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                       Innkalling til Valgforsamling vår 2022  

 

Innkalling til Valgforsamling vår 2022 

Det kalles herved inn til Valgforsamling.  

     

Tid: onsdag 4.mai 2022, kl. 16:15 

Sted: Studentsenteret, Universitetsveien 3A. Møterom Sigma (etg. 0)  

  

NB: Vennligst gi tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke til leder@vt-

agder.no 

Det blir servert mat og drikke på møtet, og vi tar hensyn til matallergier og -preferanser.   

Husk å melde ifra om evt. allergier eller preferanser så snart som mulig (dersom du ikke har 

det allerede) til leder. Sakspapirer blir sendt ut en uke før møtet.  

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen,  

leder, VT  
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VELFERDSTINGET I AGDER 
 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato             06.04.22 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie 

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 06.04.2022 

 

UiA: 

Lars Magnus Halvorsen  

Konstanse H. Åkerman  

Maiken Køien Andersen  

Jacob Mæland (for: André Sundbø Olsen) 

Helene Ecklo Brevik  

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Miriam Trovi  

 

 

Noroff: Magnus Thom  

 

Fagskolen i Agder: 

Fredrik Bjerkås (for: Kjartan Johan Waage) deltok fra 18.41. 

 

AU:  

Michelle Brynildsen 

Børre Bastigkeit 

Charlotte Ekroll 
Anders Nesdal 

 

Ordstyrer:  

Bendik Hagen  

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 
Nina Skiftenes  

Rita Isabell Otnes 

Marius Alexander Thomassen   
Fredrik Reiss-Jacobsen  
 

 

Andre tilstede:  

Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA 

Anna Synnøve Røysland, leder av Valgkomiteen  

Jon Gotteberg fra SiA til sak 21/22 

Studenter fra Stiften og KSI Klatring til sak 24/22 

 

 

 

 

2



 

 

 

SAKSLISTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Godkjent. 

 

 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll 09.03.22 

Godkjent. 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 21/22 Studiestart 2022 

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

Jon Gotteberg deltok på vegne av Studentsamskipnaden i Agder. 

 

VT ga innspill på at SiA må huske at studenter som ikke er førsteårsstudenter har like stort 

behov for denne studiestarten, for å bli kjent med tilbud og studenter, da man har vært student 

under koronapandemien. VT understrekte viktigheten av at studentforeninger får mulighet til 

å vise seg frem. Dette får de gjennom VTs Bli med – dag. Videre understrekte VT at studenter 

fra andre utdanninginstitusjoner mest sannsynlig ikke kommer til SiAs studentsenter, nå når 

det ikke er festival. Det er derfor viktig å huske andre måter å vise seg frem for studenter som 

ikke er fra UiA. Herunder er det også særs viktig at SiA i alle ledd husker kommunikasjonen 

ut, og at det er enkelt for studenter å vite hva som skjer under studiestart og tilbud man kan ta 

del i. Avslutningsvis trakk VT fram viktigheten av at når SiA har infomøter må ikke dette 

gjøres om til forelesninger, man oppfordres til å være mer kreativ.  

 

Har VT andre innspill til studiestart kan dette oversendes til Jon Gotteberg: 

jon.gotteberg@sia.no 

 

VT-sak 22/22 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

Sofie Klit presenterte siden sist.  

 

Det ble informert om et positivt vedtak: SiA-styret har bevilget 5 millioner til studenthus i 

sentrum.  

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 23/22 Retningslinjer fordelingsutvalget  

Charlotte Ekroll presenterte saken.  

 

Det kom ingen spørsmål eller innspill til saken. Innholdet er utformet etter innspill som kom 

under VT-møte 9.mars 2022. 
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Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar de reviderte «Retningslinjer for Fordelingsutvalget» med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 24/22 Retningslinjer for Studentsosiale midler  

Charlotte Ekroll presenterte saken. 

 

Stiften og KSI Klatring deltok i møte.  

