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Innkalling til møte i Velferdstinget 
 
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget/Valgforsamling 
 
Tid: Onsdag 14. november 2018 kl. 16.15 
Sted: Møterom A7-001, Universitetet i Agder 
 
 
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan komme eller ikke på konsulent@vt-
agder.no. 
 
 
Det vil være servering på møtet, så fint om dere kan gi tilbakemelding på eventuelle allergier 
eller om dere er veganer, eller vegetarianer. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Martin Bogen  
Organisasjonskonsulent  
Velferdstinget i Agder 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: LMB Dato: 30.10.18  
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Saksliste VT-møte 
 
Møtedato:  14. november 2018 kl. 16.15 
Sted:   Møterom A7-001, UiA 
 
 
 
SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  
VT-sak 
00a/18 

Valg av ordstyrere  Muntlig 

VT-sak 
00b/18 

Godkjenning av innkalling, saksliste 
og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt 

VT-sak 
00c/18 

Godkjenning av protokoll fra 
19.09.2018 

Ordstyrere Vedlagt  

VT-sak 29/18 Siden sist AU v/Roy Skjæveland Vedlagt 
VT-sak 30/18 Avgang leder AU v/Roy Skjæveland Vedlagt 
Vedtakssaker 
VT-sak 31/18 Valgforsamling VK v/Roar Frivold 

Skotte 
Vedlagt 

VT-sak 32/18 Suppleringsvalg VK AU v/Roy Skjæveland Vedlagt 

VT-sak 33/18 Tildeling av studentsosiale midler FU v/Ole Kristian 
Skålin 

Vedlagt 

VT-sak 34/18 Samarbeidsavtale SiA AU v/Roy Skjæveland Vedlagt 

VT-sak 35/18 Resolusjon – Studentboliger på 
avveie 

AU v/Arlene Henneli Vedlagt 

VT-sak 36/18 Budsjett 2019 AU v/Arlene Henneli Vedlagt 

VT-sak 37/18 Møtedatoer våren 2019 AU v/Victor Larsson Vedlagt 

Orienteringssaker 
VT-sak 38/18 Innspill til partiprogram AU v/Roy Skjæveland 

 
Vedlagt 

VT-sak 39/18 Eventuelt 
 

 Muntlig 

 Evaluering av møtet  Muntlig 
 



 

 
Dagsorden for VT-møte 14.11.2018: 
 
 
 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
 
Sak Tittel Anslått tidspunkt 
VT-sak 00a/18 Valg av ordstyrere 16.15-16.20 
VT-sak 00b/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 16.20-16.25 
VT-sak 00c/18 Godkjenning av protokoll fra 19.09.18 16.25-16.30 
VT-sak 29/18 
VT-sak 30/18 
VT-sak 31/18 
 
VT-sak 32/18 
VT-sak 33/18 
VT-sak 34/18 
 
VT-sak 35/18 
VT-sak 36/18 
VT-sak 37/18 
VT-sak 38/18 
VT-sak 39/18 

Siden sist 
Avgang leder 
Valgforsamling 
Pause 
Suppleringsvalg VK 
Tildeling av studentsosiale midler 
Samarbeidsavtale SiA 
Pause 
Resolusjon – Studentboliger på avveie 
Budsjett 2019 
Møtedatoer våren 2019 
Innspill til partiprogrammet 
Eventuelt 
Evaluering av møtet 

16.30-16.45 
16.45-17.00 
17.00-18.30 
18.30-18.40 
18.40-18.50 
18.50-19.50 
19.50-20.10 
20.10-20.20 
20.20-20.50 
20.50-21.20 
21.20-21.40 
21.40-22.00 
22.00-22.10 
22.10-22.20 

 
 
Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 22.20. 
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1 VT-sak   Protokoll 
Møtedato   19.09.18 
Saksbehandler  Lars Martin Bogen 
  
 
 
PROTOKOLL 
fra  Møte i Velferdstinget 
Møtedato: Onsdag 19. september 2018 kl. 16.15, A7001 Universitetet i Agder 
 
UiA: 
 
 
 
 
NLA: 
 
Ansgar: 
 
Noroff: 
 
FiK: 
 
Sørlandets fagskole: 
 
AU: 
 
 
 
 
Ordstyrere: 
 
Protokollfører: 
 
Forfall: 
 
 
 
 

 
Guro V. Huso 
Thomas Johnsen 
Evren Unal 
Silje Moen 
 
Marta Johansen 
 
Christina Frimpong 
 
Aleksander Berntsen 
 
Amanda Birkeland Eide 
 
Jørn Aaknes, fra klokken 16.53 
 
Roy Skjæveland, NLA 
Arlene Henneli, UiA 
Victor Andre Larssen, UiA 
 
 
Victor Larsson 
 
Lars Martin Bogen 
 
Marielle Baumann Damgård, UiA 
Jannicke S. Halvorsen, UiA 
Susanne Sofie Olsen, UiA 
Helene Vedal, UiA 
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2 SAKSLISTE 
 
VT-sak 00a/18 Valg av ordstyrere 

Forslag til ordstyrere: 
Victor Larsson 
    
Enstemmig vedtatt.  

    
 
VT-sak 00b/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent.  
Irene Bredal ble innvilget talerett. 

   
           

VT-sak 00c/18 Godkjenning av referat fra 02.05.2018  
Referatet ble godkjent. Med en bemerkning fra Studentorganisasjonen i 
Agder (STA) om at det var leder og ikke nestleder som hadde ansvar 
for velferd i STA. 
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3 VT-sak 18/18  Siden sist 
Roy presenterte hva som hadde skjedd siden sist. 
Marta og Amanda fikk innvilget permisjon fra henholdsvis 18.00 og 
20.55. 

 
 
Vedtakssaker 
    
 
VT-sak 19/18  Valgforsamling 

 
Roar presenterte Valgkomiteen sin innstilling til suppleringsvalg til 
Fordelingsutvalget.  
 
