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Innkalling til møte i Velferdstinget. 
    
 
Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder.  
Tid: Onsdag 5. mai 2021 kl. 16.15.  
Sted: Zoom.   
    
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke, til leder@vt-
agder.no.   
      
 
Forslagsark finner dere her:  
Forslagsark | Velferdstinget i Agder (vt-agder.no) 
 
  
Grunnet de nasjonale og lokale restriksjonene er vi nødt til å ha møtet digitalt denne gangen 
også. 
  
Lenke til  møtet: 
 https://uiano.zoom.us/j/61259077450?pwd=UnRnQVVxY2ppUWlWRVFXTmNrYUZDUT
09 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Anna Synnøve Røysland 
Leder, Velferdstinget i Agder.  



	
	

Saksliste VT-møte 
Møtedato: 05. mai 2021 kl. 16:15 

Sted: Zoom 

 
 

	

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD 
VT-sak 00a/21 Godkjenning av 

ordstyrer 
  

VT-sak 00b/21 Godkjenning av 
innkalling, saksliste 
og dagsorden. 
 

Ordstyrer Vedlagt 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av 
protokoll fra 22.04.21 

Ordstyrer Vedlagt 

Orienteringssaker    
VT-sak 31/21 Siden sist. Anna Synnøve 

Røysland/Sofie Klit 
Vedlagt/Muntlig 

Vedtakssaker    
VT-sak 32/21 Valgforsamling. VK v/Sara Shi Øyen Vedlagt 
    
VT-sak 33/21 Tildeling av 

Studentsosiale 
midler. 

FU v/Kristopher Nils 
Kjevik-Wycherley 

Vedlagt 

VT-sak 34/21 Utviklingsplan. Anna Synnøve Røysland Vedlagt 
VT-sak 35/21 Handlingsplan 

2021/2022. 
Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 36/21 Resolusjon. Anna Synnøve Røysland Vedlagt 
VT-sak 37/21 Samarbeidsavtale. Thomas Johnsen Vedlagt 
Diskusjonssaker    
VT-sak 38/21 Status Handlingsplan. Anna Synnøve Røysland Vedlagt 
VT-sak 39/21 Innspill til studiestart. Michelle Brynildsen Vedlagt 
Orienteringssaker     
 Eventuelt.  Muntlig 
 Evaluering av møtet.  Muntlig 



	
 

Dagsorden for VT-møte 05.05.21 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

 

Møtet er estimert til å vare til ca. 22.00.  

 

 

 

	

SAK TITTEL ANSLÅTT TIDSPUNKT 
VT-sak 00a/21 Godkjenning av ordstyrer. 16:15-16:20 
VT-sak 00b/21 Godkjenning av protokoll fra 

22.04.21. 
 

16:20-16:25 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden. 
 

16:25-16:30 

VT-sak 31/21 Siden sist. 16:30-16:40 
VT-sak 32/21 Valgforsamling. 16:40-18:10 
PAUSE  18:10-18:20 
VT-sak 33/21 Tildeling av studentsosiale 

midler. 
18:20-19:20 

VT-sak 34/21 Utviklingsplan. 19:20-19:50 
PAUSE  19:50-20:05 
VT-sak 35/21 Handlingsplan 2021/2022. 20:05-20:35 
VT-sak 36/21 Resolusjon. 20:35-20:50 
PAUSE  20:50-21:00 
VT-sak 37/21 Samarbeidsavtale. 21:00-21:10 
VT-sak 38/21 Status Handlingsplan 

2020/2021. 
21:10-21:30 

VT-sak 39/21 Innspill til studiestart. 21:30-21:40 
 Eventuelt. 21:40-21:50 
 Evaluering av møtet.  21:50-22:00 



Velferdstinget i Agder 
 
 
VT-sak  Protokoll 
Møtedato   22.04.21 
Saksbehandler  Benedicte Nordlie 
 
 
 
PROTOKOLL 
Fra: Møte i Velferdstinget  
Møtedato: 22.04.21 
 
UiA: 
Charlotte Ekroll  
Andreas Landmark – Forlot møtet 19.55.  
André Sundbø Olsen 
Andrea Sivertsgård  
Kirsti Stople  
Kristopher Nils Kjevik-Wycherley 
 
NLA: 
 
 
Ansgar:  
Kristine Koveland Bendiksen – Innvilget permisjon 19.00.  
 
