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Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder. 

 

Tid: Onsdag 14. september 2022 kl. 16.15. 

Sted: Møterom «Alpha» i 2.etg. på Studentsenteret, Universitetsveien 3A, Kristiansand. 

 

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

agder.no.  

 

 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 

Leder, VT. 
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Saksliste VT-møte 
Møtedato: 14.september 2022 kl.16.15  

Sted: Alpha, Studentsenteret.  
 

SAK TITTEL  SAKSBEHANDLER MERKNAD 

FORMØTE FORMØTE FORMØTE FORMØTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer Michelle Brynildsen Muntlig  

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

Ordstyrer  Vedlagt  

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll  Ordstyrer Vedlagt  

 

Orienteringssaker    

VT-sak 00d/22 Presentasjon Pål Harv. 

Administrerende direktør 

SiA. 

Michelle 

Brynildsen/Pål Harv 

Muntlig 

VT-sak 44/22 Siden sist  Michelle Brynildsen  Vedlagt  

Vedtakssaker     

VT-sak 45/22 Forretningsorden  Helene Ecklo Brevik   Vedlagt  

VT-sak 46/22 Møtedatoer Michelle Brynildsen  Vedlagt  

VT-sak 47/22 Semesterhjul  Miriam Trovi Vedlagt  

Diskusjonssak     

VT-sak 48/22 SHoT-undersøkelsen  Konstanse Heide 

Åkerman  

Vedlagt  

VT-sak 49/22 Evaluering studiestart Helene Ecklo Brevik Vedlagt  

Orienteringssaker     

VT-sak 50/22 Aktivitetsfond  Konstanse Heide 

Åkerman  

Vedlagt  

VT-sak 51/22 Studenthus i sentrum  Michelle Brynildsen  Vedlagt  

VT-sak 52/22 VT - egen organisasjon Konstanse Heide 

Åkerman  

Vedlagt 

VT-sak 53/22 Eventuelt  Ordstyrer Muntlig 

 Evaluering av møtet  Muntlig  
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Dagsorden for VT-møte 14.09.22 

AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

SAK TITTEL  ANSLÅTT TIDSPUNKT 

FORMØTE FORMØTE 16:15-16:40 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 16:40-16:45 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  

16:45-16:50 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll  16:50-16:55 

VT-sak 00d/22 Presentasjon Pål Harv. 16:55-17:25 

VT-sak 44/22 Siden sist  17:25-17:35 

VT-sak 45/22 Forretningsorden  17:35-17:50 

VT-sak 46/22  Møtedatoer 17:50-18:10 

PAUSE  18:10-18:20 

VT-sak 47/22 Semesterhjul  18:20-18:40  

VT-sak 48/22 SHoT-undersøkelsen  18:40-19:15 

VT-sak 49/22 Evaluering studiestart 19:15-19:50 

PAUSE  19:50-20:00 

VT-sak 50/22 Aktivitetsfond  20:00-20:10  

VT-sak 51/22 Studenthus i sentrum 20:10-20:20 

VT-sak 52/22 VT - egen organisasjon 20:20-20:30  

VT-sak 53/22 Eventuelt 20:30-20:40  

 Evaluering av møtet 20:40-20:55 

  

Møtet er estimert til å vare til ca 20.55, inkludert evaluering av møte. 
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VELFERDSTINGET I AGDER 
 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato             11.05.22 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie 

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 11.05.2022 

 

UiA: 

Lars Magnus Halvorsen  

Konstanse H. Åkerman. Permisjon fra 20:55 

Maiken Køien Andersen  

Helene Ecklo Brevik  

Jacob Mæland. Deltok fra 17.05. 

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Miriam Trovi  

 

 

Noroff:  

Magnus Thom  

 

Fagskolen i Agder: 

Kjartan Johan Waage 

 

AU:  

Michelle Brynildsen 

Børre Bastigkeit 

Charlotte Ekroll 

Anders Nesdal 

 

Ordstyrer:  

Benedicte Nordlie 

Protokollfører:  

Arbeidsutvalget/Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

André Sundbø Olsen 

Nina Skiftenes  

Rita Isabell Otnes 

Marius Alexander Thomassen   

Fredrik Reiss-Jacobsen  

 

 

Andre tilstede:  

Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA. 

Kristian Fredrik Meyer Ødegård, leder STA. 

Representanter fra Fordelingsutvalget VT, til sak 40/22. 

Studenter fra foreningslivet til sak 38/22, 39/22, 40/22. 
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SAKSLISTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

Benedicte Nordlie. 

 

Enstemmig vedtatt  

 

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

AU foreslo å utvide møtetiden med 1 time, på grunn av tildeling i studentsosiale midler, og at 

mange studentforeninger har meldt at de deltar i møte. Møtetiden ble vedtatt utvidet til 23.15.  

 

VT godkjente fortløpende omrokkering av saker for å unngå ventetid, da studenter skulle 

delta på sak 38/22, 39/22, 40/22. VT behandlet først alle sakene på sakslisten hvor studenter 

ikke skulle delta, og avsluttet møte med sak: 38/22, 39/22, 40/22. 

 

VT vedtok at alle foreninger som deltar i løpet av møte får talerett til sin sak.  

 

Godkjent. 

 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll valgforsamling 04.05.22 

Godkjent. 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 33/22 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

 

Det kom ingen innspill eller kommentarer fra VT.  

 

 

VT-sak 34/22 Evaluering av perioden 2021-2022 

Børre Bastigkeit presenterte saken.  

