Andreas Landmark
Kyra Byrne
Sofie S. Klit
Charlotte Ekroll
Sondre Maaseide
Solveig Larsen Aas
Børre Bastigkeit
Christian Nedrebø
Kristine Koveland Bendiksen
Paul Gaalaas-Hansen

Deres ref.:

Vår ref.:

LMB

Dato: 07.10.20

Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget
Tid: Onsdag 21.oktober 2020 kl. 16.15
Sted: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på konsulent@vtagder.no.
Det blir servert både vegan- og vegetarvennlig mat på møtet. Si i fra om evt. allergier

Med vennlig hilsen
Lars Martin Bogen
Organisasjonskonsulent
Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato:
Sted:

21. oktober 2020 kl. 16.15
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand

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

TITTEL
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra
30.09.2020
Orienteringssaker
VT-sak 36/20
Siden sist

Ordstyrer

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt

Ordstyrer

Vedlagt

AU v/Anna Synnøve
Røysland

Vedlagt

AU v/Anna Synnøve
Røysland
AU v/Anna Synnøve
Røysland

Vedlagt

Diskusjonssaker
VT-sak 39/20
Samarbeidsavtaler

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 40/20

Faglige arrangement

AU v/Thomas Johnsen

Vedlagt

VT-sak 41/20

Profileringsartikler

AU v/Michelle
Brynildsen

Vedlagt

Vedtakssaker
VT-sak 37/20

Prinsipprogram

VT-sak 38/20

Økonomireglement

Orienteringssaker
VT-sak 42/20
Eventuelt

SAKSBEHANDLER

Vedlagt

Muntlig

Evaluering av møtet

Velferdstinget i Agder

Muntlig

Dagsorden for VT-møte 21.10.2020

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
VT-sak 00a/20
VT-sak 00b/20
VT-sak 00c/20
VT-sak 36/20
VT-sak 37/20
VT-sak 38/20
VT-sak 39/20
VT-sak 40/20
VT-sak 41/20
VT-sak 42/20

Tittel
Formøte
Valg av ordstyrer
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra 30.09.20
Siden sist
Prinsipprogram
Økonomireglement
Pause
Samarbeidsavtaler
Faglige arrangement
Pause
Profileringsartikler
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.45
16.45-16.50
16.50-16.55
16.55-17.00
17.00-17.10
17.10-17.45
17.45-18.15
18.15-18.25
18.25-18.55
18.55-19.20
19.20-19.30
19.30-19.55
19.55-20.05

Evaluering av møtet

Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 20.15 inkludert evaluering av møtet.

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Saksbehandler
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Protokoll
30.09.20
Lars Martin Bogen

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Velferdstinget
Onsdag 30. november 2020 kl. 16.15, Fagskolen i Agder, Kristiansand

UiA:

Andreas Landmark
Sofie S. Klit
Charlotte Ekroll

NLA:
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:

Kyra Byrne, UiA
Sondre Maaseide, UiA
Christian Nedrebø, Fagskolen i Agder
Paul Gaalaas-Hansen, NLA

Andre tilstede:

Olea Norset, Leder, Studentorganisasjonen i Agder
Benedicte Nordlie, SiA
Pål Harv, adm.dir. 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. Sofie S. Klit bemerket
at man gjerne måtte få vite møtedatoen tidligere enn to uker før for
første møtet i perioden.

VT-sak 00c/20

Godkjenning av protokoll fra 06.05.2020
Protokollen ble godkjent.

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
VT-sak 26/20
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Siden sist
Anna Synnøve presenterte saken.
Permisjonssøknad fra Andreas Landmark for å dra 18.55 ble godkjent.

VT-sak 27/20

Orientering SiA strategiprosess
Anna Synnøve Røysland presenterte Pål Harv, administrerende direktør
av SiA, som presenterte SiA sin strategiprosess. SiA eksisterer for å gi
studentene en best mulig studietid. Sikre trygghet. Strategi 2030. Laget
seks satsningsområder som SiA skal ha fokus på. "Studentvelferd og
samhandling" og "tjenesteutvikling" spesielt viktig for studentene.
Olea lurte på status på studentboliger på Lund Torv. De har fått et
vedtak i bystyret på at det skal bygges. Men det går treigt. Vedtaket
ligger hos fylkesmannen for lovlighetskontroll. Jobber også med å
fortette bebyggelsen på campus. Dette kommer til å gå fortere. Ingen
motstandere. 150-200 enheter, kan komme ganske kjapt.
Ble stilt mange spørsmål om byggeprosessene. Pål følte SiA hadde god
kontroll på hva behovet for studentboliger var. Ville helst ha innspill på
sosiale rom. Olea mente at det hadde vært nyttig å få tilbakemeldinger
fra studenter som faktisk hadde bodd i boligene for å lage best mulige
løsninger. Pål ville ha innspill fra boligverter. SiA hadde 10 stk.