Stiften la frem en sak angående tildeling til dirigenthonorar. Forslaget fra Stiften er å doble 

dirigenthonorar fra 10.000 til 20.000. Dette med bakgrunn i å sikre dirigenter og fortsatt 

aktivitet.  KSI Klatring ga en generell tilbakemelding om tildelingsrutinen, at VT med fordel 

kan forenkle denne. KSI Klatring ønsket også å endre at man ikke kan få tildeling til lisenser, 

da man må ha enkelte lisenser for å drive med klatring. På denne måten kan studenter ha 

riktig lisenser og lære opp andre studenter i foreninger. Avslutningsvis var KSI Klatring 

positive til at det ble opprettet et aktivitetsfond.  

 

VT hadde spørsmål om hvor omfattende aktivitetsrapport og økonomirapport må være. 

Videre tok VT ordet for at dirigenthonoraret øker. VT understreket også et behov for å 

imøtekomme lisens problematikk fra KSI Klatring. Herunder spilte VT inn at man må lage et 

system slik at man får riktig lisens for å drive en aktivitet, men dette må gjøres på en slik måte 

at man ikke risikerer at studenter tar mange individuelle kurs, og så slutter uten at det kommer 

studentforeningen til gode.  

 

AU understreket at når det gjelder prinsipielle endringer av retningslinjer til studentsosiale 

midler må dette ut på høring etter egne reglement i VT. Derfor vil innspillet fra Stiften og KSI 

Klatring ikke kunne realitetsbehandles under møte. Innspillene sendes ut på høring rett etter 

møtets slutt og skal behandles med vedtak under VT-møte 11.mai 2022. Følgende to 

endringsforslag sendes på høring:  

 
Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Maiken K. Andersen   

Forslag Endre dirigentlønn med en øvre grense fra 

10.000 til 20.000kr.  

Vedtak  Enstemmig  
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Redaksjonelle endringer som er foreslått under retningslinjene, for å imøtekomme at man 

foreslår å legge ned faglig fond, vil behandles under møte og det er dette forslag til vedtak tar 

utgangspunkt i.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar den reviderte utgaven av «Retningslinjer for studentsosiale 

midler» med de endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 25/22 Aktivitetsfond 

Børre Bastigkeit presenterte saken. 

 

VT er positive til at faglig fond legges ned og erstattes med et aktivitetsfond. Dette mener VT 

vil føre til at flere søker midler og at skapes mer aktivitet. Når det gjelder fondet er det viktig 

at AU har en plan for markedsføring og promotering slik at så mange som mulig får med seg 

fondet.  

 

Når det gjelder etablering av fondet trekker VT frem viktigheten av at det skjer fortløpende 

behandling og at oppsettet blir så enkelt som mulig. Det er også behov for å sikre at fondet 

ikke tømmes de første månedene, så det kan vurderes å sette et øvre tak på hvor mye som kan 

søkes fra fondet i hver enkelt søknad. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at faglig fond i VT legges ned.  

Enstemmig vedtatt 

 

Velferdstinget i Agder vedtar at det opprettes et aktivitetsfond.  

Enstemmig vedtatt 

 

Velferdstinget i Agder gir Arbeidsutvalget fullmakt til å jobbe videre med retningslinjer for 

aktivitetsfondet, og sette det i gang så snart AU mener det er klart. VT blir orientert ved neste 

VT-møte i mai. 

Enstemmig vedtatt 

Forslag 2 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Jakob Mæland    

Forslag Lisenser for enkeltmedlemmer – er å beregne 

som en privat utgift, med mindre det er 

nødvendig for å utøve aktiviteten og til sikkerhet 

for andre medlemmer. Det begrenses likevel til 

3000kr pr. semester og vedkommende som får 

linsens må være tydelig involvert i opplæring og 

kursing i foreningene i en lengre periode.   

Vedtak  Enstemmig  
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VT-sak 26/22 Revidere stillingsbeskrivelser 

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

 

Det kom ingen spørsmål eller innspill fra VT. 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar Stillingsbeskrivelser i AU med de endringer som måtte komme 

på møte. 