 

VT løftet spørsmålet om punktet som omhandlet utlån av fritidsutstyr. Herunder at AU med 

fordel kan samarbeide med foreninger som gjør tilsvarende, om punktet videreføres i ny 

handlingsplan.  

 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 35/22 Handlingsplan 2022-2023 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

Det kom tre forslag til endring:  

 

Forslag 1 

 

Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Børre Bastigkeit   

Forslag Jobbe for at SiA styrker det psykiske helsetilbudet  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  
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Forslag 2 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Lars Magnus Halvorsen  

Forslag Punkt om fritidsutstyr endres til: 

Sikre at gode ordninger for utlån av fritidsutstyr er til stede og 

tilgjengelig.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar «Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2022-2023» med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 36/22 Ny utviklingsplan  

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

Det kom inn to forslag til endring: 

 

 

 

Forslag 3 

 

Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Michelle Brynildsen  

Forslag AU skal jobbe med å se nærmere på uforenlige verv.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt    

Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Jacob Mæland   

Forslag AU skal jobbe for et årlig møte mellom SiA-administrasjonen og VT-

representantene hvor SiA gjør rede for aktive prosjekter og planer for 

året.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt    

Forslag 2 

 

Tilleggforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi   

Forslag Styre det psykiske helsetilbudet i SiA og fremme kommunikasjon om 

eksisterende tilbyd fra SiA og kommunen.  

6



 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar den reviderte utviklingsplanen med de endringene som måtte 

komme på møtet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 37/22 Uttak fra investeringsfondet   

Anders Nesdal presenterte saken.  

 

VT løftet spørsmål knyttet til hvor mange soundbokser som skulle kjøpes inn, om man trenger 

akkurat soundboks og hvordan man sikrer tilbudet i begge studiebyer. AU ønsker å kjøpe 

soundboks fordi det er dette som etterspørres og man ønsker å kjøpe en stk. i første omgang 

for å se etterspørsel. Det er tenkt å lage likt utlånsskjema som man har for kamera. I Grimstad 

har studentforeningen Beta fått midler til å kjøpe soundboks mot at de også låner ut til øvrige 

foreninger. 

 

Det kom ingen endringsforslag i saken.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar å bruke 10 000kr fra investeringsfondet til innkjøp av 

Soundboks. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 38/22 Økonomisk avtale Motor UiA  

Charlotte Ekroll presenterte saken.  

 

Det kom representanter fra Motor UiA for å presentere seg selv og hvilken betydning en 

samarbeidsavtale vil ha for deres drift.  

 

VT ser positivt på at man kan skape en forutsigbar drift og samarbeid med foreningslivet.  

 

Det kom ingen endringsforslag i saken.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar den økonomiske avtalen med Motor UiA med de endringene som 

måtte komme på møtet 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak  Enstemmig vedtatt  
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VT-sak 39/22 Revidering retningslinjene for SSM 

Charlotte Ekroll presenterte saken.  

 

Under saken var det flere studentforeninger som tok ordet, for å debattere angående 

dirigenthonorar, både for og imot forslag til endring. Spesielt ble det trukket frem at andre 

foreninger også ønsker å få midler til honorar, for å betale for kompetanse de trenger i sin 

forening, som er sammenlignbart til saken om dirigent. Det ble derfor debattert om behovet 

og lik behandling. Det var også kommet inn høringsforslag til begge endringsforslagene.  

 

VT støttet forslag til endringer og det kom ingen endringsforslag i saken.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at dirigenthonorarets øvre grense økes fra 10 000,- til 20 000,- 

per semester.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Velferdstinget i Agder vedtar denne setningen inn under punkt 8 i kapittelet «Dette gis det 

ikke støtte til»: 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 lisens må være tydelig involvert 

opplæring og kursing i foreningen i en lengre periode. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

VT-sak 40/22 Tildeling SSM  

Charlotte Ekroll presenterte saken.  

 

Forslaget fra FU var å behandle foreningene hver for seg, slik at saksgangen innebærer 

fremlegg av saken fra FU og foreningen, spørsmål og debatt fra VT og vedtak. Dette mente 

FU er mest ryddigst slik at hver forening får ca like mye tid og VT får en ryddig debatt. I lys 

av dette foreslo FU å flytte vedtaket om Kristiansand Studentidrettslag, til når VT skal 

behandle uttalelsen fra Kristiansand Studentidrettslag, og stryke den fra forslag til vedtak. 

Dette ble godkjent av VT. 

 

Generelt ble det en diskusjon på flere saker angående hva som er faglig og sosial aktivitet, og 

hva som er utstyr som er essensielt for driften til foreningene. Spesielt ble dette rettet mot 

hvordan VT stiller seg til utstyr som er essensielt for driften, men som på et tidspunkt kan 

brukes til å skape sosial og faglig aktivitet, da retningslinjene sier at VT ikke gir midler til 

dette. I saker hvor det kom opp prinsipiell debatt er dette referert under behandling av søknad 

til hver forening.  
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Flere av foreningene deltok på møte og følgende uttalelser ble behandlet av VT: 

Det kom inn 19 forslag til endring i saken.  

 

 

Kristiansand Studentidrettslag  

Det ble diskutert kommunikasjonsutfordringer mellom VT og KSI. Det er enighet om at man 

videre skal samarbeide tett for å løse opp i eventuelle utfordringer og skape et bedre 

samarbeid videre. FU skal jobbe med KSI slik at søknaden blir godkjent ekstraordinært, og 

målet er at midlene da vil utbetales innenfor samme frist som øvrige utbetalinger av 

studentsosiale midler tildelt denne runden.  