VT-sak 28/20

Orientering VT-prosjekt
Anna Synnøve presenterte Benedicte Nordlie, tidligere leder av
Studentorganisasjonen i Agder. Hun var ansatt av SiA for å lede et
prosjekt som skal se på hvordan Velferdstinget i Agder kan bli sterkere.
Bestillingen var å Identifisere utviklingsmuligheter i struktur og
organisering av Velferdstinget. Konkretisere utviklingsforslag basert på
dette.

Vedtakssaker
VT-sak 29/20

Godkjenning av supplering til FU
Anna Synnøve presenterte saken.
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Kristopher Kjevik-Wycherley
som nytt medlem av Fordelingsutvalget.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 30/30

Handlingsplan
Thomas Johnsen presenterte saken.
Forslag nr.1
Forslagsstiller

Tilleggsforslag
Børre Bastigkeit
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
4
Forslag

Jobbe for at institusjonene
tilknyttet SIA skal bli papirløse.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.2
Forslagsstiller
Forslag

Strykningsforslag
Thomas Johnsen
Stryke punktet om studentrådet i
grimstad
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.3
Forslagsstiller
Forslag

Endringsforslag
Sofie S. Klit
Punktet «Spicheren» endres til
«SiA trening»
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.4
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Thomas Johnsen
Legge inn "Aktivt bidra inn i
strategiprosessen til SiA" under
overskriften "Generelt"
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.5
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Thomas Johnsen
Legge inn "Samarbeide med SiA
Kultur og Velferd om
organisatorisk utvikling av VT"
under overskriften "internt"
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.6
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Olea Norset
VT skal arbeide for å få SiA til å
bli mer synlig, samt utbedre
tilbudet fra SiA, i Grimstad
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.7
Forslagsstiller
Forslag

Endringsforslag
Thomas Johnsen
Flytte punkt på "internt" om
studenthytte og studenthus til
"generelt" og slå de sammen til
"vurdere muligheten for å bygge
en studenthytte som kan lånes av
studentforeningene og/eller et
studenthus som er åpent for alle
studenter."
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no
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Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21,
med de endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 31/20

Utviklingsplan
Anna Synnøve Røysland presenterte saken. Ble vedtatt i forrige periode
å ha en utviklingsplan i tillegg til handlingsplan. For saker som man
aldri kan bli helt ferdige med eller som det må jobbes kontinuerlig med,
og for å korte ned selve handlingsplanen.
Forslag nr.1
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Charlotte Ekroll
Nytt punkt: Samarbeide med
Velferdstingene i Norge (ViN) for
å styrke VT lokalt. Under Internt.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.2
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Anna Synnøve Røysland
VT skal endre seg i takt med
omgivelsene slik at tinget i størst
mulig grad evner å fremme
interessene til studentene
tilknyttet medlemsinstitusjonene
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.3
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Anna Synnøve Røysland
VT skal følge opp og bistå med
god samhandling ovenfor SIA på
alle områder som omhandler
studentvelferd.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.4
Forslagsstiller
Forslag

Endringsforslag
Anna Synnøve Røsyland
VT skal opprettholde en god
dialog med SiA angående
semesteravgiftsmidler som ikke
blir direkte disponert av VT.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no
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Forslag nr.5
Forslagsstiller
Forslag

Tilleggsforslag
Thomas Johnsen
Legge inn et punkt "Etablere
samarbeidsavtaler med alle
medlemsinstitusjonene i VT."
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.6
Forslagsstiller
Forslag

Endringsforslag
Anna Synnøve Røysland
Følge opp samarbeidsavtalene
med SiA, STA og Teateret.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr.7
Forslagsstiller
Forslag

Strykningsforslag
Anna Synnøve Røsyland
Opprettholde samarbeidsavtalen
med Teateret.
Enstemmig vedtatt

Vedtak

Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder, med de
endringene som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 32/20

Årshjul
Michelle Brynildsen presenterte saken.
Forslag nr.1
Forslagsstiller
Forslag

Endringsforslag
Michelle Brynildsen
Flytte valg av FU fra mai til
november på årshjulet
Enstemmig vedtatt

Vedtak

Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar årshjul for Velferdstinget i Agder 2020/21, med de
endringene som måtte komme på møtet.
Vedtatt med 4 stemmer for og 1 avholdende
VT-sak 33/20

Møteplan for perioden
Michelle presenterte saken.

