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Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Innkalling til møte i Velferdstinget  
Det kalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder.   

     

Tid: onsdag 16.11.2022, kl. 16:15 

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

 

 

Ha en fin dag!  

 

 

Beste hilsen 

Michelle Brynildsen 

Leder, Velferdstinget i Agder 
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Saksliste VT-møte 
Møtedato: 16.november 2022 kl.16.15  

Sted: Sigma, 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 64/22 Siden sist  Michelle Brynildsen  Vedlagt  

Vedtakssaker     

VT-sak 65/22 Budsjett 2023 Miriam Trovi Vedlagt  

VT-sak 66/22 Aktivitetsfond  Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 67/22 Prinsipprogram  Helene Ecklo Brevik   Vedlagt  

VT-sak 68/22 Politisk dokument  Konstanse Heide 

Åkerman  

Vedlagt  

VT-sak 69/22 Økonomireglement  Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 70/22 VT som egen organisasjon Michelle Brynildsen  Vedlagt  

VT-sak 71/22 Uttak fra investeringsfondet Michelle Brynildsen  Vedlagt 

VT-sak 72/22 Endre tidspunkt SSM-møte Michelle Brynildsen Vedlagt  

VT-sak 73/22 Revidering 

samarbeidsavtale SiA og VT 

Michelle Brynildsen Vedlagt 

Diskusjonssak     

Orienteringssaker     

VT-sak 74/22 Studentboliger Gimle 4  Konstanse Heide 

Åkerman  

Vedlagt  

VT-sak 75/22 Arrangørkonferanse  Konstanse Heide 

Åkerman  

Muntlig   

VT-sak 76/22 Møteorienteringer  Michelle Brynildsen Muntlig  

VT-sak 77/22 Eventuelt  Ordstyrer Muntlig 

 Evaluering av møtet    
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Dagsorden for VT-møte 16.11.22 

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 65/22 Budsjett 2023 16:55-17:35 

VT-sak 66/22 Aktivitetsfond  17:35-18:15 

PAUSE  18:15-18:25 

VT-sak 67/22 Prinsipprogram  18:25-18:45 

VT-sak 68/22 Politisk dokument  18:45-19:20 

VT-sak 69/22 Økonomireglement  19:20-19:55 

PAUSE  19:55-20:05 

VT-sak 70/22 VT som egen organisasjon 20:05-20:25 

VT-sak 71/22 Uttak fra investeringsfondet 20:25-20:35 

VT-sak 72/22 Endre tidspunkt SSM-møte 20:35-20:45 

VT-sak 73/22 Revidering samarbeidsavtale 

SiA og VT 

20:45-21:15 

PAUSE  21:15-21:25 

VT-sak 74/22 Studentboliger Gimle 4  21:25-21:35 

VT-sak 75/22 Arrangørkonferanse  21:35-21:45 

VT-sak 76/22 Møteorienteringer  21:45-21:55 

VT-sak 77/22 Eventuelt 21:55-22:05 

 Evaluering av møtet 22:05-22:15 

  

Møtet er estimert til å vare til ca 22.15, inkludert evaluering av møte. 
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Velferdstinget i Agder 
 

 

VT-sak   Protokoll 

Møtedato  12.10.22 

Saksbehandler   Benedicte Nordlie.  

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 12.10.22 

 

UiA: 

Emil Gudelis 

Oskar Fjetland 

Sara Madeleine Haga  

Daniils Nikolajevs  

 

NLA:  

Marius Alexander Thomassen (Permisjon fra 20.00) 

 

Ansgar:  

Vilma Himberg  

 

Noroff:  

Kris-Ruben Soløy 

 

Fagskolen i Agder: 

William Andre Kristensen 

Aron Helgaland 

 

 

AU:  

Michelle Brynildsen  

Konstanse Heide Åkerman 

Helene Ecklo Brevik 

Miriam Trovi  

 

Ordstyrere:  

Bendik Hagen  

 

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Louise Heide Åkerman 

Kine Merete Bang Reiersen 

Carl William Hansen  
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Andre tilstede:  

Fordelingsutvalget VT 

Kommunikasjonsutvalget VT 

Jakob Mæland, styreleder SiA  

William Thanoothong Svendsen, leder STA.  

 

 

 

SAKSLISTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

Forslag: Bendik Hagen 

Enstemmig vedtatt  

 

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

Godkjent  

 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll 11.05.22 

Godkjent.  

 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 53/22 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

Jacob Mæland presenterte siden sist for SiA-styret.  

 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 54/22 Handlingsplanen 

Konstanse Heide Åkerman presenterte saken.  

 

Det kom spørsmål om kommunikasjonsutvalget og handlingsplanen.  

 

Det kom inn fem forslag til endring:  

 

Forslag 1 Strykningsforslag  

Forslagsstiller Michelle Brynildsen 

Forslag  Bysykkelordningen foreslås å strykes, 

ettersom kommunen og studentråd vil 

prioritere å forbedre buss og 

sparkesykkeltilbudet til studenter. 

Vedtak  Vedtatt 8 mot 1 

 

Forslag 2 Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Ønsker at VT skal jobbe for gratis 

sanitærprodukter for alle kvinner på alle 

universitet og høyskoler i Agder. 
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Vedtak  Enstemmig  

 

Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis  

Forslag  Endre punkt 2-5 under «kommunikasjon» til 

ett felles punkt «Øke VTs aktivitet på 

sosiale medier» 

Vedtak  Vedtatt 7 mot 2  

 

 

Forslag 4 Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Kris-Ruben Soløy 

Forslag  Kommunikasjon, punkt 1: Legge til «samt 

sikre at materiale når ut til alle institusjoner 

som VT dekker» 

Vedtak  Enstemmig  

 

 

Forslag 5 Endringsforslag   

Forslagsstiller Daniils Nikolajevs   

Forslag  Punkt «endre og forbedre søknadsprosess til 

studentsosiale midler» blir tatt opp to 

ganger. Under generelt og organisatorisk. 

Foreslår å beholde det under bare ett av 

dem.  

 

AU reviderer dette slik de ser er best. 

Vedtak  Enstemmig  

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar handlingsplanen for 2022/2023 med de endringene som måtte komme 

på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

VT-sak 55/22 Dato valgforsamling H22 

Helene Ecklo Brevik presenterte saken.  

 

Det kom ingen endringer i saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Velferdstinget vedtar at Valgforsamlingen vil bli anholdt på et digitalt møte 6. desember 

2022, kl.17.00, med de endringene som måtte komme på møtet 

Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 56/22 Dato tildeling SSM H22 

Miriam Trovi presenterte saken.  

 

Det kom ingen endringer i saken.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar at tildelingsmøte for Studentsosiale midler vil bli avholdt 17. november 

16.15, med de endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 57/22 Utviklingsplanen VT 

Helene Ecklo Brevik presenterte saken.  

 

Det kom inn to forslag til endring: 

 

Forslag 1 Endringsforslag   

Forslagsstiller Daniils Nikolajevs   

Forslag  Jeg foreslår å endre de siste 3 punktene 

under kommunikasjon til et punkt eller 

eventuelt stryke dem. 

 

Det ble oppklart at VT voterer over å sette 

punktene sammen. 

Vedtak  Vedtatt 8 mot 1  

 

 

Forslag 2 Endringsforslag   

Forslagsstiller Oskar Fjetland    

Forslag  Omformulere første punkt under 

kommunikasjon til å vise at det også skal 

arbeides for en god kvalitet av nettsiden på 

engelsk.  

Vedtak  Enstemmig   

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar revidert Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder, med de endringene 

som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 58/22 Økonomireglement  

Konstanse Heide Åkermann presenterte saken.  

 

En representant i VT presenterte et nytt forslag til økonomireglement under møtet. VT 

godkjente enstemmig at saken derfor flyttes til november-møte, slik at representantene og AU 

rekker å gjennomgå forslag til nytt økonomireglement. 

 

For å kunne behandle sak 59/22 ble det besluttet å åpne opp for å behandle paragraf 9 i det 

nye foreslåtte økonomireglement. Paragrafen er ny og tar for seg ekstraordinære tildelinger, 

og hvordan VT skal forholde seg til dette.  

 

Det kom inn to forslag til endring:  

 

 

Forslag 1 Endringsforslag   

Forslagsstiller Oskar Fjetland    

Forslag  Paragraf 9 i det reviderte 

økonomireglementet, presentert av 

representant, foreslås vedtatt.  

Vedtak  Enstemmig  

 

Forslag 2 Endringsforslag   

Forslagsstiller AU   

Forslag  I ny paragraf 9 foreslås det å endre 

setningen «Forslaget om ekstraordinær 

tildeling kan ikke komme fra VT» til «VT-

representanter» 

Vedtak  Enstemmig  

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar økonomireglementet med de endringene som måtte komme på møtet.  

Ikke behandlet siden saken er utsatt.  

 

 

 

 

VT-sak 59/22 Ekstraordinær tildeling VT 

 

Det kom spørsmål om instagram-følgere, profileringstøy og merforbruk. 

 

VT anerkjenner at det er utfordrende å sette budsjett, spesielt når det har vært pandemi de 

siste årene. AU er tydelig på at budsjettet som skal løftes for 2023 vil ivareta den erfaringen 

sittende AU har gjort seg, og utarbeide et budsjett som er mer realistisk knyttet til 

aktivitetsnivået i organisasjonen.  

