Charlotte Ekroll
Andreas Landmark
André Sundbø Olsen
Andrea Sivertsgård
Kirsti Stople
Stine Regina Tusvik
Kristopher Nils Kjevik-Wycherely
Solveig Larsen Aas
Børre Bastigkeit
Christian Nedrebø
Kristine Koveland Bendiksen
Paul Gaalaas-Hansen

Innkalling til møte i Velferdstinget
Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder.
Tid: Torsdag 22.april 2021 kl.16.15.
Sted: Zoom.
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke til leder@vt-agder.no.
Grunnet de nasjonale og lokale restriksjonene er vi nødt til å ha møtet digitalt denne gangen også.
Lenke til møtet: https://uiano.zoom.us/j/69170099765

Med vennlig hilsen,
Anna Synnøve Røysland
Leder Velferdstinget i Agder

Saksliste VT-møte
Møtedato: 22.april 2021 kl.16.15
Sted: Zoom
SAK
VT-sak 00a/21
VT-sak 00b/21
VT-sak 00c/21

TITTEL
SAKSBEHANDLER
Godkjenning av ordstyrer
Godkjenning av protokoll fra 17.03.21 Ordstyrer
Godkjenning av innkalling, saksliste og Ordstyrer
dagsorden

Orienteringssaker
VT-sak 24/21
Siden sist
VT-sak 25/21
Informasjon om studentsamfunn og
studentsenter
Vedtakssaker
VT-sak 26/21
Valgreglement
VT-sak 27/21
VT-sak 28/21

MERKNAD
Muntlig
Vedlagt
Vedlagt

Anna Synnøve Røysland
Jon Gotteberg fra SiA

Vedlagt
Muntlig

Anna Synnøve Røysland

Vedlagt

Politisk dokument for Velferdstinget i Thomas Johnsen
Agder
Retningslinjer for Fordelingsutvalget Anna Synnøve Røysland
og Valgkomiteen

Vedlagt

Diskusjonssaker
VT-sak 29/21
Resolusjon om busspriser
Orienteringssaker
VT-sak 30/21
Orientering om supplering av
Valgkomiteen
Eventuelt
Evaluering av møtet

Vedlagt

Anna Synnøve Røysland

Vedlagt

Anna Synnøve Røysland

Vedlagt
Muntlig
Muntlig

Dagsorden for VT-møte 22.april 2021
AU foreslår følgende dagsorden for møtet:
SAK
VT-sak 00a/21
VT-sak 00b/21

TITTEL
Godkjenning av ordstyrer
Godkjenning av protokoll fra
17.03.21

ANSLÅTT TIDSPUNKT
16:15-16:20
16:20-16:25

VT-sak 00c/21

Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden

16:25-16:30

VT-sak 24/21
VT-sak 25/21

Siden sist
16:30-16:40
Informasjon om studentsamfunn 16:40-16:55
og studentsenter
Valgreglementet
16:55-17:15
17:15-17:25
Politisk dokument for
17:25-18:25
Velferdstinget i Agder

VT-sak 26/21
PAUSE
VT-sak 27/21
PAUSE
VT-sak 28/21
VT-sak 29/21
VT-sak 30/21

Retningslinjer for
Fordelingsutvalget og
Valgkomiteen
Resolusjon om busspriser
Orientering om supplering av
Valgkomiteen
Eventuelt
Evaluering av møtet

Møtet er estimert å vare til ca 19.50

18:25-18:40
18:40-19:00
19:00-19:30
19:30-19:35
19:35-19:40
19:40-19:50

Velferdstinget i Agder
VT-sak
Møtedato
Protokollfører

Protokoll
17.03.21
Benedicte Nordlie

PROTOKOLL
Fra: Møte i Velferdstinget
Møtedato: 17.mars 2021.
UiA:
Charlotte Ekroll
André Sundbø Olsen
Andrea Sivertsgård
Stine Regina Tusvik
Kristopher Nils Kjevik-Wycherely
NLA:
Paul Gaalaas-Hansen
Ansgar:
Noroff:
Fagskolen i Agder:
Børre Bastigkeit
Christian Nedrebø
AU:
Anna Synnøve Røysland
Thomas Johnsen
Michelle Brynildsen
Ordstyrere:
Jakob Mæland
Protokollfører:
Benedicte Nordlie
Forfall:
Andreas Landmark
Kirsti Stople
Solveig Larsen Aas
Kristine Koveland Bendiksen

Andre tilstede:
Olea Norset, Leder STA
Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA
Unikum, Marthe Viktoria Holm

SAKSLISTE
VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer
Forslag: Jakob Mæland
Godkjent.
VT-sak 00b/21 Godkjenning av protokoll 09.02.21
Godkjent
VT-sak 00c/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjent.

Orienteringssaker
VT-sak 18/21 Siden sist
Anna Synnøve presenterte siden sist.
Sofie Søndergaard Klit presenterte siden sist for SiA-styret.

Vedtakssaker
VT-sak 19/21 Stillingsbeskrivelser
Anna Synnøve Røysland presenterte saken.
VT hadde Spørsmål om avspasering og hvordan denne avvikles samt medieansvaret til
politisk nestleder.
Det var ingen andre innspill eller endringsforslag fra VT.