Enstemmig vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VT-sak 27/22 Revidere politisk dokument 

Børre Bastigkeit presenterte saken. 

VT diskuterte punktet om sanitærprodukter, lærebører, miljøsertifisering, helsekasse og 

bruktbøker. Det ble også trukket frem at VT er positive til at man skal jobbe for å styrke 

psykisk helsetilbud.  

Det kom fire innspill fra VT 

 

Forslag 1 

 

Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Børre Bastigkeit  

Forslag SiA gjennomfører kurs og seminar på 

institusjonene    

Vedtak  Enstemmig  
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Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar revidert politisk dokument med de endringene som måtte komme 

på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Forslag 2 

 

Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Miriam Trovi og Helene Ecklo Brevik  

Forslag Informasjonen om SiA’s helsetilbud bør 

tydeliggjøres for studentene som søker om hjelp, 

og det burde også tydeliggjøres hvordan 

manglende tilbud fra SiA suppleres gjennom 

kommunale tilbud o.l.  

Det blir viktig å forbedre samarbeide mellom 

kommunale tilbud og SiA’s supplerende 

helsetilbud til studentene.     

Vedtak  Enstemmig  

Forslag 3 

 

Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Jakob Mæland   

Forslag Under Helse, legge til nytt kulepunkt: 

VT skal jobbe for: 

- Promotere og synliggjøre Helsekassen 

for studenter.  

Vedtak  Enstemmig  

Forslag 4 

 

Endringsforslag   

Forslagsstiller Lars M. Halvorsen    

Forslag Alle studenter skal ha tilgang til gratis 

sanitærprodukter på sitt utdanningssted.  

Vedtak  Enstemmig  
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Diskusjonssaker 

Orienteringssaker 

 

 

VT-sak 28/22 Omstrukturere SiA Kulturfond 

Michelle Brynildsen orienterte om saken. 

 

VT gav innspill at selv om utgangspunktet for revideringen er rettet mot utvalgte 

studentforeninger, burde man jobbe for at flere studentforeninger også kan ta i bruk midlene 

etter omstrukturering. 

 

 

VT-sak 29/22 Supplering Fordelingsutvalget  

Charlotte Ekroll orienterte om saken. 

Kristopher Kjevik Wycherley er supplert inn som representant i FU. 

 

 

VT-sak 30/22 Valgforsamling vår 2022 

Anders Nesdal orienterte om saken. 

 

AU orienterte om valgforsamlingen 2022. De trenger bistand fra VT til å promotere valget 

både digitalt og fysisk under eksempelvis stand. Om noen kan stå på stand tar de kontakt med 

AU. Fristen til å stille for å bli intervjuet av valgkomiteen er 13.april 2022, men man kan stille 

frem til valgforsamlingen 4.mai. AU vil derfor fortsette promoteringen av valgforsamlingen 

frem til da. Representantene ble også oppfordret til å stille selv og oppfordre medstudenter til 

å stille. 

 

 

VT-sak 31/22 Eventuelt  

Det kom inn en sak angående UGA-leder som har trukket seg. Planen er at man legger UGA 

på is inntil videre og knytter det til nye studenthuset i sentrum.  

 

Det kom inn en sak om Skravlekopp og relansering. AU trenger en representant fra VT som 

kan sitte i en komite og jobbe med relanseringen. Ønsker man å sitte som representant tar man 

kontakt med AU. 

 

Det kom inn en sak angående studenthus i sentrum. Det ble informert om at også UiA-styret 

har tildelt midler til studenthus i sentrum, på inntil 10 millioner kroner.  

 

Det kom inn en sak angående promotering og SiA. Saken tok for seg at SiA må fortsette å 

arbeide med promotering av tilbud til studentene, også ut mot øvrige utdanningsinstitusjoner.  

 

Evaluering.  