 

SiA styreleder er positiv til saken, og støtter at VT rigger seg slik at økonomien gjenspeiler 

aktivitetsnivå i organisasjonen.  
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Det kom inn ett forslag til endring:  

 

 

Forslag 1 Tilleggsforslag 

Forslagsstiller Kris-Ruben Soløy 

Forslag  For å sikre at potensielle utforutsette utgifter 

er dekket burde det være en post for dette. 

Vedtak  Enstemmig  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget godkjenner en ekstraordinær tildeling på 62 060,- til høstens budsjett 2022 

med de endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt  

 

 

 

Diskusjonssak 

 

VT-sak 60/22 Forberedelse utdeling SSM 

Miriam Trovi presenterte saken. 

 

AU ønsker at VT er godt forberedt til utdelingen av studentsosiale midler. Det er noe av det 

viktigste VT gjør, og er den av de sakene hvor det er flest studenter til stede på møtet. For å 

sikre at gjennomgangen går effektiv, og at VT har oversikt over tildelingene, ønsker AU 

innspill på hvordan de kan legge til rette for dette.  

 

Innspillene som kom fra VT tok for seg muligheten til formøte med Fordelingsutvalget, lage 

en illustrasjon på tildelingene slik at de er lettere å sette seg inn i. Videre spilte VT inn 

muligheten for å sette en tidsbegrensing til hver sak som diskuteres, slik at møtet 

gjennomføres effektivt. VT ønsker også at Fordelingsutvalget er tydelig i sin spesifisering av 

midler som er tildelt og ikke. Dette er også noe som kan tas med i et eventuelt formøte.  

 

 

 

 

VT-sak 61/22 VT som egen organisasjon 

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

 

AU jobber for å sikre at VT opprettes som en egen organisasjon, og løfter derfor 

internveilederen til VT for innspill. Målet er at vedtaket gjøres i november-møte.  

 

Det kom spørsmål fra VT angående honorar til AU, samarbeid og bistand fra SiA og føring av 

regnskap. AU har ikke planlagt i tidslinjen at de skal øke honorar til AU. VT kan opprettes 

som en egen organisasjon med det frikjøpet som er i dag. Når det gjelder samarbeid med SiA 

og økonomistyring er dette nevn i internveilederen og samarbeidsavtalen med SiA. VT og 

SiA vil fortsette det gode samarbeidet, selv om VT opprettes som en egen organisasjon. 
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VT er positive til at VT blir en egen organisasjon, og at AU har informert hyppig om 

prosessen.  

 

SiA-styreleder støtter prosessen mot at VT blir en egen organisasjon, og at samarbeidet 

mellom organisasjonene fortsetter.  

 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 62/22 Møteorientering  

Michelle Brynildsen orienterte om saken.  

 

 

VT-sak 63/22 Eventuelt  

Det kom ingen saker til eventuelt.  

 

 

Evaluering  

 

Møtet ble avsluttet ca 20.50 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  

 

 

10



 

 
 

VT-sak     64/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Siden sist  

Leder:  

• ViN-ledermøte  

• Møte med BETA i Grimstad  

• Invitert foreninger til innspillsmøte SSM  

• Studentpolitisk toppmøte hos Kunnskapsdepartementet  

• Faste oppdateringsmøter med Benedicte  

• Møte med STA-leder og Thomas Fiskå ang. navneprosess Skippergata  

• Møte med Workation Agder i Grimstad  

• Arbeidsgrupptemøte Kristiansand Studentsamfunn (KSS) 

• Møte med «Den Feteste Festen» i forhold til stiftelsesfest for KSS  

• Møte med Pål og Sparebanken SØR  

• Arbeid i forbindelse med Aktivitetsfond  

• Samarbeidsmøte med Jahn Olav i SiA  

• Holdt innlegg om å være student i Kristiansand  

• Vært med på standvirksomhet  

• Skrevet sakspapirer  

• Revidert sakspapirer  

• Organisering rundt VT-møte  

• En-til-en samtaler med AU  

• AU-møter  

• Grunnbevilgningsbehandlinger  

• Gjennomgang av prinsipprogram  

• Ryddet i dokumenter på nettsiden  

• Styringsgruppemøter Skippergata  
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• Møte om skravlekopp med STA  

• Innspillsmøter med foreningslivet i forbindelse med endring av SSM  

• Møte med SHoT-utvalget  

• Møte med Jakob (SiA styreleder) om samarbeidsavtalen  

• Studentrådsmøte i Grimstad  

• Studentrådsmøte i Kristiansand  

• Møte i styringsgruppa for KD-midler  

• Kontorarbeid (telefonsamtaler/mailbesvarelser)  

• Laget arrangement for Under Contruction – stiftelsesfest KSS  

• Vedtekter KSS  

• Organisering rundt stiftelsesmøte for KSS  

• Organisering av «Under Construction» på Østsia  

• Deltatt på stiftelsesmøte KSS  

 

Politisk nestleder:  

• Arbeidsgruppe om studentsosiale midler   

• NRK-sak om studenters lykke   

• Studentsosiale midler innspillsmøte i Grimstad/Kristiansand   

• Tale til SiA lanseringsfest   

• Arbeidsgruppe om KD-midler   

• Stand på UiA, Noroff og NLA   

• SiA-formøte   

• Sia styremøte   

• Grunnbevilgningsmøte   

• AU-møter   

• Evaluering av SHOT-undersøkelsen lokalt   

• Revidering av prinsipprogram  

• Overtakelse av Skravlekopp   

• Mail og sakspapir  

• Medarbeidersamtale  
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• Arrangørkonferansen 2022 i Narvik   

• Bilder/video fra konferansen   

• Møte med de andre studentsamfunnene i Norge   

• Stiftelsesfest for KSS   

• Følge opp hundedager ved eksamen   

 

Organisatorisk nestleder:  

• Avholdt 5 FU møter  

• Laget lister til FU   

• Hatt en til en med FU leder  

• Opprette rapporter i ZOHO  

• Bestilt mat til FU møter  

• Ettersendt dokumentasjon til linjeforeninger  

• Vært på befaring på stiften  

• Stått på Stand  

• Grunnbevilningsbehandling   

• Laget interne lister om tildelingen for våren 23  

• Kjørt VT representanter til og fra Stand  

• Delt ut flyers om Studentcruise i Grimstad  

• Felles gjennomgang av prinsipprogrammet med AU  

• Formøte med FU angående SSM  

• Kræsjkurs i forretningsorden med Benedicte og FU  

• Planlegge nytt samarbeidsmøte med KSI  

• Forberedelser og ferdigstilling av sakspapirer til Tildelingsmøte (SSM)  

• Hatt individuell veiledning med foreninger om søknad  

• Hatt telefonveiledning med linjeforeninger.  

• Hatt medarbeider samtaler med VT leder  

• Hatt økonomi møte med Thomas  

• AU-møter   

• Kontinuerlig svare på mail  
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• Jobbe med utbetalingsanmodninger  

• Samarbeidsmøte med KSI  

• Deltatt på stiftelsesfest for under construction KSS  

 

Kommunikasjonsansvarlig:  

• Planlegge og gjennomføre cruise-kampanje  

• Kommunisere med samarbeidspartnere om kampanje  

• Planlegge stands  

• Møte med foreninger i Grimstad  

• AU-møter  

• Publisere sakspapirer  

• Oppdatere dokumenter på nettsiden  

• Lage refusjonsskjema for KUs reisekostnader  

• Finne gjester til SiA Studentliv lansering  

• Publiseringer på sosiale medier  

• Handle og hente utstyr til KU  

• Sikre bilde- og video-materiell fra stands, møter og sosiale sammenhenger  

• Registrere navn og informasjon til gavekort  

• KU-møter  

• Lage og publisere grafikk om vinnerne av cruise-konkurransen  

• Møter med kommunikasjonsgruppa til S24  

• Veiledning av KU  

• En-til-en med Michelle  

• Oppdatere nettsiden  

• Publisere artikkel på nettsiden  

• Fotografering av FU  

• Ordne merknad i studentkalenderen for Under construction  

• Designe ny rollup  

• Lage standguide  

• Skrive sakspapirer  
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• Sjekke priser på stand/promomateriell  

• Starte på profilguide  
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VT-sak    65/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi   

  

 

Budsjett for 2023 

Velferdstinget i Agder (VT) som avdeling i studentsamskipnaden i Agder (SiA) har et 

budsjett på omtrent 3,5 millioner fra semesteravgiften, dette kan variere etter vedtak fra SiA-

styret. Denne summen blir blant annet fordelt på honorar til AU, studentsosiale midler og 

driftskostnadene VT har. Denne saken tar kun for seg budsjettet for året 2023 som handler om 

driftskostnadene til VT (ikke studentsosiale midler eller honorar til AU). Driftskostnadene er 

midler som VT skal bruke på kostnader som følger med det å drive en organisasjon, og skape 

engasjement for studentene VT representerer. Driftskostnadene har tidligere vært på 144 200,-  

AU ønsker å presisere at selv om budsjettet i år er oppjustert fra tidligere år, vil dette i praksis 

ikke påvirke midlene som går til studentforeningene. Budsjettet er satt opp i lys av hvor mye 

midler studentforeningene tradisjonelt søker. Av erfaring er det i tillegg mange foreninger 

som søker mer enn de faktisk henter ut, og det er ikke alle søknader som innvilges på grunn 

av FUs retningslinjer.  