Forslag til vedtak:
Velferdstinget i Agder vedtar forslag nr. 2 av stillingsbeskrivelsene for AU med de endringene
som måtte komme på møtet.
Enstemmig vedtatt

VT-sak 20/21 Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget
Michelle Brynildsen presenterte saken.
Det kom spørsmål om promotering ut på andre institusjoner.
Det ble sendt inn ett endringsforslag til retningslinjene:
Forslag 1
Forslagsstiller

Endringsforslag
Kristopher Nils Kjevik-Wycherley

Forslag

Endre linjen "AU og VK har ansvar for å
fremme kandidatur på alle
utdanningsinstitusjonene." til Valg
Bytte ut ”kandidatur” med ”valg”

Vedtak

Enstemmig vedtatt

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

VT-sak 21/21 Vedtekter
Anna Synnøve Røysland presenterte saken.
Det kom et spørsmål om redaksjonelle endringer: Har VT forslag til redaksjonelle endringer
oversendes dette til Organisatorisk nestleder i AU. Denne rollen har fått vedtektsfestet
redaksjonelle endringer av vedtektene.
Det var kommet inn tre forslag til endring av vedtektene. Et helhetlig forslag fra AU og to
forslag fra VT-representant:
Forslag 1: helhetlig endring av vedtektene
Forslagsstiller

Arbeidsutvalget VT

Paragraf
§3
§5
§6
§9
§10
§11
§13

Vedtak
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt

§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§20.1
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§28
§30

Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt

Forslag 2
Forslagsstiller

Tilleggsforslag
Andrea Sivertsgård

Forslag

Paragraf 17:
Sånn situasjonen er nå er ikke to av
institusjonene representert i
Fordelingsutvalget. Dersom det skal godtas
at bare en institusjon er representert, burde
dette presiseres i bestemmelsen. Foreslår at
det legges inn en setning om dette etter
bestemmelsens første setning.
Forslag til formulering: En institusjon kan ha
alle vervene i Fordelingsutvalget dersom det
ikke er kandidater fra andre institusjoner.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag 3
Forslagsstiller

Endringsforslag
Andrea Sivertsgård

Forslag

Paragraf 18:
Istedenfor at det skal være minimum en

representant fra minst to institusjoner og
maks fem medlemmer, foreslår jeg at det
settes et fast antall medlemmer, feks. 5. Også
her burde det være med en setning om en
institusjon kan fylle alle vervene dersom det
kun er kandidater fra denne.
Forslag til formulering: Velferdstinget velger
fem medlemmer til valgkomiteen med
minimum to av institusjonene representert.
Forslag til formulering av setning om
kandidater fra bare en institusjon: En
institusjon kan ha alle vervene i
Valgkomiteen dersom det ikke er kandidater
fra andre institusjoner.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

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

Diskusjonssak
VT-sak 22/21 Vedtektsendringer
Thomas Johnsen presenterte saken.
AU ønsket en avklaring på hvordan VT ønsker å revidere vedtektene fremover. Det finnes
flere former dette kan gjøres på. Tilbakemelding fra VT er at så lenge det er enkle endringer,
og endringene ikke motstrider hverandre, er den måten benyttet dette møtet oversiktlig. Det
var tydelig hva AU har endret og intensjonen. Kommer AU og VT i en situasjon hvor man
skal revidere store og kontroversielle endringer kan måten benyttet i dette møte oppleves
uoversiktlig. Særlig med tanke på å få oversikt over motstridende forslag og intensjonen i
endringen. Da kan det være nyttig å benytte en metode hvor man reviderer vedtektene med
egne innsendte ark, og gjennomgår hvert endringsforslag (uten at det i forkant er markert i
opprinnelig vedtekter).
VT ønsker at AU vurderer hvilken metode som er nyttig å ta i bruk, fra år til år. På denne
måten får VT presentert vedtektsendringen i det formatet AU ser er best egnet.

Orienteringssaker
VT-sak 23/21 Orientering om ekstraordinær tildeling
Thomas Johnsen orienterte om saken.
Det kom spørsmål om status på tidlige tildelte midler og om de er brukt opp av foreningene,
ettersom det er korona. Dette er noe som må ryddes opp i etter hvert som tildelingene skal
skje videre.
Eventuelt
To saker til eventuelt ble meldt inn
Anna Synnøve Røysland informerte at en representant har trukket seg fra VK. VT oppfordres
til å stille selv og/eller bidra til å rekruttere en ny person til VK. Vervet vil kun gjelde frem til
5.mai, da nytt VK skal velges. Det haster å få en person på plass, da arbeidet mot
valgforsamling i mai starter nå.
Benedicte Nordlie orienterte om prosjektet i SiA ”Student i arbeid”, hvor SiA skal ansette
studenter som aktivitetsledere, oversettere og i kommunikasjon. Det er åpne stillinger hvor
studenter kan bidra med egne ideer og aktiviteter. Frist for å søke er 22.mars 2021 for
vårsemesteret.
Evaluering
Møtet ble avsluttet 18.20
Benedicte Nordlie,
Protokollfører.

Saksbehandler AU v/ Anna Synnøve Røysland
VT-sak 24/21
Møtedato 22.04.2021

Siden sist:
Leder:
- AU-møter.
- Møte med Sofie og Pål.
- SiA-styremøte.
- Arbeid med utforming av ny nettside.
- Har vært på SHoT-konferansen.
- Vi har hatt en sosial VT-zoom.
- Workshop om VTs politiske dokument.
- Filming av promovideo.
- ViN-møte.
- SiK-møte.
- SiG-møte.
- Arbeid med SHoT undersøkelsen.
- Promotering av valg.
- Arbeid med påskeopplegg til studenter som ikke dro hjem til påske.
- Har arrangert musikkbingo.
- Opplæring av nye medlemmer av Valgkomiteen.
- Blitt intervjuet av Fedrelandsvennen om mulig studentsamfunn i byen og studiestart.
- Møte med Valgkomiteen.
- Vært i møte med Kulturutvalget i Grimstad.
- Gjennomgått søknadene for studentsosiale midler.
- Vært sekretær på FU møter.
- Møte med Sofie.
- Deltatt på Fellesrådsmøte til STA og informert om endringene i VT.
Politisk nestleder:
- AU møter.
- Jobbet med utbetalingsanmodninger.
- Skrevet en sak om studentpolitikk i Unikum.
- Vi har hatt en sosial VT zoom.
- Videre arbeid med politiske dokument.
- Workshop om VTs politiske dokument.
- Vært i møte med valgkomiteen.
- Gjennomgått søknadene for studentsosiale midler.
Organisatorisk nestleder:
- AU-møter.
- Promotering på SoMe.
- Mye promotering av valg.
- Workshop om VTs politiske dokument.
- Arbeid med utforming av ny nettside.
- Utarbeidet internt og eksternt organisasjonskart.
- Satt i gang arbeid med studiestart.