Noroff; 
 
 
Fagskolen i Agder: 
Børre Bastigkeit 
 
 
AU:  
Anna Synnøve Røysland 
Thomas Johnsen 
Michelle Brynildsen  

Ordstyrere:  
Fredrik Arntzen  

 
Protokollfører:  
Benedicte Nordlie 
 
Forfall: 
Stine Regina Tusvik 
Paul Gaalaas-Hansen 
Solveig Larsen Aas 



Christian Nedrebø 
 
Andre tilstede:  
Olea Norset, Leder STA 
Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA 
Magnus Langholm Angvik,Valgkomite  
Sara Shi Øyen, Valgkomite  
Jon Gotteberg, SiA 
 
 
SAKSLISTE 
VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 
Forslag: Fredrik Arntzen 
 
Enstemmig vedtatt  
 
VT-sak 00b/21 Godkjenning av protokoll 17.03.21 
Godkjent  
 
 
VT-sak 00c/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
Godkjent  
 
 
Orienteringssaker 
 
VT-sak 24/21 Siden sist 
Anna Synnøve presenterte siden sist.  
Sofie Søndergaard Klit presenterte siden sist for SiA-styret.  
 
 
VT-sak 25/21 Presentasjon Jon Gotteberg, SiA 
Jon Gotteberg deltok i møtet. Han la frem planer for studenthus i sentrum av Kristiansand, og 
det kommende studentsenteret som skal åpne til semesterstart 2021.  
 
Studentsenteret samler SiAs tjenester og eksterne partnere. Studentsenteret skal åpnes 
16.august. Det oppfordres til å promotere ut til medstudenter hva studentsenteret er og at 
studenter tar i bruk senteret, eks. Foreningsmøte. VT og SiA Kultur og velferd skal sitte på 
kontor rett ved hverandre i 1.etg. Det kom spørsmål om bruken av huset og VTs involvering i 
studentsenteret. VT sitter i arbeidsgruppe for senteret og bruken er laget slik at man kan 
vrimle i første etasje med foaje. I kjelleren er det stort møterom. I 2.etg er det øvrige kontorer. 
 
Studenthuset i sentrum Kristiansand er under utredning. Det har vært befaring på Musikkens 
hus, men man har ikke bundet seg til dette. Det er samstemt støtte fra studentene hva gjelder å 
etablere et studenthus i sentrum. Det kom spørsmål om når et slikt hus er tenkt ferdig. Det er 
vanskelig å si, men det vil ta tid. 
 
Det kom innspill om studiestart. SiA sin aktivitet i Kristiansand vil orientere seg rundt 
Studentsenteret. I Grimstad vil det være på Bluebox, med betalt drift i bar for å sikre åpent 
hus.  



 
 
Vedtakssaker 
 
VT-sak 26/21 Valgreglement 
Anna Synnøve Røysland presenterte saken.  
 
I tillegg til sakspapiret la Anna Synnøve frem et spørsmål til VT: Hva tenker VT om at SiA-
styret skal endre valgperiode, fra valg i november til våren. Forespørsel kom fra SiA-styret. 
Bakgrunnen for dette er at representantene skal kunne sitte i Studentsamskipnadsrådet. I 
tillegg foreslås dette for at valgperioden samsvarer med et studieår, for å unngå at studenter 
trekker seg halvveis i perioden. Det kom mange spørsmål knyttet til dette: hva med resterende 
verv som velges på høsten, skal representanter forlenge egen periode?, VTs synlighet og 
mulighet for å engasjere seg, hva er fordelene/ulempene med å flytte valgperioden til våren? 
Etter en prøvevotering var det flertall for at et slikt punkt tas med til VTs handlingsplan, som 
skal vedtas neste møte, slik at neste AU kan utrede en slik henvendelse. 
 
Det kom inn et forslag til Valgreglementet: 
 
Forslag 1 Endringsforslag  
Forslagsstiller Andrea Sivertsgård  
Forslag Alle forkortelser som brukes i dokumentet 

introduseres i paragraf 1. Dette gjelder 
Arbeidsutvalget = AU, Fordelingsutvalget = 
FU, Valgkomiteen = VK, og andre lignende 
forkortelser i dokumentet.   

Vedtak  Vedtatt 7 for 1 mot  
 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget i Agder vedtar Valgreglementet med de endringene som måtte komme på møtet.  

Enstemmig vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VT-sak 27/21 Politisk dokument for Velferdstinget i Agder 
Thomas Johnsen presenterte saken. 
 
Elementer som ble løftet i diskusjonen: frivillighet, studentenes påvirkning, miljø- og 
bærekraft. Neste AU vil jobbe videre med politisk dokument for Velferdstinget i Agder. 
 
 
Det kom inn et forslag til det politiske dokumentet:  
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget i Agder vedtar politisk dokument for Velferdstinget i Agder med de endringene 
som måtte komme på møtet.  