 

 

Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller AU/FU  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at søknaden til Kristiansand 

Studentidrettslag ikke blir behandlet i denne tildelingsrunden, men blir 

tatt opp som en ekstraordinær søknad etter at kravene er innfridd. 

Vedtak  Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Stiften 

Stiften søkte om to hodetelefoner for å legge til rette for medlemmer som trenger å trekke seg 

tilbake under arrangementer med mye støy (eks. studenter med aspergers). VT diskuterte om 

det er deres mandat å gi støtte til utstyr for tilrettelegging, eller om dette må søkes andre 

plasser. På dette området diskuterte VT at man må jobbe videre og lande en bestemmelse som 

sier noe om det.  

 

 

 

 

Fjell og Fjære 

Klatring har vært et attraktivt tilbud under koronapandemien. VT ønsker å videreføre tilbudet 

videre. VT er også positive til at KSI-klatring også får det de har søkt om mtp. klatrehall. 

 

Forslag 2 

 

Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Charlotte Ekroll/FU  

Forslag Stiftens søknad vedtas i tråd med innstillingen fra FU.  

Vedtak  Vedtatt mot 3 avholdende.  

Forslag 3 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi og Maiken Køien Andersen 

Forslag Fjell og fjære får støtte til klatrehall slik det søkes om. 

Vedtak  Enstemmig vedtatt 
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Quantum Oellarus op & Frem 

Quantum argumenterte for korhelg på lik linje som eks. turnering/liga og at foreningen 

vanligvis spytter inn penger selv for å redusere kostnaden for studenter. Pga. pandemien har 

ikke foreningen like mye penger som tidligere og det er derfor vanskelig å støtte studenter 

som skal kjøpe billett, da ikke alle har like god råd. Ettersom ikke alle korene tradisjonelt 

deltar på korhelgen ønsket VT å støtte tilbudet. 

 

 

Evimeria 

 

 

Prosperitas 

 

 

 

Grimstad Studentidrett 

 

Forslag 4 Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi og Konstanse H. Åkerman 

Forslag Det bevilges 16.000 kroner til Quantum (korhelg).  

Vedtak  Vedtatt mot 1 avholdende 

Forslag 5 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Evimeria får 7500,- i 

grunnbevilgning  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

Forslag 6 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Prosperitas får 7500,- i 

grunnbevilgning.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

Forslag 7 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi   

Forslag Det bevilges midler på 37.000kr (dommerpenger x2, serieavgift 

damer og herrer) til innebandy GSI  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  
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Øvrige vedtak som ble gjort under GSIs søknad:  

Velferdstinget vedtar enstemmig at FU sin innstilling legges til grunn i behandling av søknad 

fra hovedstyret og håndball.  

 

BETA 

 

 

 

Pixel 

 

Forslag 10 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll   

Forslag Pixel får midler til Nintendo switch og Joy-con kontroller 

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

 

 

Motor UiA 

 

 

Forslag 8 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Helene Ecklo Brevik   

Forslag Vi ønsker å bevilge midler til lacrosse-utstyr som er nødvendig for 

sikkerhet innenfor GSI søknad. 

Lacrosse sticks (damer og herrer), hjelm og beskyttelsesbriller.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

Forslag 9 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi   

Forslag Det bevilges investeringsmidler til skjermer og VR headsett til BETA 

i Grimstad  

Vedtak  Vedtatt mot 3 avholdende 

Forslag 11 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Lars Magnus Halvorsen  

Forslag Innvilger 2.13 og 2.14 til Motor UiA (Avsugere) 

Vedtak  Vedtatt mot 1 avholdende   

Forslag 12 

 

Endringsforslag  

11



 

Ettersom den økonomiske avtalen med Motor UiA ble vedtatt under sak 38/22, får de ikke 

innvilget midler til dette under post 1.1 Husleie og 1.2 Strøm.  

 

 

Spadser- & Blæse-ensemblet 

 

 

 

Rhetorica 

 

 

 

UiA Lacrosse 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller Miriam Trovi og Helene Brevik   

Forslag Det innvilges 2.37 til å etterfylle verktøy som er søkt om og 700 

kroner til snøskuffe, til Motor UiA.  

Vedtak  Vedtatt mot 1 avholdende  

Forslag 13 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll 

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Spadser og Blæse-ensemblet får 

3500,- til medaljer.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

Forslag 14 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Rhetorica får 5000,- til Rhetorica-

magasinet og 7500,- i grunnbevilgning.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

Forslag 15 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at UiA Lacrosse får 31.000,- til nye 

draktsett, 30.000 til 15 komplette sticks og den opprinnelige 

søkesummen for hjelmene. 

Vedtak  Enstemmig vedtatt  
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Studinekoret Lady Klukk 

 

 

Mekaunikum 

 

 

 

Pangea 

 

 

 

 

Annet 

For å følge opp vedtak gjort tidligere i møtet ble følgende endringsforslag sendt inn: 

 

Forslag 16 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll 

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Studinekoret Lady Klukk får støtte 

til H22 med forbehold om innsending av oppdatert medlemsliste etter 

neste opptaksperiode (september). Støtten gis som 

investeringsmidler.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

Forslag 17 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Helene Ecklo Brevik   

Forslag Mekaunikum får innvilget midler til 3D-printer og filament til 3D-

printer, som synes sentralt i deres drift og fokus som forening.  

Vedtak  Vedtatt mot 1 kontra.  