Arlene Henneli og Ole Kristian Skålin, begge fra UiA, ble valgt inn i 
Fordelingsutvalget ved akklamasjon.  
 

 
VT-sak 20/18  Prinsipprogram  

Arlene presenterte saken. Ble enig om å stryke «sitt» i siste setning 
under Kultur og frivillighet. Dette ble ansett som en redaksjonell 
endring. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar prinsipprogrammet, med de endringer som måtte 
komme under møtet.  
 
Enstemmig vedtatt 

 
VT-sak 21/18  Ressursdokumenter 

Arlene presenterte saken. 
 
Ressursdokument helse 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Christina Frimpong 
Forslag Formidle om gratis psykologtimer 

fra alder 16 og over, uten å måtte 
gå gjennom fastlegen først. (Dette 
gjelder lett depresjon, angst og 
søvnproblemer. 
I Rask psykisk helsehjelp vil en 
terapitime ha en varighet på inntil 
45 minutter. (Omfanget av 
samtaleterapi er fra 1 til 15 
terapitimer, hvor gjennomsnittet 
ligger på mellom 6 og 8 timer). 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
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4 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag I forbindelse med fremleggelsen av 

resultatene fra Studentenes helse 
og trivsels undersøkelse (Shot) vil 
Velferdstinget gjennomføre 
konkrete tiltak basert på funnene 
man har. Velferdstinget vil ta 
utgangspunkt i ShOT-resultatene 
når man jobber med studentenes 
helse, både fysisk- og psykisk 
helse og sosiale tilbud og 
aktiviteter. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

Forslag nr.3 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Evren Unal 
Forslag I og med at det sosiale, og 

tilhørighetsfølelse har stor 
påvirkning på psykisk helse. 
Ønsker VT derfor ukentlige sosiale 
tilbud uten alkohol som vil fungere 
som et møtepunkt for studenter. 
Disse sosiale tilbudene vil ha som 
mål i å fremme nye bekjentskap og 
øke opplevd trygghet i sosiale 
sammenhenger for studentene. 

Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 
avholdende 

 
Forslag nr.4 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Silje Moen 
Forslag Når studenter skader seg på en 

slik måte som fører til at de ikke 
kommer seg til universitetet med 
buss/ ved å gå, er det mange som 
dropper å dra til forelesninger. 
Det er derfor viktig at SiA dekker 
delvis eller hele utgiften når 
studenter er nødt til å ta taxi til 
skolen. 

Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 mot 
 
Forslag nr.5 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Alexander Berntsen 
Forslag HELSE - Hvordan vi kan bidra: 

Informering, det oppleves ikke 
som at studentene ved de 
forskjellige utdannings 
institusjonene er klar over helse 
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5 
tilbudene som stilles fra SiA 
Helse. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
Forslag nr.6 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Arlene Henneli 
Forslag Jobbe opp mot SiA for å få refusjon 

av taxi grunnet svekket helse inn i 
ordningen helsekassen. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Miljø og bærekraft i Akademia 
 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Studentpress har gjort at FNs 

bærekraftsmål nå skal inn i 
universitetsplanen. Velferdstinget 
vil være en bidragsyter til at disse 
målene blir i varetatt og at tiltak blir 
iverksatt. 

Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 
avholdende 

 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Silje Moen 
Forslag Alle utdanningsinstitusjonene i 

Agder skal jobbe for å bli 
miljøfyrtårn. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

Forslag nr.3 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Evren Unal 
Forslag Helt på slutten under miljø- og 

bærekraftsdokumentet punktlisten 
at: 
 
* Synlighet over alle tiltak og 
resultatene av disse 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
Forslag nr.4 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Silje Moen 
Forslag Ivareta og jobbe for flere grønne 

områder. 
Vedtak Enstemmig vedtatt 
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6 Enstemmig vedtatt 
 
Studentøkonomi 
 
Forslag nr.1 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Bidra til flere gratis arrangement for 

studentene i Agder. 
Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 

avholdende 
 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Arlene Henneli 
Forslag jobbe for rabatterte priser hos 

lokale aktører for studenter i Agder. 
Vedtak Enstemmig vedtatt 

 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Internasjonale studenter 
 
Forslag nr.1 Strykningsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Fjerne "Jobbe for økt studentbolig 

bygging i Agder" 
Vedtak Enstemmig vedtatt 

 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Arlene Henneli 
Forslag jobbe for at internasjonale 

studenter ikke blir en isolert gruppe 
under studieoppholdet. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

Forslag nr.3 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Velferdstinget vil åpne dialog med 

SiA for å se på muligheten for å 
spre de internasjonale og de 
norske studentene på 
studentboligene. For å hindre 
konsentrasjonen av 
utvekslingstudenter på et område. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
Forslag nr.4 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Evren Unal 
Forslag Fremme tilbud der mange 

utvekslingsstudenter allerede deltar 
for norske studenter,  
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7 
Vedtak Vedtatt med 4 for og 2 

avholdende 
 
Forslag nr.5 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Kjetil Nyjordet 
Forslag Styrke de tjenester og ordninger 

som allerede jobber med 
integrering og aktivisering av 
internasjonale studenter. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
 

   Enstemmig vedtatt 
 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar ressursdokumentene, med de endringer som måtte 
komme under møtet.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 
VT-sak 22/18  Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2018/19 

Arlene Henneli presenterte saken. 
 

    
Forslag nr.1 Endringsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Legg til bedre i setningen: 

 
Legge press på private aktører for 
et bedre og rimeligere 
nattbusstilbud. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 
Forslag nr.2 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Thomas Johnsen 
Forslag Under helse: 

Jobbe for minst ett fullverdig 
vegansk mattilbud i kantinene 

Vedtak Vedtatt med 7 for og 1 
avholdende 

 
Forslag nr.3 Tilleggsforslag 
Forslagstiller Kjetil Nyjordet 
Forslag Jobbe for å få et psykologtilbud hos 

SiA. 
Vedtak Enstemmig vedtatt 
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8 Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar den foreslåtte handlingsplanen, med de 
endringene som måtte komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

VT-sak 23/18  Årshjul 
Saken ble foreslått trukket under møtet. Vedtatt med 7 stemmer for 
trekking og 1 avholdende.  