Enstemmig vedtatt  

 
VT-sak 28/21 Retningslinjer for Fordelingsutvalget og Valgkomiteen 
Anna Synnøve Røysland presenterte saken.  
 
Det kom innspill på rettskriving i dokumentene og diskusjon om hvordan Fordelingsutvalget 
skal være vedtaksdyktig. 
 
Det kom inn tre forslag til retningslinjer for Fordelingsutvalget:  
 
Forslag 1 Endringsforslag  
Forslagsstiller Olea Norset  
Forslag Under ”Vedtaksdyktighet”: 

FU er vedtaksdyktige dersom alle 
representanter er innkalt senest en uke før 
møtetidspunktet, og 50% av representanter er 
tilstede på møtet. I de tilfeller man har 
representanter fra flere 
utdanningsinstitusjoner i FU, skal minimum 
2 av utdanningsinstitusjonene være 
representert på møtet. Leder av 
Fordelingsutvalget kaller inn til møter i 

Forslag 1 Tilleggsforslag  
Forslagsstiller Olea Norset  
Forslag SiA generelt:  

SiA skal i stor grad benytte seg av 
studentmedvirkning fra sine studentbrukere 
av tjenester og tilbud når disse skal utvikles 
eller endres  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  



samarbeid med organisatorisk nestleder.  

Vedtak  Falt med 2 stemmer for og 5 mot.  
 
 
 
Forslag 2 Endringsforslag  
Forslagsstiller Thomas Johnsen   

Forslag Under ”Vedtaksdyktighet” 
 
FU er vedtaksdyktige dersom alle 
representanter er innkalt senest en uke før 
møtetidspunktet, og 50% av representantene 
er tilstede på møtet. Leder av 
Fordelingsutvalget kaller inn til møter i 
samarbeid med organisatorisk nestleder.  

Vedtak  Vedtatt med 5 stemmer for og 2 mot 
 
 
 
Forslag 3 Endringsforslag  
Forslagsstiller Andrea Sivertsgård 
Forslag Under ”Sammensetning” Legge til en setning 

etter avsnittets andre setning: 

Minst to institusjoner burde være representert 
på et møte.  

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

Enstemmig vedtatt  

2.Velferdstinget i Agder vedtar Retningslinjer for Valgkomiteen med de endringene som måtte 
komme på møtet.  

Enstemmig vedtatt. 

 
 



Diskusjonssak 
 
VT-sak 29/21 Resolusjon om busspriser 
Anna Synnøve Røysland presenterte saken. 
 
VT kom med innspill til resolusjonen om busspriser. Blant annet ble det kommentert om 
busskort for flytting, studenter i praksis og muligheten i dag for å komme seg mellom 
studiebyene. Behovet for et regionkort for studenter ble gitt som eksempel. Pris på busspriser 
og likhetsprinsippet mellom studiebyene ble også kommentert.  
 
Veien videre for resolusjonen er et vedtak neste VT-møte, hvor utformingen vil være på plass. 
Innspill fra VT var å unngå at resolusjonen blir så utvannet at den mister tydelighet og kraft. 
Kanskje skal man sikre at alle studentrådene/kommunale studentråd/andre signerer 
resolusjonen slik at den får mer støtte i videre bruk.  
 
 
Orienteringssaker 
 
 VT-sak 30/21 Supplering til Valgkomiteen 
Anna Synnøve Røysland orienterte om saken. 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Magnus Langholm og Sara Shi Øyen som nye 
medlemmer av Valgkomiteen.  

Enstemmig godkjent.  

 
Eventuelt  
Anna Synnøve Røysland orienterte om valg. Det ble oppfordret at enda flere stiller og sprer 
ordet for valget. 
 
Anna Synnøve Røysland spurte VT om interessen for innkjøp av spill/aktivitet til studenter. 
Dette kan gis som et tilbud lik utlån av kamera og kan bidra til synlighet for VT. VT var 
enstemmig i ønsket om en opprettelse av et slikt tilbud, og flertallet ønsker at økonomiske 
midler til innkjøp søkes SiA. Det ble gitt innspill om at et slikt tilbud formes på en slik måte 
at alle studentene føler tilhørighet til å ta dette tilbudet i bruk, samt at man må unngå at dette 
tar for mye tid for AU (slik at det ikke går på bekostning av politisk arbeid).  
 
 
Evaluering  
 
Møtet ble avsluttet ca 20.30.  
 
Benedicte Nordlie,  
Protokollfører.  
 