 

Budsjettet er basert på forbruket VT har hatt i 2022 og den ekstraordinære tildelingen av 

midler som ble vedtatt i oktober-møtet 2022. Basert på hva VT vedtar som budsjett, og under 

behandling av studentsosiale midler, tar AU dette med seg inn i videre arbeid.  

 

For at AU skal kunne gi best mulig svar knyttet til budsjett og forslag til endringer, bes dette 

meldes inn på forhånd. Send mail til: organisatorisk@vt-agder.no med Emne “Budsjett 23” 
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Post Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 
Budsjett 

2023 
 Endringer 

Profileringstøy 20 750,- 20 750,- 41 500 + 20 750 (gensere 

for begge perioder 

for AU, KU, FU. 

Kontor, programvare o.l. 9 750,-  6 000 11 000 + 4000 (rekvisitter) 
+ 1000 (trykk) 

Reisekostnader 28 000,- 28 000,- 59 000 + 16 000 (skyss for 

studenter i 
forbindelse med VT-

møter) + 15000 
(ViN samling i 
Trondheim) 

+3000 
(kjøregodtgjørelse i 
forbindelse med 
stand) 

Bevertning 25 950,- 30 000,- 43 500,- + 13 500 (Flere 

folk mer mat) 
Gaver 4 000,- 6 000,- 10 000,- + 2000 (Mer 

aktivitet i VT og 
utvalgene) 

Opplæring av AU og VT 55 750,- 66 000,- 78 000,- + 12 000 (beregnet 

pris for fullt VT som 
deltar på 
oppstartshelg, og 
overlapp for AU) 

Buffer 0 0 20 000,- + 20 000 (Til 

uforutsette utgifter) 
Stand materialet: 0 0 51 800,- + 15 000 (stand)  

+ 36 800 

(profileringsartikler) 

Nyttårsbord/Sommeravslutning 0 17 000,- 26 500,- 22 000 til 

nyttårsbord og 

4500 til 

sommeravslutning. 

SUM: 144 200  156 750 341 300 + 184 550 

 

 

 
 

Forslag til vedtak:   

Velferdstinget i Agder vedtar Budsjett 2023 med de endringene som måtte komme på møtet.   

  

  

Vedlegg: Vedlagt ligger utfyllende forklaring av postene 
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Utdypende forklaring av postene   

1. Profileringstøy   

Posten inkluderer profileringstøy til VT. Denne posten er doblet i 2023 budsjettet fordi 

VT ønsker profileringstøy, og AU vil sikre at profileringstøy gis ut når nytt VT trår på.  

2. Kontor, programvare o.l.  

Posten inkluderer utgifter til programvarer og diverse kontorrekvisita. Posten økes 

fordi KU trenger rekvisita og midler til trykk for å gjennomføre sitt arbeid. 

Kontorutstyr er ikke prioritert i denne posten fordi samarbeidsavtalen med SiA sier at 

SiA skal dekke et funksjonelt kontor til VT. 

 

3. Reisekostnader   

Posten inkluderer reiseutgifter til møter og konferanser hvor det er viktig at 

Velferdstinget i Agder er representert. Dette vil eksempelvis være når AU har 

møteplikt på ulike møter lokalt og nasjonalt. Et annet eksempel er møter i 

Velferdstingene i Norge (ViN), hvor neste års budsjett må regne med at AU skal reise 

til de andre velferdstingene, siden ViN ble avholdt i Kristiansand i høst. Denne posten 

inkluderer også utgifter til kjøregodtgjørelse når VT er ute på oppdrag og stands. 

Leder i AU har også reiseutgifter til ulike møter, eksempelvis studentrådsmøter i 

Grimstad, toppmøter i Oslo etc. Posten inkluderer også at det kan settes opp skyss for 

studenter når VT-møter, spesielt tildelingsmøter, avholdes. 

 

4. Bevertning   

Posten inkluderer utgifter til møter i Velferdstinget og sosiale sammenkomster i VT. 

Posten økes fordi det er mer aktivitet og flere studenter involvert i VT.  

5. Gaver   

Posten inkluderer midler til symbolske gaver for gjester og andre som gjør et godt 
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stykke frivillig arbeid i VT. Denne posten økes på samme grunnlag som forrige post.   

 

6. Opplæring av AU og VT   

Posten inkluderer utgifter til overlapp mellom avtroppende og påtroppende AU, samt 

utgifter til oppstartsseminar som avholdes for VT-representantene.  

7. Buffer  

Posten er oppført som buffer etter forespørsel fra VT. Bufferen skal dekke uforutsette 

utgifter, og sikre at AU ikke trenger å løfte ekstraordinære søknader til VT.  For å 

sikre at pengene brukes slik VT ønsker skal det komme en sak til VT, om godkjenning 

av bruk, når AU ser det nødvendig å benytte midlene.  

 

8. Stand materiell 

Posten viser hvor mye midler som skal gå til materiell på stand og profileringsartikler. 

 

9. Nyttårsbord/Sommeravslutning 

Posten viser utgifter til nyttårsbord og sommeravslutning, som er faste arrangement for 

Velferdstinget i Agder.  
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VT-sak     66/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Aktivitetsfond  

4.november stenger aktivitetsfondet for 2022, dermed skal Arbeidsutvalget (AU) legge frem en 

evaluering av hvordan fondet har fungert. Gjennom året har vi måttet endre på retningslinjer 

underveis, ettersom man med et nytt fond ikke kan se for seg alle mulige søkescenarioer. 

Hovedformålet med fondet har vært å skape aktivitet blant studenter, og et tomt fond indikerer 

at dette har fungert i stor grad. Når fondet eventuelt skal videreføres vil retningslinjene være litt 

mer innstrammet, ettersom vi ønsker at det skal være mest mulig studenter som kan dra nytte 

av midlene. Til tross for dette skal det ikke være vanskeligere å søke midler, men det er visse 

tak som er satt, eksempelvis 200kr per hode for mat, 500kr hvis man søker om pynt, ikke penger 

til transport til aktivitet etc.  

 

Ettersom aktivitetsfondet har vært en suksess har AU også valgt å tildele 100.000 kr ekstra til 

fondet i 2022, slik at søknader som allerede ligger inne kan behandles. Disse 100.000 kr går fra 

midler som Velferdstinget i Agder (VT) øremerket i vårt investeringsfond vår 2022, ettersom 

fondet er romslig etter tilbakebetalingene fra KSI og GSI. Det var oppe til diskusjon om vi 

skulle få tildelt 100.000 kr fra resterende KD-midler hos SiA, men søknaden vår fikk ikke 

medhold.  

 

Når det gjelder videreføring av fondet til 2023 så vil pengene gå fra øremerkede midler i 

investeringsfondet. Som nevnt over er fondet romslig etter tilbakebetalinger fra KSI og GSI, og 

VT har midler til overs fra det nedlagte fondet “Faglig fond”. Dermed ser AU det 

hensiktsmessig å gi disse pengene tilbake til studentene via noe så konkret som aktivitetsfondet.  

 

Som en del av evalueringen vil Benedicte Nordlie legge frem nøkkeltall basert på 

Aktivitetsfondet. 
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Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar reviderte retningslinjer for aktivitetsfondet, med de endringene 

som måtte komme på møtet.  

 

Velferdstinget i Agder vedtar videreføring av fondet, med de endringene som måtte komme på 

møtet. Videreføringen av fondet og retningslinjene opprettholdes frem til Velferdstinget vedtar 

noe annet. 

 

Vedlegg: reviderte retningslinjer for aktivitetsfondet                                                                                                                                                                                                        
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Aktivitetsfond  

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og grupper på 15 studenter eller flere, som vennegrupper, 

som ønsker å skape aktivitet for studentene på Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for 

økonomisk støtte til sosiale aktiviteter.  

Spørsmål til søknaden rettes til «aktivstudent@sia.no»  

Formål 

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og studenter som ønsker å skape aktivitet for studentene i 

Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for økonomisk støtte til sosiale aktiviteter. Aktiviteten 

det søkes midler til må gjennomføres innen nåværende kalenderår (2023). 

Det er mange studentforeninger i Agder, og fondet skal dekkes mest mulig aktivitet. Alle som søker om 

støtte oppfordres også til å skaffe egne midler, eksempelvis gjennom sponsormidler og egenandel.  

 

Hvem kan søke?  

• Studentforeninger med eget organisasjonsnummer  

• Studentråd tilknyttet høyskoler eller universiteter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder 

(SiA)  

• Studentgrupper på 15 studenter eller mer med hensikt å å skape ny aktivitet skape aktivitet  

Det stilles krav m at de som søker om støtte fører regnskap, og at de på kort varsel kan fremlegge 

regnskap m/bilag for SiA Kultur og Velferd.  

Alle som søker om støtte oppfordres til å skaffe egne midler, og vil ikke bli «straffet» for å ha innhentet 

for eksempel sponsormidler.  