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

Velferdstinget i Agder
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar møteplan for Velferdstinget i Agder, med de
endringene som måtte komme på møtet.
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Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
VT-sak 34/20

Profileringsartikler
Michelle presenterte saken.
Sofie lurte på hvor realistisk det var å dele ut tannbørster i disse korona
tider. Anna Synnøve så for seg å dele ut ved for eksempel
velferdslunsjer. Medførte riktighet at man ikke kan ha stand for
øyeblikket.
Ble diskutert rundt antall. Sofie var veldig positiv til tannbørste versus
kondomholder, og tenkte at det vil være mer attraktivt. Men var usikker
på hvor mye man så til en tannbørste. 1000 virket som å være et
fornuftig tall.
Michelle foreslo reflekser, hvis en mente at tannbørster ikke var synlige
nok. Reflekser eller refleksvester ble støttet av flere representanter

Orienteringssaker
VT-sak 35/20

Eventuelt
Hundedager - Charlotte Ekroll
Hadde fått innspill fra medstudenter på at en kunne ha hundedager for
studenter. For å redusere stress. Hadde vært populært i Bergen. Olea
kunne opplyse om at det hadde vært tatt opp i Studentparlamentet, men
UiA ikke hadde vært positive til dete. Var fint om for eksempel SiA
Helse var mer interessert. Flere representanter var positiv til forslaget.
Benedicte fortalte om de praktiske utfordringene rundt tiltaket. Var
veldig kostbart å rengjøre lokaler. Og mye ansvar.
Møtet ble avsluttet kl. 20.20.
Lars Martin Bogen
Protokollfører

Velferdstinget i Agder
konsulent@vt-agder.no

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

36/20
21.10.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland

Siden sist
Leder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AU møter.
Møte med STA-styret.
Velferdstinget i Norge (ViN) ledermøte på Zoom.
ViN møte om kampanje til verdensdagen for psykisk helse på Zoom.
Zoom møte med Norsk studentorganisasjon (NSO) og ViN om statsbudsjettet.
Deltatt på fellesrådsmøte til STA i Kristiansand.
Møte med SiA om økonomien til VT.
Møte om VT prosjektet.
Møte med NSO, STA og SiA.

Politisk nestleder:
• AU møter.
• Hatt møte med Benedicte om samarbeidsavtalene.
• Deltatt i fellesrådsmøte til STA i Grimstad.
• Deltatt på Verdensdagen for psykisk helse på UiA i regi av STA og SiA.
• Observert STAs valgforsamling.
• Deltatt på VT-treff på Teateret.
Organisatorisk nestleder:
• 3 AU møter.
• Arbeid med kampanje til verdensdagen for psykisk helse (på SoMe).

VT-sak
Møtedato
Saksbehandler

37/20
21.10.20
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland

Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder
Et 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 bytte på, og utformes, på bakgrunn av prinsipprogrammet.
Prinsipprogrammet blir tatt opp til behandling etter behov. AU ser nå på det som
hensiktsmessig at det blir tatt opp i VT ettersom det er endringer som vi ser på som
fordelaktige for organisasjonens virke.
AU legger frem noen store og noen små endringer, de mindre endringene er markert med rødt
og de store endringene er som følger:
• Det er lagt til to nye punkter: Studenter med barn og læremateriell. Dette er gjort slik
at vi har politikk på alle SiA sine avdelinger. (nytt innhold er markert i blått)
• Tre punkter er flyttet opp og fått ny tittel «representasjon i Velferdstinget» og
«Studentenes velferdstilbud». Punktene som er ivaretatt i de nye avsnittene er
«Studiefinansiering», «mangfold» og «samarbeid mellom SiA og VT». (innhold som
er flyttet på er markert i grønn)
AU håper dere tar dere god tid til å lese gjennom Prinsipprogrammet på forhånd og kommer
med forslag til endringer om dere ser behov for det. Send gjerne inn spørsmål før møtet.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Velferdstinget i Agder, med de endringene som
måtte komme på møtet.
Vedlegg: Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder

Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder
Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det øverste
politiske dokumentet i Velferdstinget i Agder.