 
VT-sak 24/18  Bruk av ekstra midler 

Roy Skjæveland presenterte saken.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar budsjett for ekstra midler, med de endringer som 
måtte komme på̊ møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
VT-sak 25/18  Stillingsbeskrivelser for AU 

Roy Skjæveland presenterte saken 
 

Forslag nr.1 Tillegsforslag 
Forslagstiller Roy Skjæveland 
Forslag Nesteleder og styremedlem er 

valgt inn i en lønnet stilling. Dette 
er en ....% stilling (....t/uke) lønnet i 
statens ltr. ..... Stillingen følger 
vanlige fri-og helligdager, samt 5 
ukers ferie.  

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar de nye stillingsbeskrivelsene, med de endringene 
som måtte komme på̊ møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
VT-sak 26/18  Uttalelse helsekasse 

Roy Skjæveland presenterte saken. 
 

 
Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar den foreslåtte uttalelsen til SiA Helse, med de 
endringene som måtte komme på̊ møtet 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Diskusjonssaker 
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9  
VT-sak 27/18  Omdisponering av Velferdstinget sine midler 

Roy presenterte saken. Kom innspill på at en ville ha logo synlig flere 
plasser. Reflekser. Ytterligere oppstartsseminar. Mer kursing, også med 
sosial sammenkomst. Formøter før VT-møtene. 

 
Orienteringssaker 
 
VT-sak 28/18  Eventuelt 

 
Verdensdag for psykisk helse 
Arlene lurte på om en ville ha en markering for verdensdag for psykisk 
helse. Aleksander ønsket å gjøre noe tilsvarende som en skulle ha på 
UiA for de mindre institusjonene. Ble foreslått å stå på stand og dele ut 
godteri, og å prøve å få med SiA på laget. 
 
Flere SMSer i Kristiansand.  
Var to av disse i Grimstad, og bare 1 i Kristiansand. Victor lurte på om 
en ville jobbe for dette. Ble enig om at AU skulle undersøke dette til 
neste møte. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.20 
 
Lars Martin Bogen 
Protokollfører  
 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

29/18 
14.11.18 
Arbeidsutvalget v/Roy Skjæveland 

 

 
 
 
 
 
Siden sist 
 
Siden sist er et dokument med de viktigste punktene som Arbeidsutvalget har foretatt seg 
siden forrige møte i Velferdstinget. 
 
Leder: 
 
- Avholdt konferanse om studentengasjement 
- Deltatt på møte i Stavanger med SiS, SiA, STA, StOr og VT Stavanger. 
- Deltatt på SiA styremøte 
- Utarbeidet resolusjon 
- Utarbeidet budsjett 
- Vært på stand 
- Vært med å planlegge workshop – Fremtidens Agder 
- Avholdt økonomikurs 
- Promotert valg 
- Bestilt promoteringsmateriell 
 
Nestleder: 
 
- Avholdt økonomikurs 
- Utarbeidet resolusjoner 
- Utarbeidet budsjett for 2019 
- Vært i dialog med SiA for å sikre et godt samarbeid 
- Vært på stand 
-Deltatt på fokusgruppe for markedsføring av SiA 
 
Styremedlem: 
 
- Deltatt på økonomikurs 
- Snakkes med Tilstede Mat og Mer for å få inn noen av deres produkter i kantinen 
- Utarbeidet og drevet promotering av «Studentenes stemme for fremtidenes Agder» - et 
samarbeid med STA (via deres BMPU, ledet av nestleder), Kim Øvland og Michaela 
Vasstrøm 
- Jobbet med endringer på hjemmesiden 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

30/18 
14.11.18 
Arbeidsutvalget v/Roy Skjæveland 

 

 
 
 
 
 
Avgang leder 
 
Roy er nødt til å gå av som leder av Velferdstinget i Agder. Dette skyldes et jobbtilbud i 
Stavanger. Roy vil fortsette som leder frem til 1.februar, altså rett i etterkant av neste møte 
i Velferdstinget. 
 
I vedtektene og i stillingsbeskrivelsen til nestleder står det at nestleder tar leders rolle og 
lønnes deretter, dersom leder ikke er tilgjengelig. Etter diskusjon i Arbeidsutvalget (AU) 
ønsker man derimot at leders stilling lyses ut til valg, og blir valgt på møtet i januar. 
Dersom det ikke skulle bli valgt ny leder vil nestleder tre inn i leders stilling, og leder vil 
fungere som nestleder, og jobbe via Skype. Samtidig som leder går av skal nestleder på 
utveksling i 3 måneder, noe som gjør at behovet for et nytt medlem av AU er enda større. 
 
Dermed ønsker AU å velge ny leder for Velferdstinget i Agder, med en virkeperiode fra 
1.februar til 30.juni 
 
 



 

 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
Arkivreferanse  

31/18 
14.11.18 
Valgkomiteen til VT v/Roar Frivold Skotte 

 

 
 
 
 
 
Valg til SiA-styret, Fordelingsutvalget og SiA Kulturfond 
 
Foreløpig kandidatliste er som følger: 
 

Navn Institusjon Stiller til 

Hilde Hagen UiA SiA-styreleder, SiA-styret 

Jacob Haugmoen Handegard UiA SiA-styreleder, SiA-styret 

Kaja Eriksrød UiA SiA-styret 

Kjetil Nyjordet UiA SiA-styreleder, SiA-styret 

Mathilde Tomine Eriksdatter 
Giske 

UiA SiA-styret 

Simen Elstrøm Solberg UiA SiA-styreleder, SiA-styret 

Rolf Bjarne Larsen UiA SiA-styreleder 

Thomas Johnsen UiA SiA-styret 

 
 
Det er mulig å stille til valg helt til valgforsamlingen avholdes 
 
 
 