I hovedsak er fondet åpent på vårsemesteret mellom januar-mai. På høstsemesteret fra august-

november. Fondet stenges når det er tomt.  

Søknad  

Søknaden til aktivitetsfondet skal inneholde formålet med aktiviteten og målgruppe, og skal også gi et 
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anslag på hvor mange deltakere søkeren regner med vil komme delta. Søknaden skal inneholde et 

budsjett og innholdsplan. Budsjettet skal vise til forventede inntekter og kostnader, med henvisning til 

hvilke poster som ønskes dekket av støtten. Det er mulig å søke in støtte på opp til 50.000kr. Søknaden 

sendes til «aktivstudent@sia.no».  

Dersom søknaden er ufullstendig, vil søknaden bli avslått uten begrunnelse.  

Viktig å huske på når midler søkes:  

• Søknader må sendes før aktiviteten er avholdt  

• Ønsker dere å betale med faktura må dette informeres om i søknaden.  

• Brukes det mer penger enn det tildelte beløp, kan det ikke garanteres utbetaling på det beløp 

som har oversteget tildelingen.  

• Trenger dere å bruke midler på annet enn det pengene er utdelt til må dette avklares i forkant.  

• Ved gjennomføring av aktiviteten, og tilhørende promotering, skal det tydelig formidles at 

aktiviteten støttes av aktivitetsfondet til VT.  

• Ved gjennomføring av aktiviteten, og tilhørende promotering, skal det tydelig formidles at 

aktiviteten støttes av aktivitetsfondet til VT. Ved posting på SoMe, vær påpasselig med å tagge 

vtagder.  

 

Rapportering av brukte midler  

I etterkant av aktiviteten skal det leveres en kort forklaring på gjennomføring av arrangementet, i 

tillegg til regnskap for arrangementet. Det skal spesifiseres hva midlene er brukt til og kvittering/andre 

bilag må legges med. det må også legges med kontonummer for utbetaling av midler. Dette skal sendes 

til «aktivstudent@sia.no».  

Frist for å rapportere om brukte midler er 30 dager etter avholdt arrangement. Blir ikke aktiviteten 

rapportert innenfor 30-dagersfristen, kan det ikke forventes utbetaling av midler.  

kreves det innlevering av aktivitetsrapport og regnskap for gitte arrangement. Her skal det spesifiseres 

hva de tildelte midlene er brukt til. Legges ikke kvittering eller andre bilag for kjøp med, kan det ikke 
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garanteres tilbakebetaling. Dette skal sendes til «aktivstudent@sia.no» og merkes med «søknad om 

midler til aktivitetsfond».  

Brukes det mer penger enn det tildelte beløp, kan det ikke garanteres utbetaling på det beløp som har 

oversteget tildelingen. Trenger dere å bruke midler på annet enn det pengene er utdelt til må det 

avklares i forkant.  

En søknad skal inneholde følgende:  

• Skisse for planlagt arrangement  

• Detaljert budsjett  

• Formål  

• Målgruppe 

• Anslag på hvor mange søkeren regner med vil komme  

I etterkant av arrangementet skal det innen 60 dager fra arrangementets slutt leveres:  

• Aktivitetsrapport  

• Regnskap  

• Kvittering og andre bilag  

Søknadsbehandling og utbetaling  

• Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søknadsposten følger «førstemann til mølla 

prinsippet»  

• Søknadene vil behandles fortløpende, men det må påberegnes 14 dagers behandlingstid. 

minst 14 dagers behandlingstid av SiA Kultur og Velferd, og ved klager om avslag eller 

reduksjon i tildeling skal Arbeidsutvalget (AU) behandle klagen søknaden. Det er søker som er 

ansvarlig for å sende dette over til AU (leder@vt-agder.no). Klagen behandles på 

førstkommende AU-møte. Det kan her forekomme unntak i særskilte situasjoner, søknaden vil 

da bli behandlet på neste AU-møte. AUs vedtak er endelig.  

• Dersom søknaden er ufullstendig, vil søknaden bli avslått uten begrunnelse.  

• Spørsmål om søknaden rettes til «aktivstudent@sia.no»  

• Utbetalingene vil skje i etterkant av arrangementet og forutsetter innlevert aktivitetsrapport, 

regnskap, kvittering og øvrige bilag. 
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• Hvis det ønskes betalt med faktura, må dette spesifiseres i søknaden.  

• Pengene utbetales primært ikke på forhånd, men dette kan gjøres unntak på og vurderes i hver 

sak. Trenger du pengene på forhånd må dette oppgis i søknaden. 

Dette gis ikke støtte til Hva kan søkes om?  

Støtten det søkes om skal gå til aktiviteter for foreninger og studenter til både faglige og sosiale formål. 

For å sikre at flest mulig studenter får glede av midlene er det satt følgende begrensninger per 

arrangement:  

• Mat og drikke dekkes opp til 200 kr per hode 

• Inngang til arrangement og aktivitet dekkes opp til 100 kr per hode 

• Lokale dekkes opp til 5000 kr 

• Pynt til arrangement dekkes opp til 500 kr  

Følgende gis ikke støtte til:  

• Alkohol  

• Gaver 

• Promoteringsmateriale  

• Lisenser, utstyr og opplæring som er til enkeltindivid 

• Søknader tilknyttet styremøter  

• Transportkostnader  

• Lønn og honorar 

• Det gis ikke støtte til daglig drift eller større investeringer. Dette kan søkes om gjennom 

Studentsosiale midler Eksempelvis støttes ikke, men begrenses ikke til: 

• Årlige arrangement som foreningene gjennomfører fast hvert år. Unntak er tilfeller hvor det 

feires høytider 

• Alkohol/tobakk 

• Gaver 

• Promoteringsmateriale  

• Lisenser 

• Opplæring for enkeltindivid  

• Investeringsmidler 
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• Driftsmidler  

• Aktivitet utenfor Agder 

• Mat over 200kr per hode  

• Styremøter  

• Lønn/honorar  

- unntak er tilfelles der lønn/honorar er en forutsetning for at arrangementet kan 

gjennomføres  
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VT-sak     67/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Ecklo Brevik 

 

Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder 

Et prinsipprogram er en organisasjons overordnede politiske dokument, som beskriver 

prinsippene organisasjonen står for og skal forholde seg til. Resten av Velferdstinget (VT) 

sine politiske dokumenter utformes utfra disse prinsippene, og VTs prinsipprogram skal 

revideres hvert andre år. Det ble sist revidert 21. oktober 2020. 

Etter en gjennomgang har Arbeidsutvalget gjort et par endringer: 

- Under «Representasjon i Velferdstinget»: Alle studiestedene nevnes nå ved navn, og 

ved Universitetet i Agder (UiA) nevnes både campus Kristiansand og Grimstad 

- Under «Kultur og frivillighet»: redaksjonell endring og Teateret er strøket til fordel for 

studenthuset i Skippergata (i tråd med den avsluttede avtalen med Teateret og 

Kristiansand Studentsamfunn-stiftelse) 

-  Under «Kollektivtransport og samferdsel»: tiltak om bysykler er strøket 

AU håper dere tar dere god tid til å lese gjennom prinsipprogrammet på forhånd og kommer 

med forslag til endringer om dere ser behov for det. Send gjerne inn spørsmål før møtet.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Velferdstinget i Agder, med de endringene som 

måtte komme på møtet.  

Vedlegg: Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder  
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Velferdstinget i Agders Prinsipprogram  

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er 

det øverste politiske dokumentet i Velferdstinget i Agder (VT).  

  

Representasjon i Velferdstinget     

Velferdstinget i Agder er det øverste studentpolitiske organet i velferdsspørsmål opp mot 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA), vertskommuner, fylkeskommune og nasjonalt. VT 

representerer alle studentene i Agder, som tilhører medlemsinstitusjoner tilknyttet SiA. 

Dette inkluderer Universitetet i Agder, campus Kristiansand og Grimstad, Ansgar Høgskolen, 

NLA, Noroff og Fagskolen i Agder. For en best mulig representasjon av mangfoldet av 

studenter, har alle rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser, uavhengig av 

bakgrunn og medlemsinstitusjon. VT skal derfor støtte opp rundt de lokale 

studentdemokratiene. Tett kontakt med medlemsinstitusjonene sikrer at politikken, 

aktivitetene og medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. Det er studentene 

som både bruker, og betaler for, store deler av velferdstjenestene i SiA, gjennom 

semesteravgiften. Derfor er et velfungerende samarbeid mellom VT og alle ledd i SiA en 

forutsetning, slik at studentene sikres medvirkning i livet rundt studiet, samt kontroll over 

hva semesteravgiften blir brukt til. I samarbeidet mellom VT og SiA skal man i fellesskap ta et 

samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekrafts mål ligge til grunn. Dette standpunktet 

skal også formidles ut til studentene for å vise resultater av dette samarbeidet.     

 

Profilering og informasjon    

Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet 

til SiA. For å imøtekomme mangfoldet av studenter i Agder skal informasjon som omhandler 

studenters velferdstilbud og som ellers er relevant for studenter være tilgjengelig både på 

norsk og engelsk. Det kreves også at SiA og VT sine nettsider skal være universelt 

utformet.     
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SiA og VT skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle 

utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA. Herunder skal muligheten for å søke om midler 

gjennom Fordelingsutvalget vektlegges med tilhørende krav og retningslinjer.     

