annet 

har han vært i SP i 1 ½ år, og nå sitter han i BNPU og er valgt inn i skikkethetsnemnda. 

Derfor går mye av fritiden til studentpolitikk og student relaterte engasjement, noe han 

trives godt med. Fredrik er ikke redd for å si sine meninger, men er ikke umulig å 

overtale om andres argumenter kan begrunnes godt. Han kan gjerne ta ansvar og være 

leder i en gruppe dersom han kjenner til innholdet og og det som jobben går ut på.  

 

Med dette ønsker valgkomitéen å innstille Fredrik til SiA-styret.  

 

Victor Immanuel Backe – SiA-styret  

Victor er en ressursfull og klok student på studerer siste året av master i Statsvitenskap. 

Han har godt humør, er engasjert rundt det praktiske med å være student. Tidligere har 

han en Bachelor i Historie, samt erfaring fra flere frivillig verv. Av disse vervene har han 

flere ganger hatt lederverv i organisasjoner som Liberale Studenter, helhetspolitisk 

nettverk og distrikt, som viser til en tid som engasjert og flittig student. I vervet i SiA 

søker Victor mer av det han allerede har hatt, men med mer handlingskraft. 

 

Med dette nevnt ønsker valgkomitéen å innstille Victor til SiA-styret. 

Sofie Klit – SiA-styret  

Sofie studerer siste semesteret i Bacheloren Kommunikasjon og Medier og har planer 

om å studere videre på UiA etter bacheloren. Sofie har flere gode egenskaper som vil 

komme godt med i SiA styret, blant annet er hun svært engasjert i studentpolitikk. I to år 

har hun sittet i studentavisen og linjeforeningen Rhetorica. Hun engasjerer seg i 
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universitetet på flere måter, for eksempel gjennom å sitte i Studentparlamentet, 

fakultetsstyret for Humaniora og Pedagogikk, utdanningsutvalget og 

læringsmiljøutvalget. Hennes ønske er å gjøre studiehverdagen best mulig for 

studentene og at flere studenter skal engasjere seg i for eksempel frivillige verv.  

 

Gode egenskaper Sofie har er at hun er systematisk, engasjert, reflektert og brenner for 

å bedre studentmiljøet. Hun ønsker å legge bedre til rette for de andre 

utdanningsinstitusjonene og skape bedre universitetsbyer både i Grimstad og 

Kristiansand.  

 

Vi tror Sofie vil kunne gjøre en svært god jobb i SiA-styret og ønsker derfor å 

innstille henne til SiA-styret.  

 

Øvrige kandidater som ble intervjuet til vervet: 

Marita Grønli Kårtvedt, Miriam Brandsø, Lars Oskar Moldeskred, Ole Skålin, og Erik 

Fuentes Hansen. 

Valgkomiteens innstilling til verv i Fordelingsutvalget. 

Miriam Brandsø - Fordelingsutvalget 

Miriam studerer Automatisering ved Fagskolen i Kristiansand. Hun er en veldig hyggelig 

og positiv person som er glad i å snakke med folk og vil gjerne engasjere seg i frivillige 

verv utenom studiene. Tidligere har hun sittes som tillitsvalgt i elevråd, og ser på 

frivillige verv som en gyllen mulighet til få erfaring som senere kan brukes i arbeidslivet. 

Miriam har tidligere erfaring fra arbeidslivet, og har derfor allerede erfaring med å ytre 

sine meninger i jobbsammenheng.  

 

Vi tror Miriam kunne vært en bra ressurs for Fordelingsutvalget og ønsker gjerne 

å innstille henne til dette vervet.   
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Jakob Mæland - Fordelingsutvalget 

Studerer master i regnskap og revisjon, går nå 4 året. Har tidligere vært leder av 

Næringsutvalget til Mercurius og Velferdstinget i Agder. I fjor var Jakob leder av 

Karrieredagen som avholdes en gang i året på UiA. Jakob jobber per dags dato nå på 

UiA sin kommunikasjonsavdeling.  

 

Jakob har flere egenskaper som kan komme svært godt med som frivillig i 

Fordelingsutvalget.  Blant annet vil den gode forståelsen for økonomi og spesielt 

regnskap være svært positivt når beslutninger om midler skal fordeles. I tillegg er Jakob 

beslutningsdyktig og løsningsorientert, og er svært dedikert i de vervene han påtar seg. 