 
 



	
 
Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland   
VT-sak 31/21 
Møtedato 05.05.2021 
 
 

Siden sist 
 
Saksfremlegg: 
 
Leder: 
AU-møter. 
Lagd pressemelding om SHoT-resultatene med ViN.  
Vært på lanseringen av SHoT-resultatene.  
Lagd en pressemelding for VT.  
Vært sekretær på FU-møte.  
Promotering av valg. 
Møte med Heime og studentplattformen «Hei».  
Møte med fylkeskommunen om strategi for studentenes velferd.  
Formøte med SiA-styret.  
Studentrådsmøte i Kristiansand.  
Planlegging av AU-overlapp. 
 
Politisk nestleder:  
AU-møter. 
Vært på SiA-styremøte. 
Arbeid med utbetalingsanmodninger.  
Vært sekretær på FU-møte. 
Lagd valgtekst til nettsiden vår.  
Planlegging av AU-overlapp. 
 
Organisatorisk nestleder:  
AU-møter. 
Promotering av valg.  
Arbeidet med koordinering av oversetting av nettsider.  
Planlegging av studiestart.   
Planlegging av AU-overlapp. 
Lagd valgtekst til nettsiden vår.  
 
SiA styret:  
Legges frem muntlig. 
 
	



	
 
Saksbehandler Valgkomiteen v/Sara Shi Øyen  
VT-sak 32/21 
Møtedato 05.05.2021 
 

Valg av AU, VK og KU 
 
Foreløpig kandidatliste er som følger:  

	
	Navn: Stiller til: Institusjon: 

Michelle Brynildsen Leder (AU) 

Organisatorisk nestleder (AU) 

Kommunikasjonsansvarlig (AU)   

UiA 

Børre Bastigkeit Politisk nestleder (AU) Fagskolen i 

Agder 

Charlotte Eikroll Organisatorisk nestleder (AU) UiA 

Torill Aursland Organisatorisk nestleder (AU)   UiA 

Malene Carstens Nilsen Organisatorisk nestleder (AU) UiA 

Bjørn-Martin Flindrum Organisatorisk nestleder (AU) UiA 

Anders Nesdal Kommunikasjonsansvarlig (AU) UiA 

Vida Emilie Werner Kommunikasjonsansvarlig (AU) UiA 

Anna Synnøve Røysland Valgkomiteen UiA 

Magnus Langholm Angvik Valgkomiteen Ansgar 

Katarina S. Bråthen Kommunikasjonsutvalget UiA 

Frida Victoria Marcussen Kommunikasjonsutvalget UiA 



 

Valgkomitéens innstilling 
 

Valgkomitéens grunnlag for innstillingen: 

 

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

grundig inn i vervenes innhold, og har i tillegg hatt samtaler med de sittende medlemmene av 

AU. På denne måten har vi kunnet ytterligere kartlegge kompetansebehovet innenfor de ulike 

vervene. Under intervjurundene har de aller fleste hatt mulighet til å møte oss fysisk, selv om vi 

også har tilrettelagt for digitale intervjuer. For å danne et best mulig vurderingsgrunnlag, satte vi 

av 45 minutter til intervjuene for vervene i AU, og 20 minutter til de noe mindre omfattende 

vervene til Kommunikasjonsutvalget og Valgkomitéen. Gjennom disse intervjuene har vi blitt 

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

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

men mange gode kandidater.  

 

 

Ved innstilling av kandidater har Valgkomitéen lagt særlig vekt på: 

- Motivasjon 

- Personlige egenskaper 

- Erfaring 

- Balanse mellom kjønn, studieretning og institusjon 

 

 

 

 

 



 
 

Kandidater til leder i AU: 

  
Michelle Brynildsen  

UiA, studerer kommunikasjon og medier, 26 år 

Michelle har allerede vært svært engasjert i studentmiljøet, med erfaring som VT representant, 

og tidligere leder for et av UiAs studentkor. I dag er hun organisatorisk nestleder i AU. Michelle 

virker som en omgjengelig og positiv person, som tåler press og nye utfordringer. Videre har 

Valgkomitéen fått inntrykk av at Michelle er en god samarbeidspartner, som er opptatt av å se de 

rundt seg. Michelle brenner for studentenes psykiske helse, og ønsker å jobbe med hvordan SiA 

Helse skal nå frem til studentene. Som kandidat fremstår Michelle som seriøs og reflektert, med 

god kjennskap til dagens arbeid i VT.  

 

Valgkomitéens innstilling til leder i AU: 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille Michelle Brynildsen. Michelle har svært god kjennskap til VT, 

AU, og studentpolitikken generelt. Hun fremstår som en kandidat med gode lederegenskaper, 

som er åpen for kritikk og endringer. Michelle virker videre svært utadvendt, imøtekommende 

og omgjengelig. Det vil også være betryggende med en leder som innehar såpass relevant 

erfaring og kunnskap fra et verv som organisatorisk nestleder i AU. Michelle virker svært 

motivert til å ta på seg ledervervet, og innehar den nødvendige selvtilliten som trengs for å gjøre 

en god jobb som leder av AU.  