Forslag 18 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

Forslag Velferdstinget i Agder vedtar at Pangea får 7500,- i grunnbevilgning  

Vedtak  Enstemmig vedtatt 

Forslag 19 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Charlotte Ekroll  

13



 

 

 

 

VT fikk også mulighet å løfte frem andre uttalelser eller vedtak fra FU de har merket seg, ut 

over de nevnt over. VT hadde ikke flere innspill eller endringsforslag.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar tildeling av studentsosiale midler for høsten 2022 med de 

endringene som måtte komme på møtet.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Diskusjonssaker 

VT-sak 41/22 Lavt oppmøte i VT 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  
 
VT spilte inn at AU må fortsette den gode jobben de gjør for å skape et hyggelig sosialt miljø 

i VT da dette gir eierskap og motivasjon for å delta på VT møtene. Herunder trakk VT frem 

viktigheten av oppstartsseminaret for nye representanter og det fellesskapet denne arenaen gir. 

Her må AU trykke på slik at flest mulig representanter deltar. Man burde også invitere 

vararepresentanter inn til dette.  
 
For å sikre vara-oppmøte må man ha fokus på at representanter har vara til sine plasser. Det 

ble trukket frem at VT ønsker at det er AU som kaller inn vararepresentanter ved forfall og at 

dette gjøres så fort som mulig. Herunder er det viktig at man har fokus på at 

vararepresentanter får nok info om møtedato og gjennomføring og føler seg som en del av 

fellesskapet, slik at de også ønsker å delta når de blir forespurt.  
 
Et annet aspekt med oppmøte er valgprosessen. Det er ikke alle representanter som selv har 

stilt til VT, men enten er innstilt av en valgkomite eller «pekt ut» fra sin institusjon. Derfor er 

opplæring og god oppfølging viktig, slik at man raskt kommer i gang med vervet og forstår 

hva man er en del av. VT kan eksempelvis gi sine råd/innspill til hvordan de ønsker at en 

valgkomite skal vurdere kandidater til VT, uten at man har noen beslutningsmyndighet i en 

slik sak.  
 
Til slutt trakk VT frem at studenter som er engasjerte gjerne har fulle kalendre. En ting er at 

vararepresentanter er viktig, men man burde også diskutere møteoppsett med nytt VT så snart 

som mulig, og avklare i fellesskap forventninger og møtehyppighet for året. VT mener også at 

i de tilfeller det er representanter som melder frafall, til mange møter på rad, så burde AU ta 

Forslag Blæsen, Klukk, Quantum, Spillopus og Brølet får 20.000,- i 

dirigenthonorar. 

Vedtak  Enstemmig vedtatt  
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direkte kontakt med representanten for en prat om deltakelse og møtene videre. Her får AU 

tillatelse til å være strenge. 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

 

 

VT-sak 42/22 Retningslinjer for aktivitetsfondet 

Børre Bastigkeit orienterte om saken.  

 

Retningslinjer for aktivitetsfondet er klart og etter VT-møtet er det å anse som opprettet. 

Retningslinjene til fondet og hvordan man søker legges ut på VT sin nettside så fort som 

mulig. 

 

VT hadde ingen innspill i saken.  

 

 

VT-sak 43/22 Eventuelt 

 

Det ble meldt inn en sak om hundedag. Det blir avholdt hundedag i eksamensperioden 20.mai 

og 23.mai på Studentsenteret. Det opprettes mer informasjon om dagene som deles digitalt.  

 

Det ble meldt inn en sak om sommeravslutning. AU planlegger sommeravslutning, de 

kommer tilbake med tid/sted/innhold. Om noen har innspill oversendes dette AU.  

 

Det ble meldt inn en sak om studenthytte. Børre, sammen med medstudenter, har tegnet ut en 

modell til en mulig studenthytte, i regi av å være student på Fagskolen. 

 

 

Evaluering.  

 

Møtet ble avsluttet 22.45. 

 

Benedicte Nordlie/AU,  

Protokollfører.  
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VT-sak     44/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

 

Siden sist  

Leder:  

• Overlapp med nytt Arbeidsutvalg 

• Oppstartsseminar med nytt Velferdsting  

• Seminar med Velferdstingene i Norge  

• Planlegging av Bli med-dagen (Studiestart)  

• Gjennomføring av Bli med-dagen  

• Ledermøte med Velferdstingene i Norge  

• AU-møter 

• Faste oppdateringsmøter med Benedicte  

• Utdeling av Sparebanken SØR-prisen med STA 

• Møte med rektor på Noroff  

• Møte med Studentrådsleder på Noroff  

• Styringsgruppemøte Skippergata-prosjektet  

• Samarbeidssamtale mellom SiA og VT 

• Møte med Jon og Benedicte i forhold til Skippergata-prosjektet  

• Prat med økonomiavdeling om ansettelsesforhold og budsjett  

• Workshop i forbindelse med ViN-samling 

• Arbeidsgruppemøte om Kristiansand Studentsamfunn 

• Formøte med KSI  

• Møte med KSI og underidrettene  

• Deltatt på Storbynettverksmøte  

• Blitt intervjuet av UNIKUM  

• SiA-styremøte 

• UiA-samskapning studentsamarbeid oppstart 

• Oppstart med Kommunikasjonsutvalget  

16



 
• Workshop med administrasjonen på Noroff  

• Møte om SHoT-tall 

• Kræsj-kurs i VT-møte med nytt AU  

• Møte på Rådhuset om prosjekt «Student i Kristiansand – samarbeid i praksis»  