 

Møtet ble avsluttet ca. 20.30. 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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VT-sak     32/22 

Møtedato  06.04.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

 

Valgforsamling vår 2022 

Valgkomiteen har den siste perioden jobbet med promotering av valg via standvirksomhet, 

samt gjennomført intervjurunder av kandidater i tillegg til å skrive innstillingen. Der det ikke 

er noen kandidater vil det kontinuerlig jobbes mot å fylle disse via supplering. Vedlagt ligger 

Valgkomiteens innstilling.  
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Valgkomitéens Innstilling: 

 

Valgkomitéens grunnlag for innstilling:  

 
Arbeidet startet med et møte sammen med leder av AU. Vi i Valgkomitéen har satt oss 

grundig inn i vervenes innhold, og har i tillegg sendt spørsmål til de sittende medlemmene av 

AU og to i SiA-styret. På denne måten har vi kunnet ytterligere kartlegge kompetansebehovet 

innenfor de ulike vervene. Under intervjurundene har alle hatt mulighet til å møte oss fysisk. 

For å danne et best mulig vurderingsgrunnlag, satte vi av 45 minutter til intervjuene for 

vervene i AU og SiA-styret. Det har dessverre ikke vært noen kandidater til de mindre 

vervene som har stilt i tide til å bli med i intervjuprosessen. Gjennom disse intervjuene har vi 

blitt bedre kjent med kandidatenes styrker og svakheter, noe som har gitt oss et godt grunnlag 

for å vurdere deres egnethet til de ulike vervene. Det har vært varierende konkurranse om 

vervene og mange gode kandidater.  

 

Ved innstilling av kandidater har Valgkomitéen lagt særlig vekt på:  

- Motivasjon  

- Personlige egenskaper  

- Erfaring  

- Balanse mellom kjønn, studieretning og institusjon 

 

Kandidater til AU-leder: 
 

• Michelle Brynildsen 

• Katrine Bryggeså Øydna 
 

Valgkomitéens innstilling til AU-leder: 

 

Katrine Bryggeså Øydna 

UiA, master i oversettelse. 
 

Valgkomitéen har valgt å innstille Katrine Bryggeså Øydna til vervet leder av AU. Katrine er 

en snill og omsorgsfull person som gjerne ønsker å redde verden en person av gangen. Katrine 

har vært engasjert siden hun startet på UiA i 2017 og er sittende læringsmiljø-politisk 

ansvarlig i STA-styret. Hun brenner for læringsmiljø og velferdspolitikk. Katrine sin hjertesak 

er studentforeninger og hun ønsker å øke studentengasjement rundt på de ulike institusjonene. 

Hun ønsker å styrke VT og sier at det er veldig viktig at VT og SiA blir mer synlige i media, 

samt på de mindre institusjonene. Hun ønsker derfor å være mer fysisk tilstede på de mindre 

institusjonene, med for eksempel kontortid på ulike steder. Hun er veldig motivert og sier seg 

villig til å ta permisjon fra både studier og andre deltidsjobber for å være leder for VT. 

Valgkomiteen har valgt å innstille på Katrine grunnet hennes motivasjon, et friskt blikk, 

mange nye ideer og hennes gode innsikt og erfaring fra studentpolitikken.  
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Øvrige kandidater:  
 

Michelle Brynildsen: 

UiA, sittende leder av AU.  
 

Michelle er imøtekommende, sosial og ærlig. Hun er sittende leder som stiller til gjenvalg 

fordi hun ønsker å være med på hele fasen fra idé til sluttprodukt på ulike prosjekter. Hennes 

ambisjon for VT er at det skal bli en egen organisasjon og hun brenner for psykisk helse og 

mer studiestøtte til studenter. Michelle sier også at hun er flink til å balansere mellom 

profesjonalitet og sosialt. Hun har vist det siste året at hun har gjort en god jobb og har 

lederevne. Ettersom det er to sterke kandidater til dette vervet har det vært vanskelig å 

innstille, men vi har fokusert på motivasjon og visjon for vervet og VT generelt. 

Valgkomiteen har derfor valgt å ikke innstille Michelle fordi vi ikke ser like stor motivasjon 

og drivkraft for vervet som vi ser i motkandidaten.  