 

Studentenes velferdstilbud    

For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de 

reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og 

studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. VT 

mener at studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dag er ikke 

studiefinansieringen tilstrekkelig nok til å leve av, og den er i liten grad tilpasset en 

mangfoldig studentgruppe. SiA sine tilbud skal bygge opp under prinsippet om lik rett til 

utdanning, og skal dekke de primære behovene studentene har for å trives i livet rundt 

studiene. Alt overskudd SiA genererer, etter drift og utvikling, tilbakeføres til studentene i 

arbeidet for å utarbeide bedre studentvelferd i SiA. Videre er det er også et poeng at 

tilrettelegging av tilbud skjer i samarbeid med VT, utdanninginstitusjoner, kommunen og 

fylkeskommunen. Slik at man i fellesskap tilrettelegger for mangfoldet, gjennom dagens 

tilbud og opprettelsen av nye tilbud.     

 

Helse    

God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. 

SiA skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og 

behandlende nivå. Vi mener at kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for 

finansiering av helsetilbudene. Tilbudene skal driftes av SiA og fungere som et supplement til 

det offentlige.     

 

Bolig     

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, 

og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. SiA og VT skal jobbe opp mot 

lokale myndigheter for at å sikre at det er tilstrekkelig antall studentboliger målt opp mot 

studentmassen i Agder. Dekningsgraden i Agder bør ligge på minst 20%. Boliger som tilbys 
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studenter skal imøtekomme en students behov både på pris og kvalitet. Alle nye 

studentboliger som bygges skal være bygd med bærekraftige materialer og være 

energieffektive.     

 

Mat og drikke    

SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes primære 

behov for måltider gjennom dagen. Det skal tilrettelegges for allergier, religiøse hensyn og 

veganske alternativ ved alle institusjoner. Kvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet skal 

vektlegges i alle ledd av virksomheten. Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor 

utvalg. Ved institusjoner hvor det ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal 

det tilrettelegges med tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA.    

  

Trening     

Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig 

helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene. SiA er ansvarlig 

for å skape arenaer for studenter hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt til deres 

hverdag. Fylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg 

for å sikre studenters behov og ønske. Organisert studentidrett er et viktig supplement i 

tillegg til SiA sitt tilbud opp mot studenters psykiske og fysiske helse, og skal i tråd med dette 

tilrettelegges for.     

 

Studenter med barn     

SiA skal tilrettelegge for studenter som har barn. Dette skal gjøres gjennom et godt 

barnehagetilbud, samt andre tilrettelagte aktiviteter. Studenter med barn har lik rett på et 

bra velferdstilbud rundt studiene som alle andre studenter. Det skal derfor legges til rette 

for gode sosiale arrangement som skal være rettet mot studenter med barn.     

 

Læremateriell    

SiA skal legge til rette for et godt tilbud på pensumbøker, og det skal være til fordel for 

studenter å handle alle pensumbøkene sine på SiA bok. SiA bok skal også strebe etter å være 
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den foretrukne bokhandelen studenter drar på for å handle det essensielle en student 

trenger i studiehverdagen. SiA bok skal også legge til rette for gjenbruk av pensumbøker.     

 

Kultur og frivillighet     

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner 

oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene. Det er derfor viktig at VT, 

vertskommunene, fylkeskommunen og SiA legger til rette for og støtter opp om 

studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. For å sikre studenter sin deltagelse i det 

kulturelle livet i regionen skal alle kulturelle arrangement i regi av SiA tilbys med 

studentrabatt. Videre skal det arbeides for at kulturelle tilbud ellers i samfunnet også gjøres 

tilgjengelig for studenter gjennom rabaterte priser. Studenter skal ikke kun anses som en 

deltager inn i kulturlivet, men også en aktiv rolleinnehaver og skal være sitt ansvar bevisst. 

VT skal i samarbeidet med SiA for å løse studentfrivillighetens utfordringer. VT skal i 

samarbeid med SiA løse studentfrivillighetens utfordringer. VT er opptatt av at det legges til 

rette for sosiale og kulturelle arenaer hvor studenter kan møtes, fortrinnsvis Bluebox, Østsia 

og studenthuset i Skippergata Teateret. Det skal også jobbes for å opprette flere avtaler som 

skal være til fordel for studentene.     

 

Kollektivtransport og samferdsel     

Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested. 

Fylkeskommunen skal stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt 

kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene. Studenttilbud som 

berører den enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor midlertidige. Under 

kollektivtransport anses også bysykler og andre bærekraftige tiltak som kan yte studenten 

godt på flere nivå. SiA skal i samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet 

gjennom god dialog med fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport. I tillegg til 

kollektivtransport er det viktig å se på bruk av private biler og parkeringsareal. VT vil se på 

gode løsninger for parkering ved institusjoner og studentboliger, med tanke på 

arealeffektivitet og bærekraftighet.      
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VT-sak                          68/22 

Møtedato                      16.11.22  

Saksbehandler              Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman  

 

Revidering av Velferdstinget i Agders politiske dokument  

Politisk dokument for Velferdstinget i Agder (VT) er VTs politiske standpunkt i 

velferdspolitiske saker, som omfatter alle studenter i Agder. Dokumentet utdyper VTs 

prinsipprogram, og blir supplert med politiske uttalelser og resolusjoner som VT vedtar. 

Politikken som VT fremmer er partipolitisk nøytral ettersom vi er en interesseorganisasjon.  

Vedlagt ligger det politiske dokumentet med Arbeidsutvalgets (AU) revideringer. Det 

politiske dokumentet er nokså nytt i VT, og innholdet står seg enda godt. Derfor har AU kun 

foreslått mindre endringer, markert i dokumentet.  

 

For ordens skyld er det viktig å merke seg følgende informasjon tilknyttet vedlegget:  

1. G står for Grunnbeløp og brukes av NAV for å beregne ytelser, denne summen endrer seg 

hvert år 1. mai, i 2021 er 1 G = 106 399 kr og 1.5 G = 159 599kr   

2.  Besøksordningen går ut på at om man er medlem av Spicheren i Agder så kan man få et 

stempelkort som sikrer gratis inngang på treningssentre for studenter i andre deler av 

landet.   

3. Dekningsgrad beskriver hvor mange studentboliger det er i forhold til antall studenter, 

med en dekningsgrad på 20% så kan 20% av studentene forvente å få en studentbolig i 

SiA.    

 

Forslag til vedtak: Velferdstinget i Agder vedtar det politiske dokumentet med de endringene 

som måtte komme på møtet.  

 

Vedlegg: Velferdstingets Politiske dokument 
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Velferdstinget i Agders (VT) Politiske Dokument  

Velferdstingets representasjon   

VT skal være en interesseorganisasjon som representerer studenter i Agder både i 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA), lokalt i vertskommunene, regionalt og nasjonalt. VT skal 

sikre at studentstemmen i velferdspolitiske saker skal bli hørt. VT skal legge til rette for 

universelt utformede tiltak og at de representerer den brede studentmassen.   

VT skal jobbe for at:   

• VT har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av studiestart blant annet 

gjennom representasjon i Bli-med dagen som skal inkludere alle institusjonene.    

• VT beholder observatørplass i SiA-styret og bruker plattformen for å fronte VTs 

politikk.   

• VT er inkludert i alle saker i SiA av betydning for studentenes velferd.   

• VT har en observerende og støttende rolle for Studentrådene ved alle høyere 

utdanningsinstitusjoner som er representert i VT.   

• Studentrådene i Kristiansand (SiK) og Grimstad (SiG) er gode 

kommunikasjonsportaler inn til kommunene, hvor man også jobber med 

universitetsbyplanene.   

• VT deltar aktivt og er pådriver i Velferdstingene i Norge (ViN).   

• VT er representert på lokale og nasjonale arenaer for å sikre Agder-studentenes 

stemme. VT skal sikre at nasjonal velferdspolitikk blir realisert lokalt, og at lokale 

spørsmål får nasjonal oppmerksomhet.   

   

SiA generelt   

VT mener at SiA må være en fremoverrettet aktør for studenter i Agder og utvikle tilbudene i 

takt med studentenes interesser og behov. VT skal samarbeide med SiA for å sikre at 
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studentene mottar de velferdstilbudene de forventer og har behov for. VT skal også være en 

pådriver og utfordre SiA til å gjøre livet rundt studiene best mulig.    

 Disse tilbudene må være åpne for alle medlemsinstitusjonene og enkle å ta del i, uavhengig 

av hvilken institusjon studentene studerer ved. Tilbudene må være universelt utformet slik at 

alle studenter kan ta del i tilbudene.   

Overskuddet som SiA genererer, skal på en synlig måte gå tilbake til studentene, som et 

insentiv for at enda flere studenter bruker SiA sine tilbud fremfor andre aktører. Resultatene 

av dette overskuddet må reklameres for blant studentene, slik at de vet hva slags goder de 

oppnår.   

 Studenter er også opptatt av miljø, og det er viktig at SiA reflekterer dette i sin drift.   

  

VT skal jobbe for at:   

• De ulike avdelingene i SiA kjenner til VT og samarbeider for å opprettholde og skape 

gode tilbud til studentene.   