Representasjon i Velferdstinget
Velferdstinget i Agder (VT) er det øverste studentpolitiske organet i velferdsspørsmål opp mot
Studentsamskipnaden i Agder (SiA), vertskommuner, fylkeskommune og nasjonalt. VT representerer
alle studentene i Agder, som tilhører medlemsinstitusjoner tilknyttet SiA. For en best mulig
representasjon av mangfoldet av studenter, har alle rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser,
uavhengig av bakgrunn og medlemsinstitusjon. VT skal derfor støtte opp rundt de lokale
studentdemokratiene. Tett kontakt med medlemsinstitusjonene sikrer at politikken, aktivitetene og
medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. Det er studentene som både bruker, og betaler
for, store deler av velferdstjenestene i SiA, gjennom semesteravgiften. Derfor er et velfungerende
samarbeid mellom VT og alle ledd i SiA en forutsetning, slik at studentene sikres medvirkning i livet
rundt studiet, samt kontroll over hva semesteravgiften blir brukt til. I samarbeidet mellom VT og SiA
skal man i fellesskap ta et samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekrafts mål ligge til grunn.
Dette standpunktet skal også formidles ut til studentene for å vise resultater av dette samarbeidet.

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til 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 også 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 SiA. Herunder skal muligheten for å søke om midler gjennom
Fordelingsutvalget legge vekt på vektlegges med tilhørende krav og retningslinjer.

Studentenes velferdstilbud
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. VT mener at studiestøtten skal festes
til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dag er ikke studiefinansieringen tilstrekkelig nok til å leve
av, og den er i liten grad tilpasset en mangfoldig studentgruppe. SiA sine tilbud skal bygge opp under
prinsippet om lik rett til utdanning, og skal dekke de primære behovene studentene har for å trives i
livet rundt studiene. Alt overskudd SiA genererer, etter drift og utvikling, tilbakeføres til studentene i
arbeidet for å utarbeide bedre studentvelferd i SiA. Videre er det er også et poeng at tilrettelegging av
tilbud skjer i samarbeid med VT, utdanninginstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen. Slik at man
i fellesskap tilrettelegger for mangfoldet, gjennom dagens tilbud og opprettelsen av nye tilbud.

Side 2

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. Vi 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 en
students 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 veganske alternativ
ved alle institusjoner campuser Kvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av
virksomheten. Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor utvalg. Ved institusjoner/campuser
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 for
studenter hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt til deres hverdag 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.

Studenter med barn
SiA skal tilrettelegge for studenter som har barn. Dette skal gjøres gjennom et godt barnehagetilbud,
samt andre tilrettelagte aktiviteter. Studenter med barn har lik rett på et bra velferdstilbud rundt
studiene som alle andre studenter. Det skal derfor legges til rette for gode sosiale arrangement som
skal være rettet mot studenter med barn.

Side 3

Læremateriell
SiA skal legge til rette for et godt tilbud på pensumbøker, og det skal være til fordel for studenter å
handle alle pensumbøkene sine på SiA bok. SiA bok skal også strebe etter å være den foretrukne
bokhandelen studenter drar på for å handle det essensielle en student trenger i studiehverdagen. SiA
bok skal også legge til rette for gjenbruk av pensumbøker.

Kultur og frivillighet
Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner oss av
kunnskap og ferdigheter gjennom studiene. Det er derfor viktig at VTelferdstingert vertskommunene,
fylkeskommunen og SiA legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv
generelt. 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 samarbeide med SiA for å løse studentfrivillighetens utfordringer. VT er opptatt av
at det legges til rette for sosiale og kulturelle arenaer hvor studenter kan møtes, fortrinnsvis Bluebox,
Østsia og Teateret. Det skal også jobbes for å opprette flere avtaler som skal være til fordel for
studentene.

Kollektivtransport og samferdsel
Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested.
Fylkeskommunen 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. SiA skal i
samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet gjennom god dialog med
fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport. I tillegg til kollektivtransport er det viktig å se
på bruk av private biler og parkeringsareal. VT vil se på gode løsninger for parkering ved institusjoner
og studentboliger, med tanke på arealeffektivitet og bærekraftighet.