-

Møte med Valgkomiteen.

SiA-styret:
- 23. mars deltok styreleder i den andre workshopen om VTs politiske dokument.
- 25.mars ble årets andre styremøte i SiA gjennomført. Protokoll fra styremøtet er
tilgjengelig på: https://sia.no/om/styret/
- 7. april var styreleder på befaring på det nye SiA-bygget.
- 8. april deltok styreleder i en nettsamling I regi av Kompetansenettverk for studenters
suksess I høyere utdanning, der temaet var «Hva gjør vi med studentpakken?».
- 14. april deltok styreleder i styreledersamling arrangert av Samskipnadsrådet.
- 15. april hadde styreleder møte med leder av arbeidsutvalget I Velferdstinget.
- 21. april deltok styreleder som observatør i Studentparlamentet I Studentorganisasjon I
Agder (STA) sitt møte.
- Neste styremøte i SiA er 29. April.

Saksbehandler AU v/ Anna Synnøve Røysland
VT-sak 25/21
Møtedato 22.04.2021

Informasjon om studentsamfunn og studentsenter
Saksfremlegg
Jon Gotteberg er leder for SiA Kultur og velferd. Han kommer til møtet for å gi VT en
oppdatering på det nye studentsenteret som skal åpne høsten 2021. Jon skal også informere
om progresjon på prosjektet rundt mulig studentsamfunn i sentrum av Kristiansand.
Dette gir VT en mulighet til å stille spørsmål knyttet til studentsenteret, studenthuset og andre
spørsmål VT måtte ha knyttet til SiA Kultur og Velferd.

Saksbehandler AU v/ Anna Synnøve Røysland
VT-sak 26/21
Møtedato 22.04.2021

Valgreglement
Saksfremlegg
Etter nye vedtekter fra forrige VT-møte ser AU det som nødvendig å gjøre noen endringer på
valgreglementet.
De endringene som er gjort er blant annet at Kommunikasjonsutvalget er lagt til i reglementet.
I de nye vedtektene står det utdypende om suppleringsvalg, og disse har vi lagt til. Dette har
ført til omorganisering slik at at §2.10 blir strøket vekk og noe av teksten i paragrafen blir
flyttet til §2.9 og ellers ivaretatt i den nye teksten.
Generelt i dokumentet er det også endret fra Velferdstinget til VT. Dette er gjort slik at det
skal være likt som resten av dokumentene i organisasjonen. I tillegg har vi endret de stedene
hvor det står ”sekretariatet” til ”VT leder”. Til slutt har vi lagt til hva som er prosedyre hvis
leder ønsker å trekke seg, ut i fra det som ble vedtatt i vedtektene.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget i Agder vedtar Valgreglementet med de endringene som måtte komme på
møtet.
Vedlegg:
Vedlagt ligger Valgreglementet.

Vedlegg:

Valgreglement
§1 Virkeområde
Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til:
• Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder (VT)
• Fordelingsutvalget til VTelferdstinget
• Valgkomiteen til VTelferdstinge
• Kommunikasjonsutvalget til VT
• Styret til Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
• SiA-styreleder
• SiA Kulturfond
• UGA-leder
§2 Gjennomføring av valg
§2.1 Valgform
VTelferdstinge velger studentrepresentanter til SiA-styret, SiA-styreleder, UGA-leder og
Fordelingsutvalget (FU) i november, og til
Arbeidsutvalget (AU), Kommunikasjonsutvalget (KU) og Valgkomiteen (VK) i
mai. VTelferdstingets representanter utgjør valgforsamlingen, og har de samme rettigheter og
plikter som ved andre møter i VTelferdstinget.
§2.2 Stemmerett
VTelferdstingets faste representanter har stemmerett ved valget. Vara kalles inn ved forfall,
og får stemmerett på lik linje som en fast representant.
§2.3 Utlysning
Alle verv skal utlyses minst åtte uker før valgforsamling avholdes.
I utlysning skal det gjøres rede
for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike verv.
§2.4 Innkalling
Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til de faste representantene og deres vararepres
entanter pr. e-post to uker før valgene skal avholdes.
I innkallingen skal det gå frem hvem som er kandidater til de ulike vervene.
§2.5 Presentasjon
VKalgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og kort presentasjon av alle kandidatene
skal sendes ut til VT-representantene og kandidatene en uke før valgforsamlingens
begynnelse. Ved valg begrunner VKalgkomiteen sin innstilling muntlig først, deretter får
kandidatene mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter. Etter hver valgtale får
valgforsamlingen mulighet til å stille hver kandidat spørsmål i inntil fem minutt. Valgtalene
skal avholdes uten andre kandidater til stede.
§2.6 Stemmegivning
Stemmegivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst en
representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser
det som formålstjenlig, kan valget avgjøres ved akklamasjon.