• Det skal være lett tilgjengelige sorteringsstasjoner på alle steder der SiA driftes.   

• Det tydeliggjøres hvordan overskuddet SiA får gjennom driften går tilbake til 

studentene.   

• SiA på en gjennomsiktig måte viser hvordan de jobber med FNs bærekraftsmål.   

•  SiA skal være miljøvennlige og vise dette ved deres daglige drift og beholde 

miljøfyrtårnsertifisering.    

• Overskuddet SiA genererer kommer studentene til gode på en synlig måte.   

• SiA sørger for at aktører som leier lokaler på studentsenteret skal bidra til bedre 

studentvelferd.   

• SiA skal etterstrebe å ha papirløse løsninger på alle tjenester som tilbys.   

• SiA skal i stor grad benytte seg av studentmedvirkning fra sine studentbrukere av 

tjenester og tilbud når disse skal utvikles eller endres   
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Studentenes økonomi   

VT jobber også med nasjonale mål for å sikre studentenes velferdsrettigheter. Dette gjøres 

sammen med øvrige Velferdsting i Norge gjennom ViN-samarbeidet.   

For å sikre studentenes velferdstilbud er det viktig at både VT og SiA bruker hverandres 

innflytelse og kanaler for gjennomslag, både i kontakt med lokale og nasjonale politikere og 

interessenter.   

  

VT skal jobbe for at:   

• Studenter skal ha 1.5 G (grunnbeløp) i studiestøtte.  

• Studenter skal ha 12 måneder med studiestøtte.   

• Konverteringsorden i lånekassen omgjøres. Slik at både studenter som gjennomfører 

grad, årsstudier og enkeltstudier har lik tilgang på stipendomgjøring ved avlagt 

eksamen.    

• Studenter skal kunne få Arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis de blir permitterte.   

• VT følger opp aktuelle samfunnsendringers påvirkning på studenter økonomi, og 

sikrer at Agders studentstemme blir hørt for å sikre best mulig vilkår for studenter.  

  

Helse   

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt studentliv, og helse må forstås både 

som forebyggende og behandlende. VT jobber for at studenthelse settes på agendaen og at 

tilbud er tilpasset studentenes behov. For å sikre at alle studenter i Agder får tilgang på rask 

helsehjelp må SiA sine tilbud være et supplement til de offentlige helsetjenestene. VT skal 

samarbeide både nasjonalt og lokalt med relevante aktører for å utarbeide gode helseordninger 

for studentene i Agder, som treffer deres behov. VT skal også gjennom SiK og SiG 

samarbeide med kommunene om å utvikle et tilpasset helsetilbud for studenter.   
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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 mellomkommunale tilbud og 

SiA’s supplerende helsetilbud til studentene.  

  

VT skal jobbe for at:   

• SiA styrker lavterskeltjenester som bidrar til god psykisk helse hos studenter.   

• SiA opprettholder ordningen om refusjon for transport ved midlertidig 

bevegelseshemming til og fra campus og eventuell annen obligatorisk aktivitet.   

• SiA fokuserer på forebyggende arbeid for god psykisk og fysisk helse.   

• SiA Helse skal være synlige på alle skoler som betaler semesteravgift til SiA.   

• SiA Helse sitt tilbud skal være et supplement til det offentlige, og tilrettelegge for at 

det offentlige tilbudet synliggjøres for studenter.   

• Tannhelse ses på som likestilt med øvrig fysisk helse nasjonalt.   

• Kommunene må styrke fastlegeordningen og tilrettelegge denne for studenter.   

• SiA gjennomfører kurs og seminar på institusjonene.   

• Promotere og synligjøre helsekassen for studenter.  

• Alle studenter skal ha tilgang til gratis sanitærprodukter på sitt utdanningssted  

• Studenttelefonen opprettholdes.   

  

  

Trening   

En aktiv livsstil kan bedre studentenes fysiske og psykiske helse. Et godt og variert 

treningstilbud er derfor nødvendig for studentene i Agder. Tilbudet skal gis av SiA, og kan 

skje i samarbeid med vertskommunene for å sikre et bredt tilbud. Det må sikres at tilbudene 
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som gis er studentvennlige og at prisen er tilpasset et studentbudsjett. Den organiserte 

studentidretten må prioriteres når trening diskuteres, slik at man sikrer gode studentdrevne 

tilbud.   

  

VT skal jobbe for at:   

• Treningstilbudet for studenter har sammenlignbare priser med andre universitetsbyer 

og at besøksordningen opprettholdes.  

• SiA tilbyr et variert treningsopplegg for en mangfoldig studentmasse.   

• SiA legger til rette for organisert studentidrett.   

• Det skal være et fullverdig treningstilbud for studenter i Kristiansand og Grimstad 

med studentvennlige priser.    

• Kommune og Fylkeskommune stiller med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg.   

• Studenter som er med på organisert opplegg med KSI/GSI på Spicheren skal ikke 

trenge å være fulle medlemmer for tilgang til senteret i treningstiden.   

• Studentene får tilgang på idrettsanlegg i Agder.    

• Studenter skal være inkludert eller involvert når det er snakk om idrett, trening og 

friluftsliv i Agder    

  

Læremateriell   

SiA sitt tilbud om læremateriell må kunne benyttes av alle medlemsinstitusjoner. Dette betyr 

at tilbudene må være åpne, tilrettelagt og relevant for studenter, uavhengig av 

medlemsinstitusjon.   

 VT skal jobbe for at:   

• SiA Bok har konkurransedyktige priser.   

• Pensumpakkene er emnebasert og ikke studiumsbaserte.   
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• Det skal være lønnsomt å skrive fagbøker/forfattere blir støttet til å produsere god 

faglitteratur   

   

Studenter med barn   

Studenter med barn er en særskilt gruppe, som man vet har egne utfordringer. VT mener at 

SiAs tilbud må støtte opp om at også studenter med barn har et godt liv rundt studiene og at 

SiA imøtekommer disse behovene.   

VT skal jobbe for at:   

• Studenter skal ha førsterett på barnehagetilbud i SiA.   

• SiA skal legge til rette for sosiale tilbud for studenter med barn.    

• Tilbudet som gis, rettet mot studenter med barn, er tilpasset studiehverdagen blant 

annet i forhold til eksamensperiode og praksis.   

• Det er egne treningstilbud, hvor studenter kan ta med barn på trening.   

• Studenter med barn skal få 2 G i studiestøtte.   

• Det tilrettelegges for studenter med barn som har spesielle behov.   

  

Mat og Drikke   

VT mener at studentene skal ha enkel tilgang på gode og sunne mat- og drikketilbud i sin 

studiehverdag. Tilbudene må være tilpasset studentbudsjettet og åpningstiden må samsvare 

med studentenes hverdag. Spesielt under eksamensperioder må åpningstidene utvides, slik at 

studentene kan ha tilgang på mat og drikke, under medlemsinstitusjonens åpningstider.   

Det er også viktig at studenter har tilgang til mat tilpasset ulike behov og livssyn, samt at 

kantinen driftes på en miljøvennlig måte.   
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 VT skal jobbe for at:   

• Sia skal ha vegetar/vegansk mat som hovedalternativ og kjøtt som alternativ   

• Det skal være gode alternativer for de som har allergier og/eller, religiøse 

matpreferanser.  

• All mat som selges skal være tydelig merket.   

• Det skal prioriteres studentvennlige priser foran utvalg. (større fokus på billig mat)    

• Sia skal ha et stort fokus på å redusere matsvinn som f.eks. «Too good to go».   

• SiA skal legge til rette for betalingsløsning for innvekslingsstudenter som ikke kan 

bruke kortet sitt i Norge   

  

  

Kultur og frivillighet   

Kultur og frivillighet skaper gode sosiale områder, hvor studentene på tvers av utdanning og 

utdanningsinstitusjon kan møtes. Kultur og frivillighet er også viktig for at studentene kan ta 

del i vertskommunenes tilbud. På denne måten er VT med på å skape bedre studentvelferd 

utenfor medlemsinstitusjonene også.   

 VT skal sikre at det studentsosiale fondet og andre fond de oppretter understøtter 

studentfrivilligheten og sikrer disse et økonomisk grunnlag for drift. Både VT og SiA har et 

betydelig administrativt ansvar for å bygge opp under frivillighet og støtte de 

studentforeningene som trenger det, både under opprettelse og drift. VT skal også bruke 

studentrådene SiK og SiG for å knytte sammen studentfrivillighet med øvrig frivillighet i 

vertskommunene.   

 VT og SiA må samarbeide for å sikre at studentene har egne studentsamfunn å ta del i, som 

er utarbeidet av studenter, for studenter. Studenthusene skal både fylles med frivillighet, 

arrangement og uformelle møteplasser. Studenthusene må derfor ha studentvennlige priser og 

åpningstider, slik at studentene kan ta del i huset både under undervisningstid og det sosiale 

på ettermiddag og kveld. VT skal samarbeide med studenthusene for å sikre at alle 

39



 
 

studentene, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon de er fra, føler tilhørighet og eierskap til 

husene.   

  

VT skal jobbe for at:   

• Studenter har tilgang til gratis arrangement og at øvrige kulturtilbud alltid har 

studentvennlige priser.   