Vedlegg: Valgkomiteen sin innstilling 



 

 
Valgkomitéens innstilling til 

valgforsamling, 14 November 
 
 
Innholdsfortegnelse 
 
 
Kort om Valgkomitéen 1 

Valgkomitéens mandat 2 
Prosess 2 

Kandidater til leder av SiA-styret 2 
Valkomitéens innstilling på leder av SiA-styret 3 

Kandidater til medlem av SiA-styret 3 
Valgkomitéens innstillinger på medlemmer av SiA-styret 4 

 
 

 

 

Kort om Valgkomitéen  
 
Valgkomitéen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra de ulike 
utdanningsinstitusjonene som har representasjon på Velferdstinget, av disse velges det særskilt 
en leder. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for å 
fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 
Da det kun er UiA som har stilt med kandidater til Valgkomitéen, består den til dags dato av: 
Roar Frivold Skotte (leder) 
 
 



 
Valgkomitéens mandat 
  

a)  Valgkomitéen skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i  

Valgreglementet for Velferdstinget i Agder. 

b) Valgkomitéen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig  

beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomitéens innstilling, fullstendig kandidatliste  

og en kort presentasjon av alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens  

begynnelse. Ved delt innstilling, skal begge framføres. 

c)  Valgkomitéen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene. 

 
 

Prosess 
Det ble satt av 20 minutter for intervju. Gjennom spørsmål, case og samtale har VK fått et 
inntrykk av kandidatens motivasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. VK har også kontaktet 
medlemmer av SiA styret, vært i kontakt med personer som deler tidligere styreverv og 
bekjente.  
 

 

Kandidater til leder av SiA-styret 
 
Hilde Hagen   
Nåværende nestleder i SiA-styret og lektorstudent ved UiA Campus Kristiansand 
 
Jacob Haugmoen Handegard  
Masterstudent i Statsvitenskap og Ledelse ved UiA Campus Kristiansand 
 
Rolf Bjarne Larsen  
Medlem av SiA-styret og masterstudent i religion og samfunn ved UiA Campus Kristiansand 
 
Kjetil Nyjordet  
Nåværende leder av SiA-styret og historiestudent ved UiA Campus Grimstad 
 
 



 
Simen Elstrøm Solberg   
Medlem av SiA-styret, studerer økonomi og administrasjon ved UiA Campus Kristiansand 
 

Valgkomitéens innstilling på leder av SiA-styret 
 
Hilde Hagen - Som nestleder i SiA styret har Hilde blitt kjent med SiA’s arbeid og hvordan styret 
fungerer. Hun har også funnet saker hun bryr seg om og vil følge opp videre, samtidig hvilke 
utfordringer SiA får i fremtiden. Som tidligere leder av Østsia har hun god kompetanse på 
rekruttering og frivillig arbeid, en konkret utfordring Grimstads studenthus har i dag. Hun har 
også inngående erfaring i styrearbeid. På bakgrunn av hennes engasjement i 
studentorganisasjoner innstiller Valgkomiteen Hilde Hagen som SiA-styreleder. 
 
 

Kandidater til medlem av SiA-styret 
 
Kaja Eriksrød 
Filosofistudent ved UiA Campus Kristiansand 
 
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske 
Masterstudent i historie, og masterstudent i Statsvitenskap og Ledelse ved UiA Campus 
Kristiansand  
 
Hilde Hagen  
Nåværende nestleder i SiA-styret og lektorstudent ved UiA Campus Kristiansand 
 
Jacob Haugmoen Handegard 
Masterstudent i Statsvitenskap og Ledelse ved UiA Campus Kristiansand 
 
Thomas Johnsen 
Masterstudent i Historie ved UiA Campus Kristiansand 
 
Rolf Bjarne Larsen 
Medlem av SiA-styret og masterstudent i religion og samfunn ved UiA Campus Kristiansand 
 
Kjetil Nyjordet  
Nåværende leder av SiA-styret og historiestudent ved UiA Campus Grimstad 
 
Simen Elstrøm Solberg   



 
Bachelorstudent i økonomi og administrasjon ved UiA Campus Kristiansand 
 
Anne Espeland Berg (kandidat har trukket seg etter at kandidatlisten ble sent) 
 
 

Valgkomitéens innstillinger på medlemmer av SiA-styret 
 
Kjetil Nyjordet - Kjetil har lenge vært en engasjert student med mange verv i ulike 
organisasjoner. Han har god kontakt med Universitetet i Agder, som representant i UiA-styret. 
Det siste året har han samarbeidet godt med ledelsen i SiA som leder av SiA-styret. Der har 
han fremmet studentenes saker, og vært særlig verdifull som eneste representant fra 
studentmassen i Grimstad. Han har tatt godt tak i bemanningsutfordringene på Bluebox og fulgt 
opp saker fra ledelsen i SiA. 
 
Jacob Haugmoen Handegard - som engasjert i studentpolitikken og som fylkespolitiker har 
Jacob god erfaring med styrearbeid og å fremme studentenes stemme i saker som blant annet 
de nye studentboligene. Valgkomitéen mener han er et godt bidrag til SiA-styret.  
 
Kaja Eriksrød - Valgkomitéen innstiller Kaja som medlem av SiA-styret på grunn av hennes 
engasjement for studenters helse. Hun argumenterer godt for seg og sine meninger.  
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Supplering VK 
 
Da valgkomiteen ikke har vært fulltallig har Arbeidsutvalget sett seg nødt til å supplere inn en 
kandidat til dette vervet.  
 
Følgende representant er supplert inn til Valgkomiteen: Jørn Aaknes fra Sørlandets fagskole. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Jørn Aaknes til Valgkomiteen til Velferdstinget i 
Agder. 
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Fordeling av studentsosiale midler for våren 2019 
 
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for våren 2019. 
 