• Skrevet retningslinjer for utlån av Soundboks  

• Vært på Rådhuset i Grimstad  

• Medarbeidersamtaler med avtroppende AU 

• Skrevet attester til avtroppende AU  

• Studentrådsmøter i KRS og GRM  

• Vurdering av dekningsgrad for studentboliger  

• Mailbesvarelser  

• Vurdering av aktivitetsfondsøknader med Benedicte  

• Skrevet kjøregodtgjørelser  

• Mailutveksling med nytt Velferdsting  

• Planlegging av oppstartsseminar  

• Sendt ut innkalling og sakspapirer til VT-møte  

• Skrevet sakspapirer  

• Møte med Task Force til Studentsamfunnet  

• Skrevet sakslister til AU-møter  

 

Politisk nestleder:  

• Opplæring om politisk påvirkning 

• Studiestart stand + planlegging  

• Innføring om arbeidsgrupper  

• Arendals-uka  

• Forberedt innlegg til nasjonal mediesak  

• Innlegg til NRK om SHoT- undersøkelsen 

• Leserinnlegg til om SHoT- undersøkelsen  

• Møte med Victoria i NRK  

• Møte med Carl William i VT om personifisering av medieutspill  

• Samarbeid med STA om medieutspill  
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• Møte med Jon i SiA Studentliv om KD-midler  

• Skrevet sakspapir  

• ViN-workshop  

• ViN-samling  

• KSI-formøte  

• Samarbeidsmøte med STA  

• Oppstarts workshop  

• AU-møte  

• Krasj-kurs VY-møte  

• Briefing om nye studentboliger med Pål Harv  

• KU- workshop   

 

Organisatorisk nestleder:  

• Opplæring og gjennomgang av Notion 

• Orienteringsmøte rundt budsjett med Thomas fra SiA 

• Deltatt på Bli med-dagen 

• Handle møtemat til møter 

• Handle inn premier til stand og lykkehjul 

• Jobbet kontinuerling med utbetalingsanmodninger 

• Laget opplæringsmappe til Org.Nest 

• Forberedelse til søkekurs for linjeforeninger 

• Bestille Soundbox 

• Stått på Stand på Ansgar 

• Booket og bestilt konferanserom i Abrahavn for ViN-samling 

• Booket bord til middag med ViN representantene 

• Deltatt og arrangert ViN-samling 

• Hatt ukentlige AU-møter og skrevet referat 

• Bestille hotellopphold og mat for oppstartsseminaret 

• Rekruttert VT-representanter 

• Planlegge samarbeid og møte med KSI 

• ViN-workshop 
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• Oppstartssamling-workshop 

• Fordele sakspapirer  

• Bestille Maxitaxi til ViN 

• Skrive sakspapirer til første VT-Møte 

• Krasj-kurs med Benedicte 

• Deltatt på KU-oppstartsmøte 

• Gjennomgå og gi tilbakemelding på kommunikasjonsstrategi til kommunikasjons 

ansvarlig 

 

Kommunikasjonsansvarlig: 

• Gjort meg kjent med dokumenter og kanaler som er relevant for KA 

• Laget kommunikasjonsstrategi for 2022/23 

• Forberede studiestart i SoMe-kanaler (lage grafikk, samkjøre med SiA, planlegge 

synlighetstaktikker) 

• Stå på stand på bli med-dagen 

• Lage TikTok 

• Publisere innlegg på Instagram, Facebook og TikTok 

• AU-møter 

• Svare på mail 

• Ta bilder til VTs bildebank 

• Rydde i fotoutstyr til utlån 

• Sette opp nye PC-skjermer og sortere avfall 

• Ha fotoshoot med nye AU 

• Restrukturere og oppdatere nettsiden 

• Gå igjennom og vurdere den engelske versjonen av nettsiden 

• Delta i evaluering av studiestart med SIA og STA 

• Strategere og gjennomføre rekruttering til KU 

• Planlegge besøk i forelesninger, lage presentasjon, besøke studenter 

• Koordinere møtetid og svare på mail for/til KU-kandidater 

• Jobbe med potensiell logo 

• Forbrede KU-oppstart 

19



 
• Fylle VT: rekruttere og korrespondere med fagskolen for å finne deres representant 

• Oppdatere Instagram og Facebook-profilen 

• Planlegge ViN 

• ViN-samling 2022 

• Skrive artikkel til nettsiden om ViN-kartong 2022 

• Delta og skrive referat fra KSI-formøte 

• Delta på taskforce-møte for studenthuset 

• Planlegge møte med Benedicte  
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VT-sak     45/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Ecklo Brevik 

 

Forretningsorden  

Forretningsorden er reglementet for hvordan VT-møtene og debatter under dem skal 

organiseres. Nytt Velferdsting (VT) skal vedta forretningsorden ved første møte i perioden.  

Arbeidsutvalget (AU) ser ingen grunn til å endre på forretningsorden slik den er i dag. 

Erfaringene som er gjort er at den bidrar til en god debattkultur og setter en ramme rundt 

diskusjonene.  

Forretningsordenen omhandler:  

• Konstituering  

• Møteledelse  

• Rettigheter og plikter  

• Forhandlinger  

• Votering  

• Protokolltilførsel  

• Sluttbestemmelser  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar forretningsorden for Velferdstinget i Agder med de endringene 

som måtte komme på møtet.  

 

Vedlegg:  

Vedlagt ligger forretningsorden  
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Forretningsordenen  

Konstituering  

Nytt Velferdsting konstituerer seg på første møte i perioden.  