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.
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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.
Mangfold
Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. VT, SiA, utdanningsinstitusjoner, kommunen og
fylkeskommunen skal 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.
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Økonomireglement for Velferdstinget i Agder
I forbindelse med VT-prosjektet har vi sett at vi har behov for et økonomireglement. Dette er
noe som andre VT i Norge har, og vi i AU ser på det som hensiktsmessig at vi også har dette.
Økonomireglementet skal styre hvordan VT sitt budsjett blir brukt i løpet av året. Det skal
også legge føringer for hvilke roller de ulike partene i VT har ovenfor økonomien. Dette
reglementet er inspirert av andre VT i Norge, samt mal på «overordnede» økonomireglement.
AU innstiller derfor på det følgende økonomireglementet.
AU håper dere tar dere god tid til å lese gjennom Økonomireglementet på forhånd og kommer
med forslag til endringer om dere ser behov for det. Send gjerne inn spørsmål før møte.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget vedtar Økonomireglement for Velferstinget i Agder, med de endringene som
måtte komme på møtet.
Vedlegg: Økonomireglement for Velferdstinget i Agder

Økonomireglement for Velferdstinget i Agder

§1 Virkeområde
Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av
Velferdstinget i Agder (VT). Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for de
økonomiske ressursene, oppfølging av budsjett og delegering av myndighet.

§2 Studentsosiale midler
SiA-styret vedtar midler til VT, VT tar ut en andel til lønn og drift – resten går til fondet for
studentsosiale midler og faglige arrangement. Studentsosiale midler tildeles etter
retningslinjer for studentsosiale midler og faglige arrangement tildeles etter
tildelingsreglement for faglige arrangement. Unntak gjøres for oppstartsmidler og
ekstraordinære tildelinger.
§2.1 Ansvarsfordeling
§2.1.1 Velferdstinget
Velferdstinget disponerer tilgjengelige midler gjennom å vedta budsjett på kalenderårets siste
møte og godkjenne regnskap i løpet av vårsemesteret. Vedtak gjort i Velferdstinget er
bindende for all drift i VT.
Velferdstinget sine representanter kan etterspørre informasjon og oversikt over regnskap.
Budsjett kan revideres på ethvert ordinært VT-møte. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere
Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede betingelser eller nye opplysninger gjør det
nødvendig. Dette kan kun gjøres gjennom enstemmig vedtak i AU, hvorpå VT orienteres på
neste møte. Budsjett skal inneholde driftskostnader for AU og VT.
§2.1.2 Arbeidsutvalget
AU disponerer VT sine midler etter retningslinjer i budsjett. Budsjettvedtak skjer etter
innstilling fra Arbeidsutvalget og simpelt flertall i Velferdstinget. Leder er økonomiansvarlig i
AU. Leder har det overordnede ansvaret for å holde de økonomiske ressursene innenfor
vedtak fattet av VT, i samarbeid med Organisasjonskonsulent/Studentsamskipnaden i Agder
(SiA). Godkjenning av utgifter gjennomføres av leder, men der leder selv har utgifter, må en
av nestlederne godkjenne dette. Leder og politisk nestleder har individuell signaturrett og kan
dermed godkjenne utbetalinger på vegne av organisasjonen. Org.kons har fullmakt til å
administrere utbetaling av studentsosiale midler. Alle i AU har et ansvar for å følge vedtatte
retningslinjer fra VT.
§2.1.3 Fordelingsutvalget
FU gjennomgår og setter innstillinger på søknadene om studentsosiale midler. FU foretar også
sporadiske kontroller på regnskapene til studentaktivitetene og linjeforeningene.
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§3 Regnskap og rapportering
Daglig drift i form av bilag, faktura, kvittering m.m. blir sendt av Org. Kons til SiA.
Regnskap blir også ført av SiA. Når regnskapet er fullført blir dette videresendt til AU for så å
bli lagt frem til og godkjent av VT.

§4 Utgifter mat og drikke
Alle utgifter tilknyttet mat og drikke skal klareres med leder av AU. Mat og drikke dekkes
etter gjeldende diettsatser til Statens satser.
VT-møter har servering av mat og drikke. Utgifter til mat ved øvrige møter skal godkjennes
av simpelt flertall i AU.