Innstillingen finner dere her: https://vt-agder.no/innstilling/ 
 
Aktivitetene har fått frist til mandag klokken 13:00 med å komme med uttalelser til 
innstillingen. Uttalelsene finner dere her: https://vt-agder.no/uttalelser-fra-aktivitetene/ 
 
Dersom medlemmer av Velferdstinget har spørsmål til enkelte søknader, bes de om å sende 
inn spørsmål i forkant av møtet til organisasjonskonsulenten på konsulent@vt-agder.no 
Disse vil da bli besvart på møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar fordeling av studentsosiale midler for våren 2019, med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
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Samarbeidsavtale med SiA 
 
I forbindelse med studentkonferansen som VT avholdt sammen med SiA og STA, var vi på 
studietur til Stavanger. Her ble vi presentert for en avtale som SiS har sammen med VT 
Stavanger for å sikre et godt samarbeid. En slik avtale ønsker VT at blir utarbeidet også i 
Agder, for å sikre VTs stemme hos SiA.  
 
Grunnet lite tid i etterkant av konferansen, så har man ikke fått utarbeidet avtalen enda. 
Vedlagt ligger derfor Stavangers samarbeidsavtale. VT ønsker å ta utgangspunkt i denne når 
vi setter oss ned med SiA for å utarbeide vår egen avtale. Vi ønsker derfor et vedtak på at 
leder av Velferdstinget kan skrive under på en tilnærmet lik avtale sammen med SiA. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar at leder av Velferdstinget kan skrive under på en samarbeidsavtale med 
Studentsamskipnaden i Agder. 
 
 
Vedlegg: Eksempel på samarbeidsavtale fra Stavanger 
 



Samarbeidsavtale 
mellom 

Velferdstinget (VT) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
 
1.Formål 
Samarbeidet mellom VT og SiA reguleres gjennom denne avtalen. 
Samarbeidsavtalen bygger på gjensidig tillit mellom partene og har som formål å 
fremme et godt samarbeid mellom VT og SiA til beste for studenter tilknyttet SiA. 
 
2.Rammebetingelser 
Samarbeidsavtalen bygger på Lov om studentsamskipnader, forskrift og vedtekter for 
SiA. I henhold til Lov om Studentsamskipnader er styret selskapets øverste 
myndighet. Styret har ansvaret for at SiA og SiA sine forvaltningsområder blir 
tilfredsstillende drevet. De bestemmelser og prosedyrer som ligger i denne avtalen er 
underordnet dette hovedprinsippet. 
 
3. Valg og innstilling til styrer 
a) VT velger fire styremedlemmer og fire rekkefølge varamedlemmer til styret i SiA. 
Det velges to styremedlemmer og 2 varamedlemmer hvert år. Medlemmene velges 
for en periode på to år. 
b) VT innstiller overfor Generalforsamlingen på ett styremedlem og ett varamedlem til 
styret i SiA sportssenter as. Medlemmene velges for en periode på to år. 
 
4.VT er delegert besluttende myndighet 
Styret i SiS har delegert besluttende myndighet til VT ved fordeling av 
velferdsmidlermidler inkludert oppstartsmidler til studentorganisasjoner. 
Retningslinjene for tildeling av velferdsmidler skal godkjennes av styret i SiS. 
Når VT ønsker det kan administrasjonen i SiS konsulteres om søknader og 
prioriteringer. 
 
5. Høringer 
VT er høringsinstans overfor SiS styret i følgende saker 
a) Årlig visjon, mål og budsjett 
b) Saker som har betydning for studentvelferden 
c) Endring av semesteravgiften 
d) Disponering av semesteravgiften, herunder bl. a. retningslinjer for tildeling av 
velferdsmidler, helserefusjon og tilskudd til enkeltarrangement 
e) Dersom en sak etter denne avtalen skal behandles i VT, men det ikke er mulig 
p.g.a. tidspress, skal AU kontaktes for å uttale seg på vegne av VT.  
 
6.Saker fra Velferdstinget til SiS styret 
Velferdstinget kan på eget initiativ be styret i SiS om å behandle konkrete saker. 
Slike saker skal sendes adm. Direktør i SiS som på vanlig måte forbereder saken til 
SiS styret.  
 
Når VT uttaler seg i saker/høringer skal uttalelsen sendes adm. direktør i SiS som 
legger uttalelse/vedtak for SiS styret. 
 
7. Møter 



a) VT bør møte styret i SiS i forkant av hvert styremøte og ta opp saker som styret 
bør være orientert om og alle andre saker VT ønsker å ta opp med styret. 
b) Styreleder i SiS, eller den styreleder delegerer til, møter på VT sine møter og 
informerer om SiS sin virksomhet. 
c) AU for VT, styreleder i SiS og adm. direktør i SiS har samarbeidsmøter minimum 
en gang i måneden i semesteret, samt eget møte med gjennomgang av visjon, mål 
og budsjett. 
d) AU for VT kan kontakte administrasjonen fortløpende for å få klarhet i spørsmål 
om SiS sin drift, saker som er sendt på høring m.m. 
e) I konfidensielle saker som tas opp på samarbeidsmøter o. l. har alle taushetsplikt 
 
8. Annet 
a) Saker som SiS sender VT på høring eller som VT sender SiS styret på høring, 
skal ha en høringsfrist på minimum 3 uker. 
b) SiS økonomi fører regnskapet for VT. 
c) Styret og VT skal informere nye medlemmer om denne avtalen. 
d) VT velger selv revisor. 
 
9.Informasjon 
a) AU for VT orienteres om SiS styrets saker ved at sakliste og saksframlegg som 
ikke er konfidensielt/driftssensitivt oversendes samtidig som den sendes 
styremedlemmene. AU har taushetsplikt på lik linje med SiS-styret. Protokollen fra 
møtene legges tilgjengelig på SiS sin nettside. 
b) SiS orienteres om saker VT skal behandle ved at innkalling til møtene sendes 
styreleder og adm. direktør. samtidig som innkallingen sendes VT-medlemmene. 
 