Han har også gjennom tidligere verv tilegnet seg god innsikt i UiA som organisasjon og 

er svært arbeidsom og tilgjengelig.  

 

Med dette mener vi Jakob er svært egnet til dette vervet og ønsker å innstille han 

til Fordelingsutvalget.   

 

Valgkomiteens innstilling til UGA leder. 

Thorgeir Taksdal - UGA leder 

Thorgeir studerer andre året av bacheloren Markedsføring og Ledelse ved UiA. Han er i 

dag leder for Valgkomiteen og for andre året, mannskoret Quantum. Han engasjerer 

seg sterkt i stiften og mannskoret. Innen stiften har han hatt flere forskjellige verv. 

Gjennom mannskoret og Stiftelsen har Thorgeir arrangert flere arrangementer og 

diverse, og han ønsker å ta denne kunnskapen videre til UGA. Han mener UGA 

tidligere har blitt arrangert halvveis og at han kan gjøre festivalen vellykka. Han har 

store ambisjoner for UGA og er glad for SiA sin satsing på å lage et storslagent 

arrangement.  

 

Thorgeir har flere gode egenskaper som kan komme godt med som UGA leder, blant 

annet er han motivert, kreativ og ikke redd for å tenke store tanker. Han kjenner mange 
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ressursfulle mennesker som kan hjelpe å gjøre festivalen til en suksess, og har allerede 

kjennskap til lokalt næringsliv og studentpolitikk i Kristiansand. 

 

Thorgeir er flink til å delegere ansvar og arbeidsoppgaver. Han er kreativ og 

løsningsorientert og føler seg klar for å ta utfordringer ved å bli UGA leder. Vi tror 

Thorgeir vil kunne gjøre en strålende jobb, og ønsker å innstille han til UGA leder.  

Øvrige kandidater 

Marita Grønli Kårtvedt – SiA-styret 

Marita studerer andre året på Samfunnsplanlegging og Kommunikasjon ved UiA. Fra før 

av har hun bachelor i Økonomi og Administrasjon. Marita har flere gode egenskaper 

som vil komme godt med i et verv som SiA styremedlem. Hun er veldig nysgjerrig, 

effektiv i tillegg til at hun er struktur og engasjerer seg for studentpolitikk. Under 

intervjuet oppleves hun som veldig hyggelig, utadvendt, positiv og ikke redd for å si sine 

meninger.  

 

Marita har stort engasjement for studentenes helse og trivsel og ønsker mer fokus på 

psykisk helse tilbudet som studentene har tilgang til. Utenom studiene har hun vært 

frivillig for Karrieredagen, og liker å delta på arrangement utenom studiet som Miljøuken 

og arrangementer med linjeforeningen Pangea.  

 

Lars Oskar Moldskred – SiA-styret 

Lars går første året på studiet Kommunikasjon og Medier. Fra før har han tatt 

årsstudium i Utviklingsstudiet. 

Han er hardtarbeidende jobber som kokk utenom studiet. Han deltar aktivt i 

linjeforeningen Rhetorica. Han synes det er veldig givende å kunne være med å påvirke 
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ting som han synes er viktig, og vil gjerne være med på samarbeidet om å komme fram 

til best mulig løsning, noe som et verv i SiA gir gode muligheter for. Lars Oskar er vant 

med å samarbeide og er flink til å uttrykke meningene sine på en respektfull og 

konstruktiv måte. Han viser sterkt engasjement for SiA, og er svært engasjert i saker 

som angår studenter, og mener flere studenter burde bruke stemmen sin og uttrykke 

seg om saker som er viktig for dem.  

 

Lars Oskar beskriver seg som inkluderende, utadvendt, pratsom og saklig. Liker å møte 

folk. Han har tidligere vært frivillig, blant annet for Alternativ Jul som arrangeres i Oslo, 

et arrangement for dem som er alene i julefeiringen eller av ulike grunner, feks rus, ikke 

har noe sted å feire denne dagen. Lars Oskar har vært kokk på dette arrangementet de 

siste tre åra og synes det er veldig flott å kunne bidra og glede andre. 