§2.7 Flertallskrav
Studentrepresentantene velges med absolutt flertall (mer enn 50% av de avgitte stemmene).
§2.8 Stemmelikhet
Dersom det
stiller flere enn to kandidater til samme verv kan det være nødvendig å avholde valget i flere
under.
Dersom ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall etter første valgrunde strykes den kandi
daten med færrest stemmer. Dersom flere kandidater sammenlagt ikke oppnår mer enn 50 %
av stemmene kan alle disse strykes av listen.
Dette regnes ut ved å legge sammen stemmene gitt til kandidaten med færrest stemmer, samm
en med stemmene gitt til kandidaten med nest færrest stemmer osv.
Denne prosessen gjentas til det kun står to kandidater igjen, eller én kandidat har oppnådd ab
solutt flertall.
Dersom det oppstår stemmelikhet når 2 kandidater gjenstår holdes én ekstra avstemming.
Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen fra VKalgkomiteen. Hvis ingen av de
gjenværende kandidatene er innstilt av valgkomiteen avholdes det loddtrekning.
§2.9 Suppleringsvalg
Om det ikke er nok kandidater til alle faste plasser på en valgforsamling
får VKalgkomiteen ansvar for å supplere inn representanter. Dersom en studentrepresentant i
et verv valgt av VTelferdstinget trekker seg, skal det suppleres inn en ny representant. Hvis
vervet har en vararepresentant, rykker vararepresentanten opp, og ny vara suppleres inn.
AU kan i samråd med VK supplere inn til Fordelingsutvalget, Valgkomiteen,
Kommunikasjonsutvalget og SiA kulturfond og skal orientere VT ved neste møte.
VK forbereder og innstiller på kandidater til suppleringsvalg til Arbeidsutvalget, SiA-styret
og UGA leder og legger dette frem for vedtak i VT. Dersom krav til representasjon gjør at
vedtaket ikke kan vente, har VKalgkomiteen i samråd med leder
av AUrbeidsutvalget, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter.
Ved supplering skal VKalgkomiteen i samråd med AU utlyse stillingen via VT sine offentlige
kanaler og ved mail til VT så fort det er mulig etter man er underrettet om behov for
supplering. Ved suppleringsvalg kan man fravike kravene i §2.3.
§2.10 Utlysning
Det er VKalgkomiteen som innstiller på en ny representant til det aktuelle vervet,
og VTelferdstinget som velger den nye representanten.
VTelferdstinget tar stilling til om de vil godkjenne representanten neste gang det trer
sammen.
§3 Valgbarhet
§3.1 Krav
Alle som skal stille til valg, må være registrert som student ved en
av Samskipnadens medlemsinstitusjoner i valgsemesteret.

§3.2 Oppmelding av kandidatur
For å bli tatt med i VKalgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidatur være meldt skriftlig av
kandidaten selv til sekretariatet VT leder senest 21 dager før valget. Man kan melde sitt
kandidatur helt fram til valgtidspunktet, men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på
å bli vurdert av VKalgkomiteen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til
valg. VKalgkomiteen kan velge å inkludere kandidatene i sitt innstillingsarbeid også når
fristen er gått ut dersom de finner det hensiktsmessig.
§3.3 Inhabilitet
VKalgkomiteens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i søknad, intervju og
innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet.
§3.4 Trekking av verv
Dersom en representant ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal dette skje skriftlig
til VTelferdstinget ved sekretariatet VT-leder. Dersom leder ønsker å trekke seg fra sitt verv
leveres det skriftlig til politisk nestleder.
§4 Særskilte regler
§4.1 UGA
VT velger annethvert år en leder av UGA.
Velferdstinget i Agder kan ikke regulere styringsforholdene til SiA.
§4.2 SiA-styret
Til SiA-styret skal det velges en representant for to år og tre representanter for ett år, og fem
vararepresentanter. Totalt er det fem faste studentrepresentanter i SiA-styret og fem
vararepresentanter. Den kandidaten som får flest stemmer, velges for to år hvis han eller hun
samtykker. Dersom den som får flest stemmer ikke ønsker å sitte i to år går tilbudet til neste
på listen med høyest antall stemmer frem til en eventuelt samtykker.
§4.3 SiA-styreleder
Etter valg av SiA-styret velger VTelferdstinget av de valgte representantene, særskilt en
styreleder av Studentsamskipnaden i Agder.
§4.4 SiA Kultufond
VT velger én studentrepresentant til SiA Kulturfond og en vararepresentant
til SiA Kulturfond.
§5 Gyldighet
Dersom det er motstrid mellom dette reglementet og Lov
om universiteter og høgskoler eller Lov
om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet.
§6 Reglement
Disse reglene trer i kraft fra 25.oktober 2006, og gjelder til annet vedtas i VTelferdstinget.
Revidert: 14.11.2007
Endret 12.05.10
Endret: 09.05.12

Endret: 03.04.13
Endret: 18.10.16
Endret 15.03.17
Endret 14.03.18
Endret 18.09.19
Endret 22.04.21

Saksbehandler AU v/Thomas Johnsen
VT-sak 27/21
Møtedato 22.04.21

Politisk dokument for Velferdstinget i Agder
Saksfremlegg
17. februar og 23. mars holdt AU workshops for å utvikle politiske dokument. Her ble
velferdstingets representanter, utvalg og SiA-styret invitert. Dette har vært fruktbart arbeid og
resultert i 2 dokumenter. Det ene er vedlagt her og den representerer den politikken AU antar
det er relativt bred oppslutning rundt. Det andre dokumentet er et internt arbeidsdokument for
hvilken politikk det gjenstår et behov for å utvikle.
Det kom klar tilbakemelding på at vi bare skulle inkludere ‘ferdigutviklet’ politikk i dette
dokumentet ved presentasjon til VT. Det trenger ikke begrense velferdstingets representanter.
AU vil sterkt oppfordre til at politikk som representantene bryr seg om blir fremmet som
forslag her, dersom det ikke allerede er i dokumentet. Ingen foreslått politikk er tatt ut fordi
AU har vært uenige i forslagene, men utelukkende fordi vi enda ikke har gode formuleringer
på hvordan det skulle stått i dokumentet. Hvis man er usikker på hva slags politikk som er
ønskelige eller realiserbare kan man ta kontakt med AU i forkant av møtet. Dette gjelder også
hjelp til formulering av forslag.
Dersom dette dokumentet blir vedtatt vil det erstatte alle tidligere ressursdokumenter i VT.1
Utformingen vil se litt annerledes ut enn i dette dokumentet, da det på nettsiden vil være en
nedtrekksknapp for hver overskrift, slik man ser ressursdokumentene som er på nettsiden nå.
Dette politiske dokumentet blir heller ikke å anse som ferdig utviklet etter dette møtet, og AU
legger opp til at det blir et fokus i neste periode å videreutvikle politikken. Men slik den står
nå vil det gi en god grunnmur som kan bygges på.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget i Agder vedtar politisk dokument for Velferdstinget i Agder med de endringene
som måtte komme på møtet.
Vedlegg:
Vedlagt ligger Politisk dokument for Velferdstinget i Agder

1

https://vt-agder.no/politikk/ressursdokumenter/

Politisk dokument for Velferdstinget i
Agder
Politisk dokument for Velferdstinget i Agder (VT) er VTs politiske standpunkt i velferdspolitiske
saker, som omfatter alle studenter i Agder. Dokumentet utdyper VTs prinsipprogram, og blir
supplert med politiske uttalelser og resolusjoner som VT vedtar. Politikken som VT fremmer er
partipolitisk nøytral.