10.Samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen gjennomgås og eventuelt revideres etter behov av leder av AU, 
styreleder og adm. direktør i SiS.  
Samarbeidsavtalen og eventuelle endring i samarbeidsavtalen vedtas av VT og 
styret i SiS. 
Stavanger,  
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Resolusjon – Studentboliger på avveie 
 
8. November skal by-og miljøutvalget gjøre vedtak angående tomten på Lund torv, hvor SiA 
ønsker å bygge studentboliger. Boligene er noe VT tidligere har uttalt ønske om, og vi ser det 
derfor som naturlig å uttale oss i saken. 
 
SiA har fått tildelt midler til å bygge studentboliger, men en forutsetning her er at kommunen 
stiller med tomt. 
 
Det kritiske momentet er at kommunen vurderer å gi deler av tomten til private aktører, altså 
vil det blir færre studentboliger. 
 
AU har på bakgrunn av dette skrevet en resolusjon på tema som vi ønsker å dele med 
politikerne før saken skal avgjøres, i håp om å påvirke vedtaket. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar resolusjon – Studentboliger på avveie, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Resolusjon – Studentboliger på avveie 
 



 

 

 

Studentboliger på avveie?  
Kristiansand-studentenes boligproblematikk så lyset i enden av tunnelen i august 2018 da 
regjeringen bevilget 102 millioner til 300 nye studentboliger i Kristiansand. Som et kirsebær på 
toppen uttrykte i tillegg Kristiansand kommune et ønske om å bygge studentboliger på Lund torv, til 
stor glede for studentene. Dette er boliger som vi antar at vil bidra til å trekke flere studenter til 
Kristiansand og øke Kristiansands status som studentby. Situasjonen er i dag endret og kommunen 
ser ut til å tvile på sine tidligere planer.  

Tomten på Lund torv fungerer som et perfekt bindeledd mellom sentrum og universitetet. Det er helt 
i tråd med kommunens visjon for universitetsbyen. Som et talerør for studentene i Agder er det viktig 
for oss at Kristiansand virkelig viser at byen skal være mer enn en by med mange studenter i. Vi 
ønsker at det skal være en studentby.  

Byggingen av boligene på Lund vil øke dekningsgraden for studentboliger som i juni 2018 var helt 
nede på 11.8% i Kristiansand. Hånd i hånd med temaet bolig kommer studentenes økonomi. 

Økonomi er et kjent stressmoment for studenter. I studentenes helse- og trivsels-undersøkelse 2018 
(SHoT) svarte hele 23 prosent av spurte studenter i Kristiansand at de har en sårbar økonomi: ”Dette 
vil si at studenten av og til eller ofte har økonomiske vansker, og at han/hun ikke ville klart en 
uforutsett regning”. Utgifter til bolig er en vesentlig del av en students budsjett. Vi mener stabile 
rammer rundt boligtilbudet til studenter vil virke inn positivt på det økonomiske stressmomentet, 
som studentene daglig har hengende over seg.  

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) fungerer som et sikkerhetsnett for den enkelte student, dette 
være seg nye og etablerte studenter. Ved at SiA er hovedaktøren for utbygging av studentboliger 
sørger man for at de private markedskreftene i mindre grad påvirker studentene. Vi mener SiA bidrar 
til å etablere en god standard for kvalitet og et økonomisk nivå som samsvarer med studentens 
økonomiske kapasitet.  

 

• Lund Torv bør bygges ut med utgangspunkt i potensialet det innehar for å være et bindeledd 
mellom sentrum og universitetet.  

• For at Lund Torv skal fungere som et bindeledd er det viktig at studentboligene bygges på 
torvet og ikke flyttes lengre unna.  

• Den planlagte boligutbyggelsen ved Lund torv skal være forbeholdt studentboliger.  
• SiA skal stå som den foretrukne utbygger av boligene for å sikre ivaretakelse av studentenes 

behov.  
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Budsjett 2019 
 
Årlig får Velferdstinget i Agder KR 144 200 i driftsmidler fra samskipnaden. Dette er 
midler vi skal bruke på kostnader vi har ved å drive organisasjonen, og skape 
studentengasjement for studentmassen vi representerer. Det er her viktig å merke seg at 
lønnskostnader til organisasjonskonsulent, honorar til leder i AU, og kontorleie dekkes av 
SiA og kommer i tillegg til dette budsjettet.  
 
Utover dette budsjettet ligger også de studentsosiale midlene VT hvert semester deler ut. 
Herunder også det nyopprettede fondet på 150.000 KR som skal gå til Faglige 
arrangement i regi av enkeltstudenter eller studentorganisasjoner.  
Nedenfor ser dere en oversikt over budsjettet AU foreslår for 2019, med påfølgende 
forklaring pr postering. Budsjettet er et estimat som baserer seg på budsjett for 2018 og 
foreløpig regnskap for 2018.  
  



 

  
 
 

  Budsjett 2019 
Postering 
nr. Posteringer  

     
Kroner 

1 Profilering  20 000 
2 Kontor, programvare o.l.  12 000 
3 Reisekostnader  30 000 
4 Møtebevertning  25 400 
5 Gaver  4 000 
6 Kjøregodtgjørelse  5 000 
7 Oppstartskurs  20 000 
8 Kurs for VT  10 000 
9 Overlapp AU  15 000 

10 Overføres til faglige arrangement  2 800 
  SUM   144 200 

    
11 Faglige arrangement   80 000 
12 Overført fra VT sitt budsjett  2 800 

  SUM    82 800 
    

13 Honorar nestleder og styremedlem 60 000 
  SUM    60 000 

    
  Totalt budsjett    284 200 

 
Utdypende forklaring av posteringene:  

1. Profilering 
I 2018 har vi hatt en økonomisk kapasitet som tilsier at vi får kjøpt inn mye nytt oppdatert 
profileringsmateriale. AU ser likevel at det vil være behov for et visst innkjøp i 2019. 
Eksempler på kostnader som er tiltenkt denne posten: innkjøp av «give aways», 
promoteringsklær for bruk av kommende AU, og sponsing på sosiale medier.  
 