 

Møteledelse  

Arbeidsutvalget åpner møtet i Velferdstinget. Ordstyrer(e) og en referent utgjør møteledelsen. 

Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.  

 

Rettigheter og plikter  

Representantene i Velferdstinget har møteplikt og ved forfall innkalles vararepresentantene. 

Representantene plikter å melde fra snarest når de vet at de blir forhindret fra å komme. Hvis 

en representant må forlate møtet i Velferdstinget før det er ferdig, leveres en 

permisjonssøknad. Søknad om permisjon fra møtet leveres skriftlig til møteledelse og 

avgjøres av Velferdstinget.  

 

Forhandlingene  

Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to replikker 

og en svarreplikk til hvert innlegg. Tid for innlegg og replikk kan justeres med 2/3 flertall. 

Nye forslag som blir lagt frem for Velferdstinget under forhandlinger, skal fremlegges 

muntlig av forslagsstiller før det overleveres skriftlig for ordstyrer(e). Innlegg til 

forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike innlegg må ikke 

vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden, forretningsorden og 

voteringsorden skal voteres over direkte. Ordstyrer(e) og representanter med forslagsrett kan 

framsette forslag om at strek settes. Når strek settes, skal talerlisten leses opp før votering, og 

det skal være alminnelig flertall. Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og 

leveres før strek vedtas. Når det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrer(e) om at det er 
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anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med 

virkning også for inntegnede talere krever 2/3 flertall. Etter at strek er satt, er det ikke 

anledning til å fremme eller trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at 

strek oppheves, og dette må i så tilfelle vedtas med 2/3 flertall.  

Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller 

voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrer(ne). Alle forslag må være 

underskrevet med fullt navn.  

 

Voteringer  

Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan de 

hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag til 

videre behandling/voteringsorden. Innkomne forslag behandles slik at man setter opp de mest 

ytterliggående forslagene mot hverandre, og slik at valget til slutt står mellom innstilling og 

ett motforslag. Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas 

dersom en eller flere av representanter ønsker det.  

Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller 

forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall har representantene plikt til å stemme 

for eller imot forslaget, og kan ikke stemme avholdende. Endring av forretningsorden krever 

2/3 flertall.  

 

Protokolltilførsel  

Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må 

meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrer(ne). Alle som 

er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt, og disse føres til i 

protokolltilførselen.  

 

Sluttbestemmelser  
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Dersom forretningsorden strider mot vedtektene, er det vedtektene som gjelder. Hvis et 

spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan Velferdstinget med 

alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde. Denne forretningsorden gjelder til 

annen er vedtatt i Velferdstinget.  

 

Forklaringer: 

Simpelt flertall: Det høyeste av de avgitte stemmetall uten hensyn til den samlede sum.  

Alminnelig flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, men ikke inkludert blanke 

stemmer. Absolutt flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, inkludert blanke 

stemmer.  

Kvalifisert flertall: 2/3 av de stemmeberettigede. Det er ikke lov å stemme avholdende 
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VT-sak     46/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

 

Møteplan for Velferdstinget i Agder (VT) 2022/2023  

VT skal ha fastsatte møtedatoer for skoleåret 2022/2023. Ved å vedta faste tidspunkt vil vi 

kunne sette dette av i kalenderen tidlig, og dermed ha en forutsigbar møtekultur/drift. Datoene 

er utgangspunktet andre (2.) onsdag i måneden. Fast klokkeslett vil være klokka 16:15. 

Arbeidsutvalget (AU) planlegger å ha to valgforsamlinger gjennom studieåret, henholdsvis en 

i desember og en i mai. Dette vi vil foregå i egne møter. Dato for Valgforsamlingene kommer 

AU tilbake til.  

 

AU foreslår følgende datoer for gjennomføring av VT-møter:  

• 12.oktober  

• 16.november  

• 11.januar 

• 15.februar 

• 15.mars 

• 12.april  

• 10.mai 

 

Forslag til dato er vurdert opp mot ferier og røddager. AU har også tatt hensyn til møter i 

Studentparlamentet til Universitetet i Agder, da leder har møteplikt i disse. AU ber om at 

forslag til endring tas med inn i møtet. Det er utfordrende om alle representanter skal 

gjennomgå sine kalendre i VT-møtet. Når datoene er vedtatt ber AU om at representantene 

fører dette rett inn i sin kalender. Det er høys problematisk om VT-møter må utsettes på grunn 

av at VT ikke er vedtaksdyktig.  
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Dersom datoene av ulike grunner må endres vil AU utarbeide nytt vedtaksforslag og ta med 

dette på neste VT-møte.  

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar Møteplan for Velferdstinget (VT) 2022/2023 med de endringene 

som måtte komme på møtet.  
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VT-sak     47/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi 

 

 

Semesterhjul for høsten 2022  
 

Semesterhjulet er et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som er ment å 

skje i løpet av semesteret. Tidligere Arbeidsutvalg (AU) har laget og benyttet et årshjul som 

viser planlagt aktivitet for det neste året, men AU ser det som hensiktsmessig å ta ett semester 

om gangen, ettersom det er vanskelig å se for seg hva som kommer til å skje neste semester. 

Mot slutten av dette semesteret kommer da et lignende semesterhjul for våren 2022.  

Mange av elementene i semesterhjulet kan ikke endres på i dette vedtaket, slik som når de 

ulike dokumentene skal opp til revidering, da dette er regulert i vedtektene til Velferdstinget i 

Agder. Alt som derimot ikke er regulert gjennom andre dokumenter kan endres på, slik som 

sosiale arrangementer. Hvis dere lurer på hva som er regulert i vedtektene er det bare å spørre.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar Semesterhjul for høsten 2022 i Velferdstinget i Agder, med de 

endringene som måtte komme på møtet.  