 

 

Kandidater til politisk nestleder i AU: 

 
Børre Bastigkeit 

Fagskolen, studerer bygg, 28 år 



 
Børre fremstår som en omgjengelig og sosial person som er flink til å opparbeide seg tillit fra 

dem rundt seg. Han har stor interesse for politikk og sitter allerede som VT representant. Børre 

har dermed god kjennskap til VT fra før, noe som kan komme godt med i vervet som politisk 

nestleder. Han er målbevisst og ønsker å i større grad involvere de andre institusjonene i 

studentpolitikken, samt skape større engasjement innad i VT. Børre liker å samarbeide med 

andre, og ved uenighet er han opptatt av at alle skal bli sett og hørt.  

 

Valgkomitéens innstilling til politisk nestleder i AU: 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille Børre Bastigkeit. Børre er svært interessert i politikk og innehar 

erfaring som VT representant og andre relevante verv. Han er utadvendt og er ikke redd for å si 

sin mening eller å ta ordet i større forsamlinger. Børre vil også tilføre AU mangfold, ettersom 

han representerer en annen institusjon enn UiA. Å kunne jobbe for å fremme de andre 

utdanningsinstitusjonene i Agder er også noe han har lagt vekt på under intervjuprosessen. Vi i 

Valgkomitéen tror Børre vil gjøre det godt som politisk nestleder på grunn av sitt sterke 

engasjement og passende karakter. 

 

 

Kandidater til Organisatorisk nestleder i AU: 

 
Michelle Brynildsen  

UiA, studerer kommunikasjon og medier, 26 år 

Henviser til beskrivelsen under kandidaturet til AU-leder.  

 

Bjørn-Martin Flindrum 

UiA, studerer statsvitenskap og ledelse, 25 år 

Bjørn-Martin er nå masterstudent på UiA etter å ha vært student i Innlandet, og har utdanning fra 

Hærens befalskole. Han har derfor god erfaring med ledelse i praksis, og har vært engasjert i 

Kontrollkomiteen i Studentorganisasjonen i Innlandet. Bjørn-Martin opptrer som en trygg og 



 
organisert person som samhandler godt med dem rundt seg. Det kommer tydelig frem at Bjørn-

Martin er en person som tar ansvar, og som ønsker å engasjere seg for å forbedre 

studentpolitikken. Dette vil han få til gjennom god koordinasjon og kommunikasjon, samtidig 

som han ønsker å slå et slag for bedre rusforebyggende arbeid i studentmiljøet.  

 

Malene Carstens Nilsen 

UiA, studerer innovasjons og kunnskapsutvikling, 25 år  

Malene fremstår som en utadvendt, sosial og engasjert person som ikke er redd for å si sine egne 

meninger. Hun har erfaring fra flere verv i studentmiljøet fra før, og hennes hjertesaker er å 

jobbe for studentene på alle skolene for å gi dem de beste tilbudene. Malene har også vært 

student ved flere studiesteder i Norge, samt Danmark. Malene har derfor en bred erfaring fra 

flere studentmiljøer. Malene trives godt med arbeid og verv ved siden av studiene, og ønsker å ta 

på seg litt ekstra ansvar. Videre fremstår hun som en strukturert person som passer godt til å 

arbeide med systematiske oppgaver.  

 

Torill Aursland  

UiA, studerer engelsk litteratur og årsstudium i religion, etikk og samfunn, 24 år 

Torill fremstår som en strukturert og ryddig person, som er opptatt av planlegging og å lage lister 

når hun skal organisere arbeidet sitt. Torill har også god kunnskap om UiA og Kristiansand, etter 

å vært student her i 6 år. Som tidligere nestleder og arrangementsansvarlig for et av UiAs 

studentkor, har hun fått innsikt i hvordan en organisasjon fungerer, og deltatt i et tett samarbeid. 

Hun har også fått praktisk erfaring med en rekke organisatoriske oppgaver, og synes vervet 

passer godt til henne som person. En av Torills hjertesaker er psykisk helse, og hun er opptatt av 

at alle skal ha mulighet til å finne sin sosiale gjeng, for å få en bedre studiehverdag. 