2. Kontor, programvare o.l. 
Årlig betaler vi avgifter for programvarer. I tillegg til dette er det behov for midler til innkjøp 
av papir, toner, og annet kontorutstyr som anvendes i det daglige.  
 

3. Reisekostnader 
Velferdstingene i Norge har flere ganger i året møter og konferanser for å sikre et nasjonalt 
samarbeid. I tillegg kan det oppstå andre møter og konferanser hvor det er viktig at VT agder 
er representert. AU har derfor satt av midler til at minst en representant kan delta ved de 
forventete møtene gjennom 2019 som ikke finner sted i Kristiansand.  
 



 

  
4. Møtebevertning 

I 2019 er det budsjettert for midler til 6 VT møter med tilhørende formøter. Dette er gjort på 
bakgrunn av tilbakemeldingene fra evalueringen av VT-møte den 19 september. Pr dags dato 
er normen å ha to VT møter pr. semester. AU ønsker her å skille ut møtet hvor studentsosiale 
midler skal fordeles og hvor det avholdet de fleste valg. På denne måten vil vi kunne ha 
møter hvor enkeltsakene i større grad er i fokus. Formøtene vil kunne bidra til en trygghet for 
hvert enkelt VT medlem i saksbehandlingen. AU ser også hvordan formøter kan fungere 
tidsbesparende på VT møtet, og samlende for VT representantene.  
 

5. Gaver 
Årlig har vi mange representanter og gjester i VT, vi ønsker derfor å sette av midler til å gjøre 
stas på disse. Dette er ment som mindre symbolske gaver og det er derfor ikke satt av så mye 
midler under denne posten.  
 

6. Kjøregodtgjørelse 
Velferdstinger består av representanter og studenter fra både Kristiansand og Grimstad. AU 
mener det ikke skal være en økonomisk byrde for enkeltstudenten å engasjere seg. Det er 
derfor satt av midler til kjøregodtgjørelse, i tilfeller hvor en må reise mellom de ulike 
studiebyene i regi av vervet sitt. Herunder også i andre tilfeller hvor en må kjøre bil for å 
representere VT.  
 

7. Oppstartskurs 
For å sikre at tidligere arbeid i VT blir videreført, og at alle VT medlem føler en trygghet i eget 
arbeid ønsker AU at det settes av midler til å gjennomføre oppstartskurs. Årets oppstartskurs 
var ekstraordinært og AU ønsker at det neste år vil bli et lenge kurs. Her er ønske å kunne ha 
kurset over en flere dager, hvor en reiser på hyttetur for å skape samhold. Det er også et 
ønske at man skal ha økonomi til å hente inn innledere for å sikre kvalitet på kurset.  
 

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

9. Overlapp AU  
En overlapp for AU medlem er særs viktig for videreføringen av tidligere arbeid og 
tilrettelegging av arbeidet i det kommende året. VT er et forholdsvis ung organisasjon og AU 
ønsker derfor å sette av midler til at en overlapp kan finne sted i samarbeid med et annet 
velferdsting eller VIN. 
 

10. Overføres til faglige arrangement 
Ved gjennomgang av de forventede kostnadene for 2019 kom AU frem til at vi hadde 2800 kr 
til overs i våre driftsmidler. Vi er et organ for studentvelferd, og AU ønsker derfor at 
overskytende midler i vårt budsjett skal gå direkte tilbake til studentene vi representerer. 
Dette ønsker vi å gjøre gjennom å øke posten for faglige arrangement arrangert i regi av VT.  



 

  
Dersom VT finner at det overskytende beløpet er større enn 2800 kr oppfordrer AU til at også 
resterende blir brukt på faglige arrangement.  
 

11. Faglige arrangement 
Under VT møtet 19. september ble det vedtatt at 60 000 kr skulle settes av til faglige 
arrangement. Arrangementene er i regi av VT, og skal være åpne for alle studenter. Pengene 
ble tatt fra de 500 000 kr VT fikk ekstra av SiA grunnet deres overskudd. Dette er midler som 
allerede er vedtatt, men som skrives opp i budsjettet for å bidra til et helhetlig bilde av 
økonomien det kommende året.  
 

12. Overført fra VT sitt budsjett 
Se postering nr. 10.  
 

13. Honorar nestleder og styremedlem i AU 
Under VT møtet 19. september ble det vedtatt at 120 000 kr skulle settes av til honorering av 
nestleder og styremedlem. Disse pengene ble tatt fra de 500 000 kr VT fikk ekstra av SiA 
grunnet deres overskudd. Dette er midler som allerede er vedtatt, men som skrives opp i 
budsjettet for å bidra til et helhetlig bilde av økonomien det kommende året.  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar budsjett for 2019, med de endringene som måtte komme på møtet. 
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Møtedatoer for Velferdstinget våren 2019 
 
AU ønsker å endre på møteplanen for våren 2019. Dette er en følge av at den forrige 
møteplanen kun inneholder to møter og at AU ønsker et nytt møte. Målet med å ha en 
møteplan er å sikre forutsigbarhet og legge et grunnlag for godt oppmøte på Velferdstingets 
møter. Tidspunkt for oppstart er foreslått til å være onsdager 16:15. AU ønsker følgende 
møter: 
 
Vår 2019: 
 
30.Januar 
10.april 
8.mai 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar møteplan for våren 2019, med de endringene som måtte komme på 
møtet. 
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Innspill til partiprogram 
 
Arbeidsutvalget (AU) har utarbeidet et dokument med innspill til partienes program i 
forbindelse med valget i 2019. Dokumentet er laget for å bevisstgjøre partiene om studenters 
utfordringer, og for å legge føringer for hva partienes fokusområde skal være i den kommende 
perioden. 
 