 

 

Vedlegg:  

Vedlagt ligger semesterhjul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27



 
 

 

 

 

Vedlegg: Semesterhjul for høsten 2022 i Velferdstinget i Agder 

August Saker som skal tas opp på VT- Møtet Sosialt 

September - Forretningsorden 

- Semesterhjul 

- Møtedatoer 

- Oppstartsseminar 

 

Oktober - Økonomireglement 

- Handlingsplan 

- Utviklingsplan 

- VT- Treff 

 

November - Tildeling av student sosiale midler 

for vår semesteret 2023 

- VT - Treff 

Desember - Valgforsamling 

o Sia- styret  

o SiA kulturfond 

o Fordelingsutvalget 

o UGA- Leder 

- VT – Treff 

- Julebord 
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VT-sak     48/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Konstanse Åkermann 

  

 
Shot-undersøkelsen 2022 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studentundersøkelse og 

gjennomføres av folkehelseinstituttet hvert 4.år. Undersøkelsen er besvart av nær 60 

000 norske studenter i inn- og utland, i alle aldre og ved alle studiesteder. Undersøkelsen 

kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å 

belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen. Et av de første 

funnene fra undersøkelsen er at 41% av norske studenter har få eller ingen venner på 

studiestedet. Vennskap er viktig for tilhørighet, trivsel og mestring av studentlivet. Dette må 

vi få på plass tiltak for å bedre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.  

 

• Av de studentene som deltok i studentforeninger eller andre former for frivillighet, var 

det 26% som svarte at de har få eller ingen venner. Tallet var langt høyere blant de 

som ikke har deltatt i frivillig arbeid. Av disse hadde så mange som 47 % få eller 

ingen venner. 

 

Et sentralt formål med undersøkelsen er nettopp å gi innsikt i hvordan studentene har det og 

hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Derav er det nyttig å diskutere hvordan 

velferdstilbudene fungerer for studenter og hvordan de kan forbedres.  

 

AU ønsker at Velferdstinget diskuterer følgende:  

- Hva skal til for at flere studenter vil være med i studentforeninger eller annen form for 

frivillighet?  

- Hvordan opplever du som student synligheten av velferdstilbudene i Agder? 

- Hvordan kan velferdstilbudet for studentene i Agder forbedres? 
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VT-sak     49/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Brevik  

 

Studiestart høsten 2022  

Studiestart høsten 2022 er nå ferdig, og Bli med-dagen, fadderuka og arrangementer tilknyttet 

hvert enkelt studiested har blitt anholdt. I forkant av årets studiestart ble Arbeidsutvalget 

(AU) informert om Universitetet i Agder (UiA) sitt fokus på en god faglig start. AU ga også 

innspill til UiAs studiestart. I tillegg har AU samarbeidet med Studentsamskipnaden i Agder 

(SiA) om hvordan studiestart skulle avholdes, og hvordan man kunne inkludere alle 

utdanningsinstitusjonene, Dette har også vært en sak på VT-møte våren 2022. VT har på 

denne måten vært inkludert i informasjonsflyten om årets studiestart.  

I etterkant av studiestart 2022 har AU vært på et møte som ble arrangert av SiA, der vi deltok 

sammen med to representanter fra Studentorganisasjonen i Agder (STA), som er studentenes 

interesseorganisasjon ved UiA. På møtet diskuterte partene hvorvidt årets studiestart var en 

suksess, og hvordan den eventuelt kunne vært bedre. Videre følger noen av de viktigste 

punktene fra dette møtet: 

• VT sa i fjor tydelig ifra at «en god faglig start» virket uhensiktsmessig, da man vet 

hvor viktig det sosiale aspektet er under studiestart. 

• STA mener at det sosiale ikke fikk nok fokus på grunn av den faglige starten. 

• Miskommunikasjon internt gjorde at hele arrangementet ble nedskalert, og mandagen 

ble den eneste dagen med arrangement fra SiA. 

• Alkohol var en viktig del av diskusjonen, og arrangørene bak studiestart sliter med å 

finne en felles, sunn og realistisk holdning til alkohol i studiestart. 

• VT mener at studiestart ved SiA og Bli med – dagen er et godt møtepunkt mellom 

studentforeningene og studentene. Det er likevel viktig å huske på hvordan vi 

videreformidler til øvrige utdanningsinstitusjoner hvordan studentene kan engasjere 

seg i studentforeninger som er åpne for alle.  

• Koronakullene ble ikke aktivt inkludert, og fadderne ble overarbeidet fordi de måtte 

lage alt opplegg selv. 
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VT og SiA samarbeider tett om studiestarten for 2023. AU ønsker derfor tilbakemelding fra 

studentene på årets studiestart, og forslag til hvordan neste års studiestart kan bli bedre.  

 

AU ønsker at VT gir innspill på følgende: 

• Hvilke forventninger hadde VT til studiestart, og ble disse forventningene møtt? 

• Var de sosiale arenaene tilstrekkelig, og i hvilken grad var studiestart en suksess? 

• Hvordan kan man skape sosiale arenaer der det er alkohol uten at drikkepress og 

overkonsumpsjon blir et fokus? 