 
Charlotte Ekroll 

UiA, studerer anvendt filosofi, 21 år 

Charlotte er i dag en av de sittende representantene i Velferdstinget. Dette gir henne et godt 

innblikk og en god forståelse av hvordan både VT og AU fungerer i praksis. Charlotte fremstår 

videre som anstendig og strukturert, og liker å gå systematisk til verks i arbeidet sitt. Dette 



 
innebærer å se helheten av det som skal gjøres, og å dele opp oppgaver i mindre biter. Charlottes 

hjertesaker er blant annet å jobbe for en bedre løsning for gjenbruk av pensumbøker og å 

arrangere hundeterapi-dag for studentene i Agder. Hun er opptatt av at alle skal bli sett og hørt, 

og kan bidra til et godt samarbeid hvor man løfter hverandre opp. 

 

Valgkomitéens innstilling til organisatorisk nestleder: 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille Bjørn-Martin Flindrum. Bjørn-Martin fremstår som en 

utadvendt og selvsikker kandidat. Han virker organisert, rolig og behersket, noe vi i 

Valgkomitéen ser på som gode kvaliteter for vervet. Han har ledererfaring fra Forsvaret og 

relevant erfaring fra studentpolitikken ved Studentorganisasjonen i Innlandet.  

 

Basert på intervjuprosessen, mener vi i Valgkomitéen at Bjørn-Martin skiller seg ut gjennom 

passende erfaring og sterke personlige egenskaper. Vi tror han vil fungere godt med de øvrige 

AU-medlemmene, og vi er overbevist om at han vil gjøre et svært godt arbeid som organisatorisk 

nestleder. Bjørn-Martin har også gitt uttrykk for at han kunne tenke seg å stille som AU-leder, 

ved en senere anledning.  

 

 

Kandidater til kommunikasjonsansvarlig i AU: 
 

Michelle Brynildsen 
UiA, studerer kommunikasjon og medier, 26 år 

Henviser til beskrivelsen under kandidaturet til AU-leder.  

 
Anders Nesdal 

UiA, studerer barnehagelærer, 24 år 

Anders fremstår som en blid og utadvendt person. Han har relevant erfaring fra en  bachelor i 

markedsføring og ledelse, ledererfaring fra Forsvaret og verv i studentmiljøet. Hans hjertesaker 



 
er blant annet å gjøre VT mer tilgjengelig, for å skape et sterkere engasjement og flere søkere til 

verv. Han beskriver seg selv som lett å samarbeide med og åpen for nye ideer. Anders studerer i 

dag for å bli barnehagelærer, men ønsker å kunne bruke sin bachelorgrad i markedsføring og 

ledelse i en mer praktisk setting. Som kandidat virker derfor Anders svært motivert til å gjøre en 

god jobb med kommunikasjonsarbeidet i VT.  

 

Vida Emilie Werner 

UiA, studerer samfunnskommunikasjon, 26 år 

Vida fremstår som positiv, selvdreven og engasjert. Hun har en bachelor i Creative marketing 

communications, flere års erfaring som community manager for Sunn Ledelse i Oslo, og er 

avtroppende ansvarlig redaktør for studentavisen Unikum. Gjennom sitt tidligere arbeid har Vida 

opparbeidet seg praktisk erfaring innenfor ledelse og bruk av sosiale medier, hvor hun har jobbet 

med å nå ut til studentmiljøet. Vida brenner for god kommunikasjon og er opptatt av et budskap 

som treffer. Hun ønsker å gjøre informasjon om VT mer forståelig og tilgjengelig, særlig på nett. 

I et samarbeid er hun opptatt av at alle skal bli sett og hørt.  

 

Valgkomitéens innstilling til Kommunikasjonsansvarlig i AU: 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille Vida Emilie Werner. Vida har vist et sterkt engasjement og 

pågangsmot, blant annet gjennom sitt arbeid i Unikum, hvor hun allerede har jobbet med å 

fremme studentpolitikken. Vida sitter på mye praktisk erfaring innenfor både ledelse og 

kommunikasjonsarbeid, særlig rettet mot studenter. Hun utstråler mye positivitet og har evnen til 

å engasjere de rundt seg. Det kommer tydelig frem at Vida brenner for å nå ut til målgruppen 

med god kommunikasjon, og hun fremstår svært motivert for vervet. Vi i Valgkomitéen mener 

Vida skiller seg ut gjennom hennes svært relevante erfaringer og personlige egenskaper, som vil 

passe godt i vervet som kommunikasjonsansvarlig.  

 

 

 



 
Kandidater til Kommunikasjonsutvalget:  

 
Frida Victoria Marcussen 

UiA, studerer samfunnskommunikasjon, 25 år 

Frida fremstår som glad og omgjengelig. Hun har en bachelor i sosiologi fra UiO, og tidligere 

erfaring som lærervikar. Frida har også verv i Rhetorica, noe som kan komme godt med i 

kommunikasjonsutvalget. Hun er glad i å brainstorme og diskutere for å komme frem til gode 

løsninger.  