I dokumentet har AU valgt helse, bolig, kultur og kollektivtransport som de viktigste 
punktene å jobbe for i kommende periode. Det er på dette området det finnes best 
forbedringspotensial for studentene i Agder. Skrivet er tiltenkt å sendes til alle partiene som 
stiller til valg i Agder, samt til fylkeskommuner og kommune. 
 
 
Vedlegg: Partiprogram 
 



 
Velferdstinget i Agder (VT) er Studentsamskipnaden i Agders studentdemokrati. Vi 
representerer 14 000 studenter fordelt på seks høyere utdanningsinstitusjoner i Kristiansand 
og Grimstad. Studentmassen utgjør en vesentlig del av innbyggerne i Agder, samtidig som 
det er en gruppe som må anses som en investering for samfunnet. Både Kristiansand og 
Grimstad er byer i vekst, og vi i VT ønsker at dette gjenspeiles i partienes politikk. Vi ønsker 
at Agder skal være det beste fylket i Norge å være student i. 
 
1. Studenters Helsesituasjon 
Som student er man i en særskilt situasjon, hvor man er ekstra sårbar som person. Man er i 
en livsfase hvor en skal bli kjent med seg selv, lære å stå på egne ben, være nysgjerrig på 
samfunnet, og sette grunnlaget for egen fremtid. I tillegg settes man inn i en kontekst hvor 
den økonomiske situasjonen ikke samsvarer med egne behov. Det økonomiske presset kan i 
seg selv skape helseproblemer, men fører også til at studenter ser seg nødt til å 
nedprioritere egen helse.  
 
Av studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 ser vi at hele 28% av spurte studenter 
sier de har alvorlige psykiske plager hvor av  11% sier symptomene er mange. Undersøkelsen 
forteller oss også at 32 % føler seg ofte eller svært ofte ensom. Dette er tall som må leses 
med den høyeste grad av alvor, og legges til grunn i arbeidet med helsetilbud i Agder. 
Den psykiske helsen til studenter påvirkes av mange element, og som oftest er det mindre 
tiltak som skal til for at man får det litt bedre i hverdagen. Like viktig er likevel dem som 
sliter med større problemer, hvor konsekvensene kan være fatale for den enkelte.  
 
Velferdstinget i Agder mener Fylket og kommunene må ta sin del av ansvaret når det 
kommer til å tilrettelegge for, videreutvikle, og drifte helsetilbud som innbefatter studenter.  
 
Velferdstinget ønsker:  

• At det skal etableres flere lavtterskeltilbud på helseområder hvor studenter er 
spesielt utsatt.  

• At fylket og kommunene skal bidra til å videreutvikle og støtte opp om tilbud for å 
sikre studenters psykiske helse. 

• At tilbudene gjennom helsestasjonen for ungdom skal utvides til å gjelde studenter 
uavhengig av alder.  

• I større grad legge tilrette for at studenter benytter seg av eksisterende helsetilbud 
gjennom økonomiske intensiv og kampanjer.  

 
 
2. Studenters boligsituasjon  
 
For at Agder skal utvikle seg til å bli en studentby er boligsituasjonen en avgjørende faktor. 
En trygg og god ramme på boligmarkedet gjør at studenter slipper bekymringer tilknyttet 
bolig, og gjør at man kan fokusere på det som virkelig gjelder, utdanningen. En satsing på 
boliger for studenter vil gjøre at det private leiemarkedet ikke får fritt spillerom. Det vil 
innebærer at prisene på de private boligene må nedjusteres, og gjør det lettere for 
studenter å finne bolig. Økt satsing på studentboliger innebærer samtidig at dekningsgraden 



 
på studentboliger står i stil med veksten av studenter i Agder. 
 
Nyutdannede studenter har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Økt satsing 
på boliger vil innebære at det vil bli lettere for studenter å komme seg inn på boligmarkedet 
etter endt studietid. 
 
Velferdstingets ønsker: 
 

• Det bygges flere studentboliger 
• Dekningsgraden på studentboliger økes 
• Gjøre det lettere for studenter å komme inn på boligmarkedet 

 
 
 

3. Kulturtilbudet  

 

Når vi ser på resultatene fra Studentenes helse og trivsels undersøkelse (SHoT) kommer det 
frem at studenter savner å ha noe gjøre på fritiden. Satsing og tilrettelegging på kulturtilbud 
med rabaterte priser for studenter vil hjelpe på denne problemstillingen. Satsing på et 
kulturhus for studenter vil gi studenter en arena hvor man kan utfolde seg sosialt. Tallene fra 
undersøkelsen viser også at studenter opplever at det drikkes for mye i studietiden, og en 
satsing på alkoholfrie kulturtilbud vil hjelpe på dette problemet.   

 

Velferdstingets ønsker: 

 

• Økt satsing på kulturtilbud i Agder 

• Rabaterte priser for studenter 

• At det sees på muligheten for å etablere et kulturhus for studenter 

 

 

4. Kollektivtransport 

 



 
Studenter er en befolkningsgruppe hvor en stor andel ikke har råd til å kjøre bil. En økt 
bevilgning til AKT vil gjøre det mulig å tilby et rimeligere busstilbud for studenter i Agder. Et 
rimeligere busstilbud vil innebære at flere vil ta buss og at studenter sparer penger i en 
anstrengt økonomi. Et busstilbud som dekker hele Agder vil også gjøre det mulig for 
studenter å pendle mellom campusene i Grimstad og Kristiansand. Økt satsing på nattbuss vil 
gjøre det tryggere for studenter å ferdes på kveldene, spesielt i helgene da vi vet at en stor 
andel studenter er i byen.  

 
Satsing på bysykler er også et tilbud man bør få på plass. Dette vil gjøre avstanden mellom 
Campusene og sentrum kortere i tråd med visjonene for Universitetsbyen. Økt satsing på 
kollektivtransport og bysykler er også bærekraftig og miljøvennlig. 
 
Velferdstinget ønsker: 
 

• Et rimeligere busstilbud 
• Busskort som dekker hele Agder 
• Skikkelig nattbusstilbud 
• Bysykkler 
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