§5 Reise og konferanse
§5.1 Alle reiser som gjøres på vegne av VT skal godkjennes av leder av Arbeidsutvalget. Ved
forespørsel skal det legges frem estimerte kostnader ved reisen/konferansen.
§5.2 Alle reiser og opphold skal etterstrebes å gjøres på billigst mulig måte og være mest
mulig bærekraftig. Disse prioriteringene må vurderes opp mot øvrige ressurser og tidsbruk.
Reiser som tar mindre enn7 timer uten fly, skal tas uten fly med mindre det fører til særdeles
stor ulempe for den reisende eller en urimelig merkostnad, i så fall må unntak vedtas
enstemmig av AU.
§5.3 Velferdstinget setter opp fellestransport der det er hensiktsmessig.
§5.4 I tilfeller hvor privat bil benyttes skal dette begrunnes og godkjennes av leder i AU.
Bilgodtgjørelse dekkes etter Statens satser.
§5.5 I tilfeller hvor bruk av taxi finner sted skal dette begrunnes og være godkjent av leder av
AU.
§5.6 Reiseregning fylles ut på eget skjema og relevante bilag må legges ved. Reiseregninger
må sendes inn innen rimelig tid.

§6 Innkjøp av varer og tjenester
§6.1 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal godkjennes av leder av AU.
§6.2 I tilfeller hvor innkjøp ikke inngår i rutinemessig art eller ikke inngår direkte i budsjettet
skal VT konsulteres. Ved innkjøp over 10.000 skal pristilbud fra flere aktører hentes inn.
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§6.3 Alle innkjøp gjort i regi av Velferdstinget skal etterstrebe miljøvennlighet og etiske
hensyn. Dette må til enhver tid vurderes opp mot økonomiske hensyn.

§7 Ansettelser
§7.1 Ved ansettelse skal det opprettes en formell standard kontrakt mellom arbeidstaker og
leder av AU.
§7.2 Ved ansettelse av permanente stillinger i Velferdstinget i Agder er det VT som vedtar
opprettelsen av disse.
§7.3 AU har mulighet å opprette kortere vikariat og engasjement i inntil 2 måneder.
Arbeid innenfor denne lengden må VT orienteres om på neste møte. Arbeid utenfor denne
lengden må vedtas av VT.

§9 Gyldighet
Ved uklarheter eller behov for tolkning er det VT som har definisjonsrett.
Dersom noe i dette dokumentet motstrider Lov om universiteter og høgskoler eller Lov om
studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet

§10 Reglement
Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.
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Samarbeidsavtaler med studentråd
Vedlagt ser dere det vi ser for oss som et førsteutkast til en samarbeidsavtale vi kan
avtale med høy- og fagskolene. Den bygger på de avtalene vi allerede har med
Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA).
Det er allikevel noen særegenheter med avtalene vi ser for oss med studentrådene i
forhold til den vi har med STA. Studentrådene på høg- og fagskolene er mindre
utviklet enn studentrådet på universitetet så vi tenker at det ville vært fruktbart for
Velferdstinget i Agder (VT) å være en støttefunksjon ovenfor disse studentrådene og
deres studiested dersom det er ønsket av de respektive studentrådene. Dermed er også
det meste av ansvaret lagt til VT når det kommer til innkalling av møter og lignende.
Til sammenligning kan man se på samarbeidsavtalene med STA og SiA: https://vtagder.no/samarbeidsavtaler/
Vi vil gjerne ha innspill på innholdet, gjerne særegenheter ved hvert enkelt studiested,
så tar vi det videre inn i utformingen av avtalen. Når avtalen er forhandlet ferdig med
det enkelte studentråd vil de presenteres til VT som vedtakssak før endelig signering.