Velferdstingets representasjon
VT skal være en interesseorganisasjon som representerer studenter i Agder både i
Studentsamskipnaden i Agder (SiA), lokalt i vertskommunene, regional og nasjonalt. VT skal
sikre at studentstemmen i velferdspolitiske saker skal bli hørt. VT skal legge til rette for
universelt utformede tiltak og at de representerer den brede studentmassen.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•
•
•

VT har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av studiestart blant annet gjennom
representasjon i Studiestart-teamet til SiA.
VT beholder observatørplass i SiA-styret og bruker plattformen for å fronte VTs politikk.
VT er inkludert i alle saker i SiA og regionalt av betydning for studentenes velferd.
VT har en observerende og støttende rolle for Studentrådene ved alle høyere
utdanningsinstitusjoner som er representert i VT.
Studentrådene i Kristiansand (SiK) og Grimstad (SiG) er gode kommunikasjonsportaler
inn til kommunene, hvor man også jobber med universitetsbyplanene.
VT deltar aktivt og er pådriver i Velferdstingene i Norge (ViN).
VT er representert på lokale og nasjonale arenaer for å sikre Agder-studentenes stemme.
VT skal sikre at nasjonal velferdspolitikk blir realisert lokalt, og at lokale spørsmål får
nasjonal oppmerksomhet.

SiA generelt
VT mener at SiA må være en fremoverrettet aktør for studenter i Agder og utvikle tilbudene i
takt med studentenes interesser. VT skal samarbeide med- og utfordre SiA til at dette skjer og at

studentene mottar de velferdstilbudene de kan forvente og har behov for, slik at de har et godt liv
rundt studiene.
Tilbudene som SiA gir må være åpne for alle medlemsinstitusjonene og enkelt å ta del i,
uavhengig av hvilken institusjon studentene kommer fra. Tilbudene må være universelt utformet
slik at alle studenter kan ta del i tilbudene.
Overskuddet som SiA genererer, skal på en synlig måte gå tilbake til studentene, som et insentiv
for at enda flere studenter bruker SiA sine tilbud fremfor andre aktører. Resultatene av dette
overskuddet må reklameres for blant studentene, slik at de vet hva slags goder de oppnår.
Studenter er også opptatt av miljø, og det er viktig at SiA reflekterer dette i sin drift.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•
•
•
•

De ulike avdelingene i SiA kjenner til VT og samarbeider for å opprettholde og skape
gode tilbud til studentene.
Det skal være lett tilgjengelige sorteringsstasjoner på alle steder der SiA driftes.
Det tydeliggjøres hvordan overskuddet SiA får gjennom driften går tilbake til studentene.
SiA på en gjennomsiktig måte viser hvordan de jobber med FNs bærekraftsmål.1
SiA opprettholder miljøfyrtårnsertifisering.
Overskuddet SiA genererer kommer studentene til gode på en synlig måte.
SiS sørger for at aktører som leier lokaler på studentsenteret skal bidra til bedre
studentvelferd.
SiA skal etterstrebe å ha papirløse løsninger på alle tjenester som tilbys.

Studentenes økonomi
VT jobber også med nasjonale mål for å sikre studentenes velferdsrettigheter. Dette gjøres
sammen med øvrige velferdsting i Norge gjennom ViN-samarbeidet.
For å sikre studentenes velferdstilbud er det viktig at både VT og SiA bruker hverandres
innflytelse og kanaler for gjennomslag, både i kontakt med lokale og nasjonale politikere og
interessenter.
VT skal jobbe for at:
•
•

1

Studenter skal ha 1.5 G (Grunnbeløp) i stipend/lån.2
Studenter skal ha 12 måneder med stipend og lån.

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
G står for Grunnbeløp og brukes av NAV for å beregne ytelser, denne summen endrer seg hvert år 1. mai, i 2020
er 1 G = 101 351 kr og 1.5 G = 152 026 kr
2

•

Konverteringsorden i lånekassen omgjøres. Slik at både studenter som gjennomfører
grad, årsstudier og enkeltstudier har lik tilgang på stipendomgjøring ved avgitt eksamen.

Helse
God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt studentliv, og helse må forstås både
som forebyggende og behandlende. VT jobber for at studenthelse settes på agendaen og at tilbud
er tilpasset studentenes behov. For å sikre at alle studenter i Agder får tilgang på rask helsehjelp
må SiA sine tilbud være et supplement til de offentlige helsetjenestene. VT skal samarbeide både
nasjonalt og lokalt med relevante aktører for å utarbeide gode helseordninger for studentene i
Agder, som treffer deres behov. VT skal også gjennom SiK og SiG samarbeide med kommunene
om å utvikle et tilpasset helsetilbud for studenter.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•
•

SiA opprettholder lavterskeltjenester som bidrar til god psykisk helse hos studenter.
SiA opprettholder ordningen om refusjon for transport ved midlertidig
bevegelseshemming til og fra campus og eventuell annen obligatorisk aktivitet.
SiA fokuserer på forebyggende arbeid for god psykisk og fysisk helse.
SiA Helse skal være synlige på alle skoler som betaler semesteravgift til SiA.
SiA helse sitt tilbud skal være et supplement til det offentlige, og tilrettelegge for at det
offentlige tilbudet synliggjøres for studenter.
Tannhelse ses på som likestilt med øvrig fysisk helse nasjonalt.