• VT har et nært samarbeid Østsia og Studentsamfunnet i Grimstad Bluebox og følge 

opp nye studenthus og studentsamfunn.    

• SiA investerer i studentdrevet studenthus og studentdrevet hytte.   

  

Bolig   

Trygge og kvalitetssikrede boligtilbud er en forutsetning for at studentene trives i studiebyen 

sin. VT jobber for en dekningsgrad på 20% i Agder, slik at flere studenter kan ta i bruk SiA 

sine studentboliger. Dette samsvarer med det nasjonale målet som blant annet NSO jobber for. 

VT mener at et godt studentboligtilbud også kommer studenter som leier privat til 

gode, for ettersom studentboligene virker konkurrerende på pris. Når SiA bygger nye bygg 

skal de bygges sentralt for studentene, inneholde sosiale møterom og bygges så bærekraftig 

som mulig. Det er også en forutsetning at boliger som bygges også pusses opp ved behov. 

Derfor mener VT at tilskudd som gis til studentboliger fra nasjonalt hold, også skal kunne 

brukes for å pusse opp eksisterende studentboliger, om VT og SiA ser dette nødvendig.   

VT mener at vertskommunene også har et stort ansvar for at studentboligene bygges. Det må 

sikres at kommunene har fleksible ordninger og satser på studentboliger, slik at kommunen 

ikke blir en flaskehals. Dette innebærer at kommunen legger til rette for bygg av 

studentboliger, tomtepriser som gir SiA mulighet til å bygge innenfor budsjett, samt at SiA får 

brukt opp nasjonale tilskudd innenfor fristen.    
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VT skal jobbe for at:   

• SiA skal etterstrebe en dekningsgrad på minst 20% i Agder og nye bygg skal bygges 

så bærekraftig som mulig.    

• SiA skal renovere studentboliger etter behov fremfor å erstatte de med nye.   

• SiA legger til rette for et godt bomiljø, med tiltak som bidrar til å integrere 

internasjonale studenter som bor i SiA Bolig.   

• Nasjonalt skal det både gis tilskudd til nybygging av studentboliger og til 

renovering/oppussing/oppgradering som gjenspeiler inflasjon og prisutviklingen i 

markedet.   

• Når studentboliger skal utarbeides skal VT gi innspill ift. lokalisering, innhold og 

utforming.   

• SiA skal etterstrebe lave priser på studentboliger, som også kommer de som leier 

privat til gode, fordi studentboligene virker konkurrerende på pris.   

  

Kollektivtransport og samferdsel   

Studenter skal ha enkel tilgang til kollektivtransport, dette gjelder både tog og buss. Skal 

studenter bosette seg utenfor bykjernene, er kollektivtransport en forutsetning.   

Gode kollektivtransportordninger innebærer studentpriser, at kollektivtransport går ofte nok – 

døgnet rundt, og at det er mulig å ta seg rundt i hele Agder.   

VT skal bruke SiK og SiG for å sammen fronte behovet for gode kollektivtransportløsninger 

og samferdsel for studentene.   

  

VT skal jobbe for at:   

• Studenter får et billig og attraktivt kollektivtilbud i studiebyene.   

• Det blir gode studentpriser på Tog, flybuss og nattbuss regionalt og nasjonalt.   
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• Prisen på el-sparkesykkel må være lavere eller ha studentrabatt.   

  

Profilering og informasjon   

Informasjonen VT gir ut må være tilpasset både norsk- og engelsktalende studenter.   

Tilbudene SiA gir må være reklamert for på digitale flater som nettsiden og ut til skjermer på 

alle medlemsinstitusjonene.   

Samarbeidsavtalene mellom VT og SiA, samt VT og studentrådene er et godt utgangspunkt 

for oppfølging og kontakt. Møtepunktene i avtalen er et minimum av kontakt VT og 

studentrådene skal følge opp, for å profilere seg selv og gi relevant informasjon.   

  

VT skal jobbe for at:   

• Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og 

medlemsinstitusjonene/studentrådene.   

• Studentene kjenner til tilbudet på studentsenteret samt øvrige velferdstilbud.   

• VT og SiA er synlige på alle medlemsinstitusjoner.   

• Relevante undersøkelser som presenterer studentenes velferd promoteres og at 

resultatet brukes av SiA og VT for å videreutvikle velferdstilbudet for studentene.   

• Nasjonale studentkampanjer blir promotert i samarbeid med ViN og NSO.   

 

Sist revidert: 06.04.21 

Sist revidert: 16.11.22  
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VT-sak     69/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Økonomireglement for Velferdstinget i Agder (VT) 

Økonomireglementet skal styre hvordan VTs budsjett blir brukt i løpet av året. Reglementet 

legger også føringer for hvilke roller de ulike partene i VT har i økonomistyringen i 

organisasjonen. 

 

På forrige møte i VT ble det lagt frem et økonomireglement fra Arbeidsutvalget (AU) som lå 

til grunn for vedtak. Det kom frem på møtet at en representant hadde laget forslag til et nytt 

økonomireglement, dermed ble det gjort et vedtak på at saken skulle utsettes. Saken er flyttet 

til dette møte slik at VT-representantene har hatt tid til å se over forslagene til endring. AU 

har gjennomgått forslaget fra representanten, og på bakgrunn av dette laget et nytt 

økonomireglement for VT. AU foreslår at dokumentet som er vedlagt legges til grunn for 

votering.  

AU ønsker å minne på at endring av paragrafer og lignende er redaksjonelle endringer, og 

tilpasses etter at reglementet er vedtatt. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar økonomireglement med de endringene som måtte komme på 

møtet.  

 

Vedlegg: Økonomireglement for Velferdstinget i Agder.  
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Økonomireglement 

§ 1 Virkeområde  

Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av 

Velferdstinget i Agder (VT). Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for de 

økonomiske ressursene, oppfølging av budsjett og delegering av myndighet.  

§ 2 Gyldighet 

Ved uklarheter eller behov for tolkning har VT definisjonsrett.  

Ved motstrid mellom økonomireglementet og lov om universiteter og høgskoler eller lov om 

studentsamskipnader, skal lovene ha forrang. 

§ 3 Studentsosiale midler  

SiA-styret vedtar midler til VT, som VT disponerer videre. VT styres etter et budsjett som 

vedtas på kalenderårets siste møte. Studentsosiale midler tildeles etter retningslinjer for 

studentsosiale midler, og Aktivitetsfond tildeles etter retningslinjer for Aktivitetsfondet. 

Unntak gjøres for oppstartsmidler og ekstraordinære tildelinger.  

§ 3.1 Ansvarsfordeling  

§ 3.1.1 Velferdstinget  

Velferdstinget disponerer tilgjengelige midler ved å vedta budsjett på kalenderårets siste møte 

og godkjenne regnskap i løpet av vårsemesteret. Vedtak gjort i Velferdstinget er bindende for 

all drift i VT.  

Velferdstinget sine representanter kan etterspørre informasjon og oversikt over regnskap. 

Budsjett skal inneholde driftskostnader for AU, herunder KU og FU og VT. 

§ 3.1.2 Arbeidsutvalget  

AU disponerer VT sine midler etter retningslinjer i budsjett. Arbeidsutvalget kan ved 

innstilling søke om ekstraordinær tildeling.  

Leder har som økonomiansvarlig i AU det overordnede ansvaret for å holde de økonomiske 

ressursene innenfor vedtak fattet av VT. Dette gjøres i samarbeid med Studentsamskipnaden i 

Agder (SiA). 
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 Leder har ansvaret for å holde oversikt over den daglige økonomien i VT.  

Godkjenning av utgifter gjennomføres av leder, men der leder selv har utgifter, må 

organisatorisk nestleder godkjenne dette. Leder og politisk nestleder har individuell 

signaturrett og kan dermed godkjenne utbetalinger på vegne av organisasjonen. Alle i AU har 

et ansvar for å følge vedtatte retningslinjer fra VT.  

 

§ 3.1.3 Fordelingsutvalget  

Fordelingsutvalget (FU) gjennomgår og setter innstillinger på søknadene om studentsosiale 

midler. FU foretar også sporadiske kontroller på regnskapene til studentaktivitetene og 

linjeforeningene. FU styres etter retningslinjer for fordelingsutvalget.  

§ 4 Regnskap og rapportering  

Daglig drift i form av bilag, faktura, kvittering m.m. blir sendt av leder til SiA. Regnskap blir 

også ført av SiA. Når regnskapet er fullført blir dette videresendt til AU for så å bli lagt frem 

for godkjenning av VT.  

§ 5 Utgifter mat og drikke  

Alle utgifter tilknyttet mat og drikke skal klareres med leder av AU. 

Mat og drikke dekkes etter gjeldende diettsatser til Statens satser. 

VT-møter har servering av mat og drikke. Utgifter til mat ved øvrige møter skal godkjennes 

av simpelt flertall i AU.  

§ 6 Reise og konferanse  

§ 6.1                    

Alle reiser som gjøres på vegne av VT skal godkjennes av leder av AU i forkant. Ved 

forespørsel skal det legges frem estimerte kostnader ved reisen/konferansen.  