 

Katarina S. Bråthen 

UiA, studerer samfunnskommunikasjon, 32 år 

Katarina virker som en utadvendt og blid person, med hjerte for god markedsføring. Hun har 

tidligere erfaring fra eget foretak, samt praktisk erfaring med forskjellige Adobe verktøy. Dette 

vil kunne være en styrke for kommunikasjonsutvalget. Videre ser vi for oss at Katarina kan bidra 

til kreative prosesser og god idémyldring.  

 

Valgkomitéens innstilling til Kommunikasjonsutvalget 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille både Frida Victoria Marcussen og Katarina S. Bråthen til 

Kommunikasjonsutvalget, da de begge fremstår som godt egnet til vervene. 

 

 

Kandidater til Valgkomitéen: 

 
Magnus Langholm Angvik 

Ansgar Høyskole, studerer psykologi, 27 år 

Magnus fremstår som en glad og behersket person. Han er svært interessert i mennesker gjennom 

psykologistudiet, noe vi anser som passende til vervet i Valgkomitéen. Ettersom han i vår ble 



 
supplert inn i dagens valgkomité, har han fått god kjennskap til valgkomitéens arbeid og erfaring 

med intervjurunder. Magnus er punktlig, observant, kommer med innspill, og ønsker at flere 

institusjoner skal involvere seg i studentpolitikken. 

 

Anna Synnøve Røysland 

UiA, studerer lektorutdanning (8. - 13. trinn), 25 år 

Anna Synnøve er i dag leder av AU, og har dermed dyp innsikt i Velferdstinget som 

organisasjon. Hun har hatt en rekke ulike studentverv, blant annet som tidligere VT-representant. 

Anna Synnøve har særlig god forståelse for kompetansebehovet til de ulike vervene i 

studentpolitikken, og er vant til å snakke med mange ulike folk. Videre er det viktig for Anna 

Synnøve at alle blir inkludert, og hun fremstår som positiv, åpen og lett å prate med.  

 

Valgkomitéens innstilling til Valgkomitéen: 

 
Valgkomitéen ønsker å innstille både Magnus Langholm Angvik og Anna Synnøve Røysland 

til Valgkomitéen, da de begge fremstår som godt egnet til vervene. 
 



	
 

Saksbehandler Fordelingsutvalget v/Kristopher Nils Kjevik-Wycherley 

VT-sak 33/21 

Møtedato 05.05.2021 

 

Fordeling av studentsosiale midler for høsten 2021 
Fordelingsutvalget har foretatt sin innstilling til studentsosiale midler for høsten 2021.  

Innstillingen finner dere her: Innstilling	H21	|	Velferdstinget	i	Agder	(vt-agder.no)	

Studentaktivitetene og linjeforeningene har fått frist til om med mandag 03.05 med å komme 
med uttalelser til innstillingen. Uttalelser finner dere også her: Studentsosiale	midler	|	
Velferdstinget	i	Agder	(vt-agder.no)	

 

Dersom medlemmer av VT har spørsmål til enkelte søknader bes de om å sende inn spørsmål 
i forkant av møtet til leder på leder@vt-agder.no. Disse vil da bli besvart på møtet.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar Fordeling av studentsosiale midler for høsten 2021, med de 
endringen som måtte komme på møtet.   



	
 

Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland  

VT-sak 34/21 

Møtedato 05.05.21  

Utviklingsplan 
Saksfremlegg: 
 
På VT-møtet 17.03.21 ble det vedtatt en vedtektsendring som sier at Utviklingsplan skal vedtas 
på periodens siste møte og revideres innen desember. AU har i henhold til det utarbeidet en 
Utviklingsplan for VT til neste virkeperiode. Utviklingsplanen legger føringer for hva VT skal 
prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet. Hensikten med å vedta en Utviklingsplan for en 
lengre periode er å holde oversikt over hvilke prosesser vi jobber med som går over lengre tid 
eller som aldri helt tar slutt.   
 
Det er lagt til noen nye punkter på siste del av dokumentet, disse er tatt fra det politiske 
dokumentet som ble vedtatt på forrige VT-møte. AU har også valgt å flytte et punkt fra 
Handlingsplanen, da vi ser på det som et mer passende punkt for Utviklingsplanen. Dette punktet 
er å finne under generelt. AU har også lagt til studentrådene på punktet om samarbeidsavtale, da 
dette har blitt opprettet etter forrige behandling av Utviklingsplanen. Endringer er markert i rødt.  
 