Trening
En aktiv livsstil kan bedre studentenes fysiske og psykiske helse. Et godt og variert
treningstilbud er derfor nødvendig for studentene i Agder. Tilbudet skal gis av SiA, og kan skje i
samarbeid med vertskommunene for å sikre et bredt tilbud. Det må sikres at tilbudene som gis er
studentvennlige og at prisen er tilpasset et studentbudsjett. Den organiserte studentidretten må
prioriteres når trening diskuteres, slik at man sikrer gode studentdrevne tilbud.

VT skal jobbe for at:
•
•
3

Treningstilbudet for studenter har sammenlignbare priser med andre universitetsbyer og
at besøksordningen opprettholdes.3
SiA tilbyr et variert treningsopplegg for en mangfoldig studentmasse.

Besøksordningen går ut på at om man er medlem av Spicheren i Agder så kan man få et stempelkort som sikrer
gratis inngang på treningssentre for studenter i andre deler av landet.

•
•
•
•

SiA legger til rette for organisert studentidrett.
Det skal være et fullverdig treningstilbud for studenter i Grimstad med studentvennlige
priser.
Kommune og Fylkeskommune stiller med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg.
Studenter som er med på organisert opplegg med KSI/GSI på Spicheren skal ikke trenge
å være fulle medlemmer for tilgang til senteret i treningstiden.

Læremateriell
SiA sitt tilbud om læremateriell må kunne benyttes av alle medlemsinstitusjoner. Dette betyr at
tilbudene må være åpne, tilrettelagt og relevant for studenter, uavhengig av medlemsinstitusjon.
VT skal jobbe for at:
•
•
•

SiA legger til rette for gjenbruk av bøker.
SiA Bok har konkurransedyktige priser.
Pensumpakkene er emnebasert og ikke studiumsbaserte.

Studenter med barn
Studenter med barn er en særskilt gruppe, som man vet har egne utfordringer. VT mener at SiAs
tilbud må støtte opp om at også studenter med barn har et godt liv rundt studiene og at SiA
imøtekommer disse behovene.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•

Studenter skal ha førsterett på barnehagetilbud i SiA.
SiA skal legge til rette for sosiale tilbud for studenter med barn.
Tilbudet som gis, rettet mot studenter med barn, er tilpasset studiehverdagen blant annet i
forhold til eksamensperiode og praksis.
Det er egne treningstilbud, hvor studenter kan ta med barn på trening.

Mat og Drikke
Uten mat og drikke, duger helten ikke. VT mener at studentene skal ha enkel tilgang på gode og
sunne mat- og drikketilbud i sin studiehverdag. Tilbudene må være tilpasset studentbudsjettet og
åpningstiden må samsvare med studentenes hverdag. Spesielt under eksamensperioder må
åpningstidene utvides, slik at studentene kan ha tilgang på mat og drikke, under
medlemsinstitusjonens åpningstider.

Det er også viktig at studenter har tilgang til mat tilpasset ulike behov og livssyn, samt at
kantinen driftes på en miljøvennlig måte.

VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•
•

SiA skal ha kjøttfrie dager i kantinene.
Det skal være gode alternativer for de som har allergier, religiøse matpreferanser eller
spiser vegansk/vegetarisk.
All mat som selges skal være tydelig merket.
Det skal prioriteres studentvennlige priser foran utvalg.
SiA skal være med på «Too good to go»-ordningen.
SiA skal legge til rette for betalingsløsning for innvekslingsstudenter som ikke kan bruke
kortet sitt i Norge.

Kultur og frivillighet
Kultur og frivillighet skaper gode sosiale områder, hvor studentene på tvers av utdanning og
utdanningsinstitusjon kan møtes. Kultur og frivillighet er også viktig for at studentene kan ta del
i vertskommunenes tilbud. På denne måten er VT med på å skape bedre studentvelferd utenfor
medlemsinstitusjonene også.
VT skal sikre at det studentsosiale fondet og andre fond de oppretter understøtter
studentfrivilligheten og sikrer disse et økonomisk grunnlag for drift. Både VT og SiA har et
betydelig administrativt ansvar for å bygge opp under frivillighet og støtte de studentforeningene
som trenger det, både under opprettelse og drift. VT skal også bruke studentrådene SiK og SiG
for å knytte sammen studentfrivillighet med øvrig frivillighet i vertskommunene.
VT og SiA må samarbeide for å sikre at studentene har egne studentsamfunn å ta del i, som er
utarbeidet av studenter, for studenter. Studenthusene skal både fylles med frivillighet,
arrangement og uformelle møteplasser. Studenthusene må derfor ha studentvennlige priser og
åpningstider, slik at studentene kan ta del i huset både under undervisningstid og det sosiale på
ettermiddag og kveld. VT skal samarbeide med studenthusene for å sikre at alle studentene,
uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon de er fra, føler tilhørighet og eierskap til husene.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•

Studenter har tilgang til gratis arrangement og at øvrige kulturtilbud alltid har
studentvennlige priser.
VT har et nært samarbeid Østsia og Bluebox og følge opp eventuelt nye studenthus.
SiA investerer i studentdrevet studenthus og studentdrevet hytte.
Samarbeidet med Teateret opprettholdes.

Bolig
Trygge og kvalitetssikrede boligtilbud er en forutsetning for at studentene trives i studiebyen sin.
VT jobber for en dekningsgrad på 20% i Agder, slik at flere studenter kan ta i bruk SiA sine
studentboliger. Dette samsvarer med det nasjonale målet som blant annet NSO jobber for. VT
mener at et godt studentboligtilbud også kommer studenter som leier privat til gode, for
studentboligene virker konkurrerende på pris. Når SiA bygger nye bygg skal de bygges sentralt
for studentene, inneholde sosiale møterom og bygges så bærekraftig som mulig. Det er også en
forutsetning at boliger som bygges også pusses opp ved behov. Derfor mener VT at tilskudd som
gis til studentboliger fra nasjonalt hold, også skal kunne brukes for å pusse opp eksisterende
studentboliger, om VT og SiA ser dette nødvendig.
VT mener at vertskommunene også har et stort ansvar for at studentboligene bygges. Det må
sikres at kommunene har fleksible ordninger og satser på studentboliger, slik at kommunen ikke
blir en hindring for videre utvikling av studentvennlig infrastruktur. Dette innebærer at
kommunen legger til rette for bygg av studentboliger, tomtepriser som gir SiA mulighet til å
bygge innenfor budsjett, samt at SiA får brukt opp nasjonale tilskudd innenfor fristen.
VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•