 

Kandidater til Politisk nestleder: 
 

• Lars Magnus Halvorsen.  

• Konstanse Åkerman.  
 

Valgkomitéens innstilling til Politisk nestleder: 

 

Lars Magnus Halvorsen:  
UiA, master i statsvitenskap og ledelse.  
 

Valgkomiteen har valgt å innstille på Lars Magnus Halvorsen til vervet Politisk nestleder. 

Lars Magnus er en reflektert og sosial person. Han har drevet med studentfrivillighet siden 

han startet å studere og har vært engasjert i studentparlamentet til STA, ulike utvalg på UiA 

og i Velferdstinget. Han ønsker å motivere andre til å jobbe med studentpolitikk og til å styrke 

studentfrivilligheten. Han er strukturert og har god planleggingsevne. Etter flere år med 

engasjement har han god innsikt i hva VT jobber med og han har flere ideer til forbedring og 

utvikling. Valgkomiteen har valgt å innstille på Lars Magnus på grunnlag av erfaring, kjønn 

og engasjement.  

 

Øvrige kandidater:  
 

Konstanse Åkerman:  
UiA, master i filosofi.  
 

Konstanse er en positiv, selvstendig og målrettet person. Hun har studert i flere ulike byer og 

har dermed god kunnskap hun kan ta med seg fra andre studiebyer. Hun har nylig startet å 

engasjere seg utenfor studiet og det siste året har hun hatt flere ulike verv. Dette har hun 

trivdes veldig med og ønsker nå å engasjere seg enda mer. Hun kan til tider være litt 

utålmodig, men sier også at dette kan drive henne fremover. Hennes hjertesak er psykisk helse 
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og sier at synlighet og det nye aktivitetsfondet kommer til å være viktig når det kommer til 

dette. Valgkomiteen har valgt å ikke innstille Konstanse Åkerman på grunn av kjønnsbalanse 

og sammensetning i AU.  

 

 

Kandidater til Organisatorisk nestleder:  

• Thomas Johnsen.  
 

Valgkomitéens innstilling til Organisatorisk nestleder: 

 

Thomas Johnsen:  

UiA, deltidsstudent.  
 

Valgkomitéen har valgt å innstille Thomas Johnsen til vervet Organisatorisk nestleder. 

Thomas er kunnskapssøkende, opptatt av at arbeidet han gjør har en større betydning og han 

har masse erfaring fra før. Han er deltidsstudent og er kjent med at det kan til tider være mye 

overtid og er forberedt på dette. Thomas har flere tanker og ideer om omstrukturering og 

effektivisering av vervet. Han ønsker å styrke studentstemmen og gi studentforeninger mer 

tydelig informasjon om hva de kan søke om. Han ønsker å ha en rådgivende rolle i AU og 

gleder seg til å jobbe med Fordelingsutvalget, da dette er noe av det han syns er mest 

spennende.  

 

Øvrige Kandidater:  
 

Det er ingen andre kandidater som har meldt seg i tide til å bli tatt med i intervjuprosessen.  
 

Kandidater til Kommunikasjonsansvarlig: 
 

• Helene Ecklo Brevik 

• Mads Mersland 
 

Valgkomitéens innstilling til kommunikasjonsansvarlig: 

 

Helene Ecklo Brevik:  
UiA, master i Sammfunnskommunikasjon 

 

Valgkomiteen har valgt å innstille Helene Ecklo Brevik til vervet Kommunikasjonsansvarlig. 

Hun fremstår som en motivert, arbeidsvillig og kreativ person. Helene har relevant frivillig 

erfaring, samt jobberfaring. Hun har også et stort ønske om å synliggjøre alle de mindre 

institusjonene mer, få ut informasjon til alle studentene på en kreativ måte, og hun har mange 

ideer på hvordan hun skal gå frem for å synliggjøre VT og SiA. I tillegg til å studere master i 

samfunnskommunikasjon har hun bachelor i kommunikasjon og medier fra før av og ønsker å 

bruke sin fagkompetanse. Valgkomiteen har valgt å innstille på Helene fordi hun er svært 

kvalifisert og motivert for vervet.  
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Øvrige kandidater: 

Ingen flere kandidater meldte seg i tide for å bli tatt med i intervjuprosessen. 