• Hvordan kan SiA skape en studiestart som er inkluderende for alle 

utdanningsinstitusjoner i Agder? 
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VT-sak     50/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Konstanse Åkermann  

 

  

Orientering om aktivitetsfondet  
 

Aktivitetsfondet ble opprettet i fjor og skal gi støtte til foreninger og studenter som ønsker å 

skape aktivitet for studentene tilknyttet SiA. Fondet skal dekke studentenes behov for 

økonomisk støtte til sosiale aktiviteter. Spesielt etter koronakrisen er aktivitet blant studenter 

blitt viktigere enn noen gang, dermed har Velferdstinget i Agder (VT) opprettet denne 

løpende søknaden hvor studenter kan søke om støtte til aktiviteter hele året. 

Studentforeninger, studentråd og studentgrupper på 15 studenter eller mer kan søke om støtte 

fra og med 5 000kr, til og med 50 000kr. Den nedre grensen på 5000kr vurderes dog å endres 

for å gjøre det lettere å søke støtte til mindre kostbare aktiviteter også. Søknaden sendes 

til Aktivstudent@sia.no og har en kort behandlingstid på ca 2.uker.  

 

Ved gjennomføring av aktiviteten skal det tydelig formidles at aktiviteten støttes av 

Aktivitetsfondet til VT. Eksempler på aktiviteter som aktivitetsfondet støtter er temakvelder 

for linjeforeninger og idrettsarrangement slik som UiA-løpet. Driftsmidler og 

investeringsmidler kan studenter søke om gjennom studentsosiale midler, så aktivitetsfondet 

gir derav ikke midler til dette.  

 

Det gis ikke støtte til  

Støtten det søkes om skal gå til aktiviteter for foreninger og studenter til både faglig og sosiale 

formål. Eksempelvis støttes ikke, men begrenses ikke til:  

  

• Alkohol/tobakk  

• Gaver  

• Promoteringsmateriale  
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• Lisenser  

• Opplæring for enkeltindivid  

• Investeringsmidler  

• Driftsmidler  

• Lønn/honorar  

• Aktivitet utenfor Agder  

• Mat over 200kr per hode  

• Styremøter  

 

Frem til nå er det delt ut 233 988 kroner, av 500 000. Midlene er gått til eksempelvis sosiale 

kvelder, UiA-løpet, en dag på Høyt og lavt og strikkhopp. Ettersom midlene er KD-midler må 

500 000 kroner brukes opp før utgangen av 2022. AU håper at VT formidler fondet til sine 

medstudenter og studentforeninger de eventuelt er en del av.  

33



 
 

VT-sak     51/22 

Møtedato  14.09.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

 

Orientering om prosjekt Studenthus i Sentrum  

Det siste året har leder jobbet mye med prosjekt Studenthus i sentrum, som er et prosjekt i 

samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Universitetet i Agder  (UiA), Cultiva, 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Velferdstinget i Agder (VT). I dette prosjektet 

fungerer STA-leder og VT-leder som studentstemmen, slik vi får et bra Studenthus som alle 

studenter, uavhengig av institusjon, skal føle tilhørighet til.  

Gjennom å sitte i styrings- og arbeidsgruppemøter er vi nå i gang med å planlegge selve 

stiftelsen av Kristiansand Studentsamfunn (KSS) som skal foregå i november. Åpningen av 

selve huset vil foregå august 2023, men frem til det vil det være en task force som jobber med 

å skape blest rundt selve Studentsamfunnet. Det vil også via denne task forcen fokuseres på å 

få med studenter fra andre utdanningsinstitusjoner på prosjektet, slik at selve KSS kan bygges 

opp.  

Leder vil fortsette å delta på styrings- og arbeidsgruppemøter, og kommunikasjonsansvarlig 

sitter i en arbeidsgruppe for kommunikasjon i tillegg til å være en del av task forcen. 

Arbeidsutvalget (AU) oppfordrer dere i VT som ikke studerer på UiA til å ta del i task forcen. 

Prosjektet er på et sted hvor studentmedvirkning og oppmerksomhet blant studenter er viktig, 

derfor er oppdraget til task force sentralt for dette. 
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Velferdstinget som egen organisasjon  

Under VT-møte november 2021 ga Velferdstinget i Agder (VT) positive signaler til 

Arbeidsutvalget (AU) om å arbeide for at VT blir opprettet som egen organisasjon. Tidslinjen 

som da ble skissert var at man før 1.januar 2023 blir etablert som egen organisasjon.  

 

Forrige AU gjorde en god jobb med å skissere en tidslinje og etablere en plan til hvordan 

denne opprettelsen skulle finne sted. AU har med utgangspunkt i denne planen jobbet videre, 

og følger fremdeles målet om å være opprettet som egen organisasjon innen 1.januar 2023.  

 

Kort fortalt mener AU at VT fremdeles vil stå sterkere som en egen organisasjon. VT får da 

eget organisasjonsnummer, kan inngå egne avtaler, ansette vikarer, kjøpe inn egne systemer 

og får bedre oversikt over egen økonomi. AU samarbeider tett med SiA om denne 

etableringen, slik at man opprettholder samarbeidsavtaler og samarbeider om økonomi. Det er 

ingenting som tilsier at samarbeidet med SiA vil svekkes om man oppretter VT som egen 

organisasjon.  

 

AU orienterer med dette VT om prosessen, slik at dere vet progresjonen og planen som 

foreligger. I løpet av året vil det komme opp en vedtakssak om å etablere VT som egen 

organisasjon. Når vedtaket er gjort vil VT registreres i Brønnøysundregisteret og formelt få et 

eget organisasjonsnummer.  
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