§ 6.2                   

Alle reiser og opphold skal etterstrebes å gjøres på billigst mulig måte og være mest mulig 

bærekraftig. Disse prioriteringene må vurderes opp mot øvrige ressurser og tidsbruk. Reiser 

som tar mindre enn 7 timer uten fly, skal tas uten fly med mindre det fører til særdeles stor 
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ulempe for den reisende eller en urimelig merkostnad, i så fall må unntak vedtas enstemmig 

av AU.  

§ 6.3                

Velferdstinget setter opp fellestransport der det er hensiktsmessig.  

§ 6.4              

 Bruk av egen bil skal godkjennes av leder av AU. Bilgodtgjørelse dekkes etter Statens satser.  

§ 6.5            

I unntakstilfeller, hvor bruk av taxi finner sted skal dette være godt begrunnet, og godkjennes 

av leder av AU i etterkant, om bruken fremstår rimelig.  

§ 6.6             

Reiseregning fylles ut på eget skjema hvor relevante bilag legges ved. Reiseregninger må 

sendes inn innen rimelig tid.  

§ 7 Innkjøp av varer og tjenester  

§ 7.1              

Alle innkjøp gjort i regi av VT skal godkjennes av leder av AU.  

§ 7.2              

I tilfeller hvor innkjøp ikke inngår i rutinemessig art eller ikke inngår direkte i budsjettet skal 

VT konsulteres.  

§ 7.3               

Alle innkjøp gjort i regi av VT skal etterstrebe miljøvennlighet og etiske hensyn. Dette må til 

enhver tid vurderes opp mot økonomiske hensyn.  

§ 8 Ansettelser  

§ 8.1              
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Ved ansettelse skal det opprettes en formell standardkontrakt mellom arbeidstaker og leder av 

AU. 

§ 8.2              

Ved ansettelse av permanente stillinger i Velferdstinget i Agder er det VT som vedtar 

opprettelsen av disse.  

§ 8.3              

AU har muligheten til å opprette kortere vikariat og engasjement opptil 2 måneder, men må 

orientere VT om dette på neste møte. Arbeid utenfor denne lengden må vedtas av VT.  

§ 9 Ekstraordinære tildelinger 

Dersom det er til studentenes gunst og de beste grunner taler for det, kan VT i unntakstilfeller, 

se vekk fra §5, 6 og 7 i økonomireglementet. Forslaget om ekstraordinær tildeling kan ikke 

komme fra VT-representanter. 

For at vedtak skal bli fattet må det være formålstjenlig, forholdsmessig og i tråd med VT sin øvrige 

politikk og retningslinjer. Summen som tildeles, kan aldri sette VT i fare for å gå konkurs. 

Ekstraordinære tildelinger må fattes av VT ved kvalifisert flertall, hvor minst 2/3 av representantene er 

til stedet.   

§ 10 Reglement  

Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.  

Revidert av Velferdstinget i Agder 13.10.2021.  

Revidert av Velferdstinget i Agder 12.10.2022  

Revidert av Velferdstinget i Agder 16.11.22 
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VT-sak     70/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

 

Velferdstinget i Agder (VT) som egen organisasjon   

Gjennom året har Arbeidsutvalget (AU) jobbet mot at VT skal bli en egen organisasjon senest 

fra 1.januar 2023. AU har hele tiden holdt VT oppdatert på prosessen, og på oktobermøtet ble 

det lagt frem en internveileder som viser all informasjon som trengs i forhold til videre 

samarbeid med SiA. Det siste steget i prosessen for at VT skal bli en egen organisasjon er et 

formelt vedtak.  

Om vedtaket får flertall vil AU jobbe videre med utgangspunkt i veilederen, og sikre at 

formalitetene kommer på plass, slik at VT blir operativ som egen organisasjon. 

AU foreslår at vedtaket må gjøres med 2/3 flertall. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar å bli en egen organisasjon, med de endringene som måtte 

komme på møtet.  
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VT-sak     71/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Uttak fra investeringsfondet til innkjøp av Soundboks  

Velferdstinget i Agder (VT) vedtok på møtet i mai at det skulle tas ut 10.000 kr fra 

investeringsfondet til kjøp av Soundboks for utleie til foreningslivet og studentgrupper. Dette 

har vært stor suksess, og Soundboksen vi har blir flittig brukt. Dermed ønsker Arbeidsutvalget 

(AU) å be om enda et uttak fra investeringsfondet, ettersom Soundboksen er såpass populær at 

det er flere om beinet samtidig. Etter tilbakemelding fra de studentene som har lånt den er det 

også kommet et ønske om at vi kjøper «backpack» til Soundboksene, slik at de som skal leie 

den ikke er avhengig av bil for å hente den.  

 

Prisoverslaget ser slik ut:  

Soundboks – 9990,- (https://www.hifiklubben.no/soundboks-gen-3-traadloes-hoeyttaler-med-

batteri/soundboks3bk1br/) 

 

«Backpack» - 1469.- x 2 (https://www.hifiklubben.no/soundboks-backpack-hoeyttaler-

tilbehoer/soundbackpack1bk/?q=soundboks) 

 

Totalsum: 12.928,- 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder godkjenner uttak fra investeringsfondet til enda en Soundboks med de 

endringene som måtte komme på møtet.  
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VT-sak     72/22  

Møtedato  16.11.22     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen   

 

Endring av tidspunkt for SSM-møte  

Etter innspill fra foreninger i Grimstad er det et ønske om å flytte SSM-møtet fra kl. 16:15 til 

17:00, ettersom mange av foreningene meddelte at det er forelesningstid til 16:00. Det vil bli 

satt opp fellestransport for foreningene, slik at de kommer seg tur/retur Grimstad.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at SSM-møtet endrer klokkeslett fra 16:15 til 17:00, med de 

endringene som måtte komme på møtet  
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VT-sak     73/22 

Møtedato  16.11.22    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Revidering av samarbeidsavtale med SiA  

Styreleder i Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og leder i Velferdstinget i Agder (VT) har 

besluttet at det er på tide å revidere samarbeidsavtalen mellom SiA og VT. Bakgrunnen for 

dette er at samarbeidsavtalen som første gang ble inngått 2019 er utdatert. VT har vært i en 

stor endring etter samarbeidsavtalen ble inngått, og for å sikre en oppdatert og funksjonell 

samarbeidsavtale må den revideres. Målet er at ny avtale skal vedtas i løpet av våren 2023, før 

sittende SiA-styrerepresentanter (studentene) skiftes ut. For at samarbeidsavtalen skal 

revideres må alle partene godkjenne dette. SiA-styret har godkjent fra sin side at 

samarbeidsavtalen tas opp. Både VT og SiA må vedta likelydende samarbeidsavtaler, for at 

reviderte avtaler skal tre i kraft. 

 

Denne saken løftes nå til VT for å få innspill til samarbeidsavtalen, samt godkjenning på at 

prosessen igangsettes. Samarbeidsavtalen vil tas opp igjen på et senere tidspunkt for 

eventuelle videre innspill og vedtak. 

 

Punkter under overskriftene 6 og 7, henholdsvis “administrativ støtte” og “økonomi”, er 

spesielt viktig for VT. Men VT står selvsagt fritt til å gi innspill på de punktene de selv måtte 

ønske. På møtet vil Jakob Mæland, styreleder i SiA, orientere VT om punkter SiA diskuterer 

og hvordan de jobber med revidering av samarbeidsavtalen.  

 

Forslag til vedtak: 

VT godkjenner at samarbeidsavtalen mellom VT og SiA tas opp til revidering, med mål om 

vedtak av ny avtale våren 2023.  

 

 

Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom VT og SiA.  
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VT-sak                          74/22  

Møtedato                      16.11.22  

Saksbehandler              Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman  

 

 

Studentboliger Gimle 4  

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har inngått kontrakt med HSH om bygging av 3 nye 

studentboligbygg for studenter på Gimle 4 ved Universitetet i Agder (UiA). Prosjektet består 

av 3 nybygg med til sammen 271 boenheter fordelt på 1-roms leiligheter, studio-leiligheter og 

par-leiligheter, som skal stå klare sommeren 2023. Byggene oppføres med fundament og 

underetasje i betong og bærekonstruksjon i massivt tre, noe som ivaretar SiAs miljøprofil. 

Prosjektet har en totalramme på 180 mill. eks. mva.  

Velferdstinget i Agder (VT) har et mål om 20 % dekningsgrad av studentboliger, hvilket 

byggingen av Gimle 4 er med på å sikre. Per dags dato har Agder en dekningsgrad på ca. 12 

%. Byggingen av studentboligene på Lund torv vil være det neste byggeprosjektet etter Gimle 

4 for å øke dekningsgraden ytterligere. Det er både bra både for studentøkonomien og 

studentvelferden generelt.  

I statsbudsjettet for neste år ønsker regjeringen at bygging av studentboliger skal prioriteres, 

til tross for økte byggekostnader og generell pris- og lønnsvekst. Derfor foreslår regjeringen å 

øke kostnadsrammen fra 1 million til 1,45 millioner kroner per hybel for statlig støtte til 

byggeprosjekter. Samtidig forutsetter regjeringa at husleia til studentene ikke skal øke 

vesentlig som følge av dette. Målet til regjeringa er at antallet studentboliger som bygges skal 

opp fra rundt 1000, til 1600–1700 i året som kommer.  
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