Vedlegg: Forslag til mal for samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget i Agder og X (Studentråd)
1. Formål
Samarbeidet mellom Velfedstinget i Agder (VT) og X (studentråd) reguleres gjennom denne
avtalen. Samarbeidsavtalen bygger på gjensidig tillit mellom partene og har som formål å
fremme et godt samarbeid mellom VT og X (studentråd).
2. Rammebetingelser
Avtalen bygger på X (studentråd) medlemskap i VT.
VT er SiA sitt formelle studentorgan etter Lov om studentsamskipnad, mens X er Ys
(studiested) formelle studentorgan etter Lov om universiteter og høyskoler/Lov om høyere
yrkesfaglig utdanning. Disse strukturene utelukker ikke et samarbeid på tvers, men
understreker hvilket organ som tilhører hvilken institusjon, en forbindelse som skal
respekteres av de ulike partene.
3. Overlapp
Ved tiltredelse av ny leder i VT eller ny leder i Studentrådet skal avtalen gjennomgås på ny og
signeres for å etablere en felles forståelse av innholdet i avtalen, slik at det kan gi
forutsigbarhet for begge parter om samarbeidet i resten av perioden.
4. Medlemmer av Velferdstinget
X (studentråd) er en av VT sine eiere, og har innflytelse på organisasjonene gjennom sin(e)
VT-representant(er). Studentrådets representant til Velferdstinget skal velges samtidig som
studentrådslederen blir valgt, disse kan også være samme person. Dette må skje før 1.
september. Studentrådslederen er ansvarlig for å melde ifra.
Studentrådet forplikter sine representanter å delta i opplæringen til VT, så langt det lar seg
gjøre. Opplæringen finner sted i starten av september.
Studentrådsleder har tale- og forslagsrett i VT-møter, der leder ikke har mulighet kan personen
sende en stedfortreder.
VT deler Sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i Velferdstinget.
5. Velferdstinget i studentrådene
AU-medlem eller stedfortreder kan møte i studentrådsmøtene med tale- og forslagsrett.
6. Det studentsosiale fondet
VT har ansvar for fordelingen av midler fra det studentsosiale fondet. X som medlem av VT
kan søke midler etter de gjeldende reglene for tildeling. Søknadene blir behandlet på ordinært
vis.
7. Høringer
Høringer er et redskap for å sikre inkluderende prosesser og for å få innspill til vurdering.
Høringer skal normalt ha en frist på 2 uker, dersom det er mulig.
Ved endringer med betydning for den andre institusjonen skal det normalt sendes høring, dette
gjelder spesielt ved endring av sammensetningen i VT eller ved revidering av studentsosiale
midler.
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8. Fellesmøter / samarbeid
Arbeidsutvalget i VT er politisk og administrativ støtte for X, i saker som omhandler velferd.
Medlem av Arbeidsutvalget til VT og leder av studentrådet møtes ved behov og minst én gang
i semesteret utover overlappen for samarbeid og dialog. Begge parter kan kalle inn til disse
møtene.
En gang i løpet av semesteret gjennomføres det et samarbeidsmøte mellom medlem av AU til
VT, X og ledelsen av Y. Det er arbeidsutvalget i VT, sammen med studentrådsleder, som
kaller inn til dette møtet.
X forplikter seg til å ha oppdatert materiell på skjermer for å reklamere for SiA/VT ved Y. AU
i VT bistår ved behov.
Hver høst avholdes det til et samarbeidsmøte, i regi av VT hvor alle lederne av
studentdemokratiene, SiAs styreleder og Administrerende direktør i SiA inviteres.
9. Samarbeidsavtalen
Avtalen er gjeldene så lenge ikke Velferdstinget, eller studentrådet vedtar å opphøre avtalen.
Dette må gjøres med alminnelig flertall i organisasjonens øverste organ. Det er også her
avtalen revideres. For at revidering skal tre i kraft må den skje i begge organer, med
likelydende innhold.
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Fond for faglige arrangement
I 2018 ble det tilsidesatt en søknadspost på 150 000 kr til faglige arrangement. Dette var ment
som en prøveordning med ekstraordinære midler Studentsamskipnaden i Agder (SiA) hadde
avsatt til Velferdstinget i Agder (VT), og når disse midlene var brukt opp var tanken at det
skulle være en diskusjon om hvorvidt dette er en ordning vi ønsker å videreføre. For
øyeblikket har vi utbetalt 20.000 kroner av disse pengene.
Ifølge reglene er det penger studentaktiviteter kan søke om til arrangement. Disse søknadene
behandles av Arbeidsutvalget, istedenfor fordelingsutvalget som vanligvis håndterer
pengesøknader, og blir godkjent eller avslått basert på kriteriene i tildelingsreglementet som
man kan finne her: https://vt-agder.no/tildelingsreglement-faglige-arrangement
Utbetaling av midler skjer i etterkant av arrangementet og gis bare som underskuddsgaranti,
som vil si at om arrangementet går i pluss så blir ingen midler utbetalt. Søknadsposten har
blitt kritisert for å være for streng og kreve for mye rapportering, samtidig som at en
underskuddgaranti ikke er så veldig attraktivt å søke om.
Arrangementer som har fått godkjent søknaden sin har vært: Norge på nytt 2019 (innvilget
20.000, utbetalt 20.000), Karrieredagen 2019 (innvilget 20.000, utbetalt 0), Mine muligheter
med humaniora (innvilget 20.000, utbetalt 0), Beta UiA (innvilget 8530, utbetalt 0).
Utover de formelle og lett forståelige kravene ble vi utfordret på et par områder, hvorav det
ene er et verdispørsmål og det andre er et tolkningsspørsmål.
Tolkningsspørsmålet angår definisjon av «faglig bit». Arbeidsutvalget (AU) har avslått noen
søknader på bakgrunn av at den ikke oppfyller kravet om at pengene går til den faglige biten
av arrangementet som er et krav i retningslinjene. Universitet i Agder (UiA) anser faglige
arrangement som hva enn linjeforeninger og studentaktiviteter velger å arrangere, så dette er
en potensiell definisjon. Forrige AU valgte å tolke dette mer i retning av faglig innhold i
arrangementet. Noen studentaktiviteter har tolket dette som betaling av billetter til faglige
arrangement de vil ta med foreningen sin til.
Når det kommer til verdispørsmålet så søkte Norge på Nytt i vår om penger til sitt
arrangement på Q42 gjennom VT sitt fond for faglige arrangement. Dette reiste et interessant
spørsmål med tanke på den samfunnsdebatten som har pågått i Kristiansand både i
Fædrelandsvennen, UNIKUM, Studentparlamentet (SP) til UiA, og NRK-Sørlandet.
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UiA sitt studentparlament vedtok i vår en resolusjon hvor et av punktene var: «UiA må sikre
at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en religion eller et
bestemt livssyn.» VT er ikke UiA eller dens studentparlament, men Studentorganisasjonen i
Agder (STA) sine representanter i VT har et bundet mandat som også er i flertall i saker som
dette. Dermed blir det et spørsmål om hvordan VT skal forholde seg til resolusjonen og den
øvrige debatten generelt.
AU valgte å avslå søknaden basert på at den finansierer en religion, i dette tilfellet Filadelfia,
som ikke ville vært i tråd med resolusjonen vedtatt av SP. Denne organisasjonen har også blitt
kritisert for å være lite oppdaterte på LHBTIQ+-rettigheter, som nok også er noe av grunnen
til at konferanselokalet har blitt så kontroversielt og kan oppleves som lite inkluderende. Vi
vil likevel ikke at AU skal skape presedensen her, AU har myndighet til å vedta/avslå
søknader til fondet for faglige arrangement, men siden dette avslaget skaper ny presedens,
ville vi høre med VT om dere meninger i saken. Det er allikevel viktig å presisere at vi ikke
fikk noen klager på denne avgjørelsen.
Diskusjonspunkter:
• Burde VT egentlig vedtatt søknaden hvis eneste avslagsgrunnlag var at arrangementet ikke
var i et livssynsnøytralt rom eller at leieinntektene ville gått til en religiøs organisasjon som
diskriminerer mot lovlige samlivsformer?
• Skal fondet videreføres? Burde det endres på noe vis?
• Hvordan skal vi forstå at finansiering kun går til den “faglige biten” av arrangementet?
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Profileringsartikler
På forrige VT-møte (30.09.20) ble det diskutert hva VT ønsker å kjøpe inn av
profileringsartikler. AU fikk positive tilbakemeldinger på forslaget om naturtannbørster med
logo, og det ble lagt frem forslag om å anskaffe refleksbånd med VT-logo. Hvis det bestilles
1000 naturtannbørster (6450kr) vil det fortsatt være 13.550kr igjen av budsjettet på 20.000kr.
AU har også vært i kontakt med kantinen ved UiA Kristiansand, med forespørsel om VTklistremerke på de veganske wrappene, slik at de kan kalles “VT-wrap”. Prisoverslag
nedenfor.
Et prisoverslag på refleksbånd med logo vil se slik ut:
Hvitt refleksbånd med logo
250stk refleksbånd med VT-logo
Pris per refleksbånd: 16,60kr
Totalt m/frakt 5700kr
Hvitt refleksbånd med logo
500stk refleksbånd med VT-logo
Pris per refleksbånd: 14,90kr
Totalt m/frakt: 9600kr
Et prisoverslag på rund refleksbrikke med logo vil se slik ut:
Refleksbrikke (rund) med logo
500stk refleksbrikke (rund) med VT-logo
Pris per refleksbrikke: 10,10kr
Totalt m/frakt: 6100kr
Et prisoverslag på rundt klistremerke med VT-logo vil se slik ut:
Rundt klistremerke med logo (fra istick.no)
250stk runde klistremerker (5cm x 5cm)
Pris per klistremerke: 3,30kr
Totalt u/frakt: 824kr