SiA skal etterstrebe en dekningsgrad på 20% i Agder og nye bygg skal bygges så
bærekraftig som mulig.4
SiA skal renovere studentboliger etter behov.
SiA legger til rette for et godt bomiljø, med tiltak som bidrar til å integrere internasjonale
studenter som bor i SiA Bolig.
Nasjonalt skal det både gis tilskudd til nybygging av studentboliger og til
renovering/oppussing/oppgradering.
Når studentboliger skal utarbeides skal VT gi innspill ift. lokalisering, innhold og
utforming.

Kollektivtransport og samferdsel
Studenter skal ha enkel tilgang til kollektivtransport, dette gjelder både tog og buss. Skal
studenter bosette seg utenfor bykjernene, er kollektivtransport en forutsetning.
Gode kollektivtransportordninger innebærer studentpriser, at kollektivtransport går ofte nok –
døgnet rundt, og at det er mulig å ta seg rundt i hele Agder.

4

Dekningsgrad beskriver hvor mange studentboliger det er i forhold til antall studenter, med en dekningsgrad på
20% så kan 20% av studentene forvente å få en studentbolig i SiA.

VT skal bruke studentrådene i Kristiansand og Grimstad for å sammen fronte behovet for gode
kollektivtransportløsninger og samferdsel for studentene.
VT skal jobbe for at:
•
•
•

Det etableres en god bysykkelordning i både Grimstad og Kristiansand.
Studenter får et billig og attraktivt kollektivtilbud i studiebyene.
Det blir gode studentpriser på Tog, flybuss og nattbuss regionalt og nasjonalt.

Profilering og informasjon
Informasjonen VT og SiA gir ut må være tilpasset både norsk- og engelsktalende studenter.
Tilbudene SiA gir må være reklamert for på digitale flater som nettsiden og ut til skjermer på alle
medlemsinstitusjonene. Informasjonen må være tilgjengelig både på norsk og engelsk.
Samarbeidsavtalene mellom VT og SiA, samt VT og studentrådene er et godt utgangspunkt for
oppfølging og kontakt. Møtepunktene i avtalen er et minimum av kontakt VT og studentrådene
skal følge opp, for å profilere seg selv og gi relevant informasjon.

VT skal jobbe for at:
•
•
•
•
•

Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og medlemsinstitusjonene/studentrådene.
At studentene kjenner til tilbudet på studentsenteret.
VT og SiA er synlige på alle medlemsinstitusjoner.
Relevante undersøkelser som presenterer studentenes velferd promoteres og at resultatet
brukes av SiA og VT for å videreutvikle velferdstilbudet for studentene.
Promotering av nasjonale studentkampanjer gjennom ViN og NSO.
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Retningslinjer for Fordelingsutvalget og Valgkomiteen.
Saksfremlegg:
Etter endringene som ble vedtatt i vedtektene på forrige VT møte ser AU det som nødvendig
å gjøre noen endringer på retningslinjene til Fordelingsutvalget og Valgkomiteen.
Følgende endringer er gjort:
•

I begge retningslinjene har vi lagt til at en institusjon kan ha alle vervene hvis det ikke
er noen kandidater fra de andre institusjonene. Dette samsvarer med slik det nå står i
vedtektene.

•

Vi har endret fra sekretariatet til organisatorisk nestleder på retningslinjene for FU.

•

Vi har lagt til setningen “dersom det lar seg gjøre” under punktet vedtaksdyktighet.
Dette har vi gjort for at det skal stemme med endringen om at det ikke er krav om å
ha medlemmer fra alle institusjoner, i alle vervene, dersom det ikke er noen kandidater
fra flere enn en institusjon.

•

Det er også lagt til en ny setning om prosedyre for suppleringsvalg for at det ikke skal
stride mot de nye vedtektsendringene.

•

Ellers er det også i disse dokumentene endret fra Velferdstinget til VT for
å igjen videreføre helheten i VT sine dokumenter.

Forslag til vedtak:
1. Velferdstinget i Agder vedtar Retningslinjer for Fordelingsutvalget med de endringene
som måtte komme på møtet.
2. Velferdstinget i Agder vedtar Retningslinjer for Valgkomiteen med de endringene som
måtte komme på møtet.

Vedlegg:
Vedlagt ligger Retningslinjer for Fordelingsutvalget og Retningslinjer for Valgkomiteen.

Vedlegg nr.1:

Retningslinjer for Fordelingsutvalget
Sammensetning
Fordelingsutvalget skal ha medlemmer fra minst to av utdanningsinstitusjonene. En
institusjon kan ha alle vervene i Fordelingsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre
institusjoner. FU velger selv en leder blant de medlemmene som er valgt av VTelferdstinget.
Fordelingsutvalget bøenr i størst mulig grad bestå av studenter som ikke er representanter
i VTelferdstinget. Sekretariatet til Velferdstinget Organisatorisk nestleder i AU har møteplikt
i Fordelingsutvalget.
Vedtaksdyktighet
FU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt senest en uke før møtetidspunktet,
og minimum 2 av utdanningsinstitusjonene er representert, dersom det lar seg gjøre, samtidig
som minimum 50 % av medlemmene er tilstede. Leder av fordelingsutvalget kaller inn til
møter i samarbeid med sekretariatet organisatorisk nestleder.
Kontrollfunksjon
Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler
fra VTelferdstinget følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god
regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kun foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de
aktiviteter som er tildelt midler av VTelferdstinget.
Taushetsplikt
Fordelingsutvalget har taushetsplikt i de saker og om de opplysninger de tilegner seg gjennom
sitt verv. Fordelingsutvalget skal i slutten av hvert semester sammenfatte en kort rapport
til VTelferdstinget.
Sanksjonsmuligheter
Dersom det foreligger grove feil eller mangler ved en aktivitets regnskap kan det ilegges
sanksjoner. Fordelingsutvalget kan ved behov be om at feil og mangler rettes opp i til en
senere etterkontroll. Dersom ikke etterkontroll etterleves skal feil og mangler rapporteres til
Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vurderer de feil og mangler som er rapportert inn sammen
med sekretariatet. Ved behov fremlegges saken for VTelferdstinget.
Arbeidsutvalgets innstilling skal også sendes til den gjeldende studentaktiviteten.
Studentaktiviteten har uttalelsesrett til VTelferdstinget.
Vedtak fattet av VTelferdstinget er endelig og kan ikke påklages. Sanksjoner vedtas
av VTelferdstinget og graderes ut i fra følgende to kategorier.
Feil og dårlig regnskapsføring
Dersom en aktivitet etter oppfordring ikke kan vise til bedre regnskapsføring, eller manglende
kvitteringer kan VTelferdstinget nekte å tildele aktiviteten midler for kommende semester.
Ved manglende kvittering av innkjøp gjort med midler tildelt
av VTelferdstinget kan VTelferdstinget kreve beløpet tilbakebetalt av aktiviteten.

Mistanke om underslag eller brudd på «Retningslinjer for det studentsosiale fondet»
Ved mistanke om underslag eller grove brudd på retningslinjene for det studentsosiale fondet
kan VTelferdstinget ilegge en søknadskarantene på inntil to semestre. Arbeidsutvalget
foreslår karantene utfra bruddets innhold. Karantenen kan omhandle både driftsmidler og
investeringsmidler.
Vedlegg nr. 2:

Retningslinjer for Valgkomiteen
Sammensetning
Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av representanter fra minimum
to medlemsinstitusjoner og består av maksimalt fem personer. En institusjon kan ha alle
vervene i Fordelingsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre
institusjoner. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for
å fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon.
Mandat
a) Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i Valgreg
lementet for Velferdstinget i Agder.
b) Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et
best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling.
Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og en kort presentasjon av
alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens begynnelse. Ved
delt innstilling, skal begge framføres. Kandidatene skal fremstilles på så likt grunnlag
som mulig.
c) Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene.
d) Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt
periode. Valgkomiteen innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for
Velferdstinget som velger nye representanter. Prosedyre for suppleringsvalg er
regulert i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder. Se §2.9 Suppleringsvalg i
Valgreglementet for Velferdstinget i Agder.
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Resolusjon: Busspriser for studenter på Agder
Saksfremlegg
I handlingsplanen står det at AU skal jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud. AU tenker
derfor at et steg frem i dette arbeidet er å skrive en resolusjon som også tas opp i Studentrådet
i Kristiansand og i Grimstad. Vedlagt finner dere et utkast som vi ønsker tilbakemelding på.
I denne omgangen ønsker AU å få tilbakemelding på innholdet i resolusjonen, utformingen
kommer man tilbake til når resolusjonen skal vedtas.
Diskusjonspunkter:
• Blir det for snevert å kun skrive om priser?
• Ønsker vi å mene noe mer generelt om busstilbud?
• Bør det stå noe om å ha lik pris i begge byene?

Vedlegg:
Vedlagt ligger resolusjonen Busspriser for studenter på Agder.

Vedlegg resolusjon:

Busspriser for studenter på Agder
I Grimstad og i Kristiansand er det ikke noe som heter studentbillett når det kommer til
enkeltbilletter, her må studenter betale for voksenbillett. Et eksempel på dette er en
enkeltbillett fra Universitetet v/Spicheren og ned til Tollbodgata eller fra Universitetet i
Grimstad og ned til Odden. Dette koster i dag 33 kr for en student, mens barnog honnørprisen ligger helt nede på 17 kr. Dette er en av grunnene til at færre studenter tar
buss enn det vi ønsker. For en student er de 16 kronene verdt mye og man velger ofte heller å
gå eller kjøre bil i stedet for å ta buss.
Når det kommer til periodebilletter er det ikke noe informasjon om studentbilletter på AKT
appen. For å finne denne informasjonen må man gå inn på AKT sine nettsider. Dette fører til
at flere studenter velger bant annet å kjøpe ung voksen billett i stedet og dette koster kr. 535 i
Grimstad og kr 410 i Kristiansand. De som får med seg informasjonen om studentbilletter kan
derimot kjøpe dette for kr. 460 i Grimstad og kr. 360 i Kristiansand, og dette er for de
studentene som er mellom 20-29 år. For studenter som er over 30 år koster det derimot enda
mer enn dette. Hvis man er over 30 år og ikke får med seg studentprisene på buss må man
betale hele kr. 815 i Grimstad og kr. 615 i Kristiansand, mens de som får med seg
studentprisen betaler kun kr. 535 i Grimstad og i Kristiansand.

•
•

Prisene for studenter på enkeltbilletter bør være stilsvarende honnørprisen på buss.
Det er for lite informasjon om studentpriser på periodebilletter og det
bør derfor forbedres og oppdateres på appen til AKT.
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Supplering til Valgkomiteen
Saksfremlegg
Da Hilde Hagen måtte slutte i Valgkomiteen i slutten av mars har Arbeidsutvalget i samråd
med sittende medlem i Valgkomiteen valgt å supplere inn 2 representanter til Valgkomiteen.
Følgende representanter er supplert inn til Valgkomiteen:
Magnus Langholm som studerer psykologi ved Ansgar høyskole.
Sara Shi Øyen som studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.
Arbeidsutvalget og Valgkomiteen mener Magnus og Sara er gode tilskudd til komiteen. Med
de ulike studiene og studiestedene vil de tilføye et godt mangfold til komiteen.
Forslag til vedtak:
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Magnus Langholm og Sara Shi Øyen som nye
medlemmer av Valgkomiteen.