 

 

 

Mads Mersland:  

UiA, bachelor i medieproduksjon.  
 

Mads fremstår som en jovial, abstrakt og kreativ type. Som leder er han tydelig og glad i å 

debattere. Han har noe erfaring gjennom studiet og frivillige verv, og er svært villig til å lære 

noe nytt. Hans hjertesak er å gjøre velferdstilbudene mer synlige og tilgjengelige for alle 

studenter. Valgkomiteen har valgt å ikke innstille på Mads på grunn av litt mangel på 

motivasjon, at han har mindre relevant erfaring og er usikker på hvor mye tid han hadde hatt 

til vervet. Mads er en visuell tenker som har mange gode ideer til kommunikasjonsstrategi og 

Valgkomiteen tenker at Mads hadde vært et godt tilskudd til Kommunikasjonsutvalget.  
 

Kandidater til SiA-styreleder: 
 

• Børre Bastigkeit 

• Jakob Mæland 
 

Valgkomitéens innstilling til SiA-styreleder: 

 

Jakob Mæland: 

UiA, deltidsstudent 
 

Valgkomitéen har valgt å innstille Jakob Mæland til vervet SiA-styreleder. Jakob er en aktiv 

og engasjert person, som har mange gode ideer til vervet. Han har hatt flere ulike verv på 

UiA, men vil nå ha fullt fokus på SiA-styreledervervet ved siden av deltidsstudier. Jakob har 

allerede sittet i SiA-styret i et år, og har god kjennskap til driften av SiA. Hans hjertesak er 

studentsamfunnet i sentrum og har flere ideer til hvordan dette kan være med på å bedre 

studenttilværelsen for alle studenter i Agder. Han er også opptatt av studenters psykiske helse 

og har gode ideer om hvordan dette kan forbedres. Valgkomiteen har valgt å innstille på 

Jakob fordi han har god erfaring fra å sitte i SiA-styret og han har mange kreative tanker og 

ideer for utvikling og forbedring i SiA.  

 

Øvrige kandidater:  
 

Børre Bastigkeit: 

Fagskolen, Bygg 
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Børre fremstår som en meget motivert, engasjert og strukturert person. Han har relevant 

erfaring og kunnskap om vervet, og er flink til å engasjere og inspirere andre. Børre studerer 

bygg og dette gir ham god kunnskap om boligbygging, og dette er relevant i forhold til SiA-

bolig. Han har mange baller i luften, men er vant med stor arbeidsmengde.  

Det Valgkomitéen ser på som problematisk er at Børre mest sannsynlig ikke lenger er student 

til høsten. 

 

Kandidater til SiA-styret: 

 

- Børre Bastigkeit. 

 

Valgkomitéens innstilling til SiA-styret: 

 

Børre Bastigkeit: 

Fagskolen, Bygg 

 

Valgkomiteen har valgt å innstille på Børre Bastigkeit til vervet SiA-styremedlem. Børre 

fremstår som en meget motivert, engasjert og strukturert person. Han har relevant erfaring og 

kunnskap om vervet, og er flink til å engasjere og inspirere andre. Børre studerer bygg og 

dette gir ham god kunnskap om boligbygging, og dette er relevant i forhold til SiA-bolig. Han 

har mange baller i luften, men er vant med stor arbeidsmengde.  

 

Øvrige kandidater:  
Ingen flere kandidater meldte seg i tide for å bli tatt med i intervjuprosessen.  

 

Fordelingsutvalget:  
Ingen kandidater meldte seg i tide for å bli tatt med i intervjuprosessen.  

 

Valgkomiteen:  
Ingen kandidater meldte seg i tide for å bli tatt med i intervjuprosessen. 

 

Kommunikasjonsutvalget:  
Ingen kandidater meldte seg i tide for å bli tatt med i intervjuprosessen. 
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