Det er også gjort noen endringer på strukturen i dokumentet, da AU ser det som mer 
hensiktsmessig å sortere punktene inn i kategoriene: Generelt, politisk, organisatorisk og 
kommunikasjon. Ved å gjøre det slik opererer vi med tanken om ingen nevnt/ingen glemt. 
Kategoriene fra foregående periode var: generelt, internt, media, SiA og 
kommune/fylkeskommune.  
 
VTs virkeområde er velferdspolitiske saker hos SiA, kommunen eller fylkeskommunen, andre 
saker som VT ønsker at skal tas opp med SiA-styret eller administrasjonen. Ellers kan det være 
organisatoriske punkter som fokuserer på hvordan VT skal driftes eller hvilke arrangementer vi 
skal holde på med utenom VT-møtene.  
 
Utviklingsplanen vil blir revidert før desember 2021.  
 

Forslag til vedtak:  
Velferdstinget i Agder vedtar Utviklingsplanen med de endringene som måtte komme på møtet.  

 

Vedlegg: 

Vedlagt ligger Utviklingsplan.  



	
 

Utviklingsplan 
Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeid som skal prioriteres i en 
lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og 
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og 
viktige til enhver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i 
organisasjonen.  

Utviklingsplanen legger føringer for hva AU skal prioritere, men legger ikke 
begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.   

Generelt:  

VT skal  

• Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene.  
• Opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir 

direkte disponert av VT.   
• Endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme 

interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene.  
• Følge opp og bistå med god samhandling ovenfor SiA på alle områder som omhandler 

studentvelferd.  
• Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg. 

Politisk:  

VT skal  

• Jobbe for at Studentrådene i Grimstad og Kristiansand skal bli mer slagkraftige og at 
rådene skal bli beholdt videre etter prøveperioden.  

• Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt.  
• Jobbe for at institusjonene tilknyttet SiA, SiA og tilknyttede organisasjoner skal bli 

papirløse.  

Organisatorisk:   

VT skal  

• Legge opp til at VT-treff blir holdt på Østsia, Bluebox og Teateret.  
• Sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.   
• Supplere tomme verv fortløpende.  
• Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA, studentrådene og Teateret.   
• Avholde søkerkurs hvert semester.   
• Følge opp StudentUGA.   



	
Kommunikasjon:  

VT skal 

• Forbedre nettsiden vår.  Opprettholde god kvalitet på nettsiden. 
• Spre informasjon om SiA. Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og 

medlemsinstitusjonene/studentrådene. 
• Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige 

profileringskanaler.    
• Være synlige i media.   
• Promotere nasjonale studentkampanjer gjennom ViN og NSO og samarbeide med ViN om 

nasjonale kampanjer og uttalelser i media. 
• Spre informasjon om tilbudene på studentsenteret.  



	
	
Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 
VT-sak 35/21 
Møtedato 05.05.21  
 
 
Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2021/22 
 
Saksfremlegg: 
 
Etter vedtektsendringene i mars skal det i hver periodes siste møte vedtas en ny handlingsplan 
for neste VT-periode. Arbeidsutvalget (AU) har i henhold til det utarbeidet en handlingsplan 
for Velferdstinget (VT) sin neste virkeperiode.  
 
Handlingsplanen legger føringer for hva VT skal prioritere, men 
begrenser ikke handlingsrommet. Hensikten med å vedta en handlingsplan for en begrenset 
periode er å ramme inn hva VT har som mål å oppnå innen våren 2022. 
 
Handlingsplanen omfatter ikke hele VT sitt fokus fordi vi blant annet også har en 
utviklingsplan, som angår oppgaver som gjentar seg fra år til år eller som tar mange år å 
fullføre. Elementene i handlingsplanen dere finner under er en liste over det som gjenstår fra 
vår inneværende periode i tillegg til et par forslag fra AU som hovedsakelig er hentet fra vårt 
nylig vedtatte politiske dokument, vi ber derfor som vanlig at VT forbereder ytterligere 
forslag til hva dere ønsker AU skal fokusere på. En av grunnene til at handlingsplanen nå blir 
vedtatt på vårens siste møte er at VTs representanter da har vært et år i vervet og er kjent med 
VTs virke og dermed kanskje har flere forslag enn man kan forvente ved periodens første 
møte. 
 
VTs virkeområde er velferdspolitiske saker hos SiA, kommunen,  
fylkeskommunen, og nasjonalt. Ellers kan det være organisatoriske punkter som fokuserer på 
hvordan velferdstinget skal driftes eller hvilke arrangementer vi skal holde på med utenom 
VT-møtene. Denne listen er ikke ment å begrense, handlingsplanen kan omfatte mye mer, 
men dette var for å gi en ide av hva som kan