Ole Skålin – SiA-styret  

Ole studerer andre året på Markedsføring ved UiA. Han har fra tidligere vært et år i 

Fordelingsutvalget. Ole har flere gode egenskaper som kan komme godt med i SiA 

styret, blant annet er han kritisk, ærlig og inkluderende. Han ønsker å påvirke 

studenttilværelsen til det bedre og at jobbe for at universitetet skal ha mer informasjon 

på det forskjellige studiene. I tillegg ønsker han å lære mer om hvordan universitetet 

styres og hvordan andres hverdag som student er. Ole brenner for at alle skal ha det 

bra og er god til å gjøre andre gode. Han beskriver seg selv som åpen og tilstede men 

også ikke er redd for å stille de kritiske spørsmålene om nødvendig.  

Erik Fuentes Hansen – SiA-styret  

Erik studerer engelsk som en del av sin lærerutdanning. Han har erfaringer fra frivillige 

verv tidligere, blant annet var han med å starte linjeforening for språkstudiet. I et team 

tar Erik gjerne rollen som støttespiller, men kan også gjerne ta lederrollen hvis settingen 

føles riktig. Han beskrives som tilpasningsdyktig, stabil og tålmodig, noe som passer 

seg bra i et verv som dette.  

 



02.11.2019 

 

Han motivasjon for å stille frivillig i SiA-styret er at han ønsker å representere den 

gjennomsnittlige studenten på en god og bevisst måte. I tillegg er Erik tilpasningsdyktig, 

har erfaring fra teamjobbing, er tålmodig, motivert og tar utfordringer med et smil.  
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Saksbehandler  
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Fordelingsutvalget v/Svein Thomas Tvedt 

 

 
 
 
 
 
Fordeling av studentsosiale midler for våren 2020 
 
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for våren 2020. 
 
Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/innstilling/ 
 
Aktivitetene har fått frist til mandag klokken 13:00 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 2020, med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
 
 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
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Arbeidsutvalget v/Gabriel A. Viktorsson 

 

 
 
 
 
 
Budsjett for Velferdstinget 2020 
 
Årlig har Velferdstinget i Agder fått KR 144 200 i driftsmidler fra Studentsamskipnaden i 
Agder. 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 
2019. Vi ønsker å fjerne punkt 6 kjøregodtgjørelse da vi tenker at det går under punkt 3 
reisekostnader. Vi ønsker å senke summen av penger på punkt 3, 4, 8 og 9 og heller øke 
posten for punkt 7 oppstartsseminar, dette for å gi neste arbeidsutvalg friere spillerom til å 
lage et flerdagersopplegg. AU mener det er meget viktig for alle representantene å få ordentlig 
gjennomføring på opplæringsdelen og at de blir godt kjent med hverandre. I år hadde vi kun 
en enkelt dag med opplæring og middag på kvelden. AU mener det er viktig å få alle med på 
tur med overnatting hvor opplæringen går over 2 eller 3 dager med sosialt program på 
kvelden. Grunnen til at det kun var 1-dagsseminar i år var ikke bare økonomisk, men en større 
postering hadde gitt friere spillerom. Det er viktigere å budsjetter litt for mye til dette formålet 
enn for lite, da eventuelt ubrukte midler kan gå til uforutsette utgifter senere. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar budsjett for Velferdstinget 2020, med de endringene som måtte komme 
på møtet. 
 
 
Vedlegg: Forslag til budsjett for Velferdstinget 2020 
 



Budsjett Velferdstinget i Agder 2020  

 

Post 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 Endring 
Profilering 20000 20000  
Kontor programvare o.l 12000 12000  
Reisekostnader 30000 28000 -2000 
Bevertning 25400 25200 -200 
Gaver 4000 4000  
Kjøregodtgjørelse 5000 0 -5000 
Oppstartskurs 20000 35000 15000 
Kurs for VT 10000 8000 -2000 
Overlapp AU 15000 12000 -3000 
Overføring til faglige arrangement 2800 0 -2800 
Totalt 144200 144200 0 

 

 
Utdypende forklaring av posteringene:   

 
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.   
  

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.   
  

3. Reisekostnader  
Velferdstingene i Norge 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 2020 som ikke finner sted i 
Kristiansand.   
  

4. Bevertning 
I 2020 er det budsjettert for midler til blant annet møter i Velferdstinget, 
Fordelingsutvalget, Valgkomiteen og Arbeidsutvalget.  
  

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.   
  

 
6. Kjøregodtgjørelse  

AU ønsker å fjerne denne posten, da punkt 3 dekker denne utgiftsbeskrivelsen 
tilstrekkelig.  

 
 

7. Oppstartskurs  
For å sikre at tidligere arbeid i VT blir videreført, og at alle VT medlemmer føler en 
trygghet i eget arbeid ønsker AU at det settes av midler til å gjennomføre et tilstrekkelig 
oppstartskurs. Her er ønsket å kunne ha kurset i noen dager med noe sosialt i tillegg for å 
skape samhold.  
  

8. Kurs for VT  
For å gi tilbake til studenter som engasjerer seg gjennom VT ønsker AU at det legges til 
rette for kursing av engasjerte studenter. Dette kan være lederkurs, økonomikurs, 
vervekurs, kurs i promotering osv. Gjennom aktiv kursing vil VT øke kvaliteten på eget 
arbeid, samtidig som studentrepresentantene vil sitte igjen med håndfaste erfaringer som 
de kan vise til i andre situasjoner.   
  

9. Overlapp AU   
En overlapp for AU sine medlemmer er særs viktig for videreføringen av tidligere arbeid 
og tilrettelegging av arbeidet i det kommende året. VT er en forholdsvis ung 
organisasjon og AU ønsker derfor å sette av midler til at en overlapp kan finne sted i 
samarbeid med VIN.  
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Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Avsetting av samskipnadsstyrer 
 
 
Viser til eventuelt-saken på VT-møtet den 18. september om en foreslått uttalelse fra 
Velferdstingene i Norge (ViN) angående samskipnadsrådets innspill til Universitets- og 
høyskolelovutvalget, der de forslår å fjerne Velferdstingene sin mulighet til å avsette de 
representantene en har valgt til Samskipnadsstyret. 
 
Velferdstinget etterlyste mer informasjon om problemstillingen på møtet. Denne saken er 
ment å gi dette, samt veilede oss på hvordan vi skal forholde oss til saken videre. 
Her kan man lese litt om forhistorien til hvorfor det sannsynligvis har blitt en sak, hvor noen 
representanter i VT-Oslo rettet mistillitsforslag mot 4 av 5 i SiO-styret: 
https://universitas.no/sak/65484/vil-kaste-studentrepresentantene-i-sios-hovedstyre/ 
 
Arbeidsutvalget i VT-Oslo innstilte på at styret skulle beholde tilliten, og det ble heller ikke 
flertall for mistilliten dermed ble SiO-Styret sittende: 
https://universitas.no/sak/65494/mistillitsforslag-falt-sio-styret-fortsetter/ 
 
Det kan diskuteres om vi burde ha litt strengere regler for hvordan en mistillits-prosess kan 
starte. For eksempel at det må være et visst antall representanter bak mistilliten før prosessen 
kan begynne. Det virker ikke sannsynlig at noen ønsker at mistillit skal være et middel som 
blir brukt unødvendig, det burde være veldig klare grunner til å kaste medlemmer av et 
kollegialt organ. Loven åpner for å ha strengere krav enn det som er nå.  
Per nå kreves det 2/3 flertall for å avsette styret eller styremedlemmer som definert i 
forskriften om studentsamskipnader og i våre vedtekter i § 14 Mistillit; Forslag om mistillit 
mot studentrepresentanter, valgt av Velferdstinget, skal behandles av Velferdstinget og vedtas 
med 2/3 flertall. 
 
Samskipnadsrådet valgte å foreslå fjerning av rettigheten til studentdemokratier å avsette 
studenter heller enn å stramme inn på reglene: https://universitas.no/nyheter/66132/vil-fjerne-
retten-til-a-fremme-mistillitsforslag-m/ 
 
Som motsvar på dette sendte velferdstingene i Norge et høringssvar som man kan finne på 
denne siden sammen med mange andre høringssvar på alle aspekter ved lovene for 
universiteter og høyskoler: 
https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/innspill/mottatte-innspill/ 



  Side 2 

Samskipnadsrådets forslag: 
https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/files/2019/06/Innspill-fra-
Samskipnadsr%C3%A5det-5.-juni-2019-konkrete-innspill-til-regelverksendringer.pdf 
 
Velferdstingene i Norge sitt svar: 
https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/files/2019/10/Velferdstingene-i-Norge-
Innspill-til-revideringen-av-UH-loven.pdf 
 
 
Basert på disse utarbeides det en NOU som skal publiseres i februar. 
tl;dr punkter til diskusjon: 
• Skal vi forberede en resolusjon/uttalelse fra velferdstinget i Agder? 
• Skal vi ha strengere regler for å stille mistillit til representanter i kollegiale organ? 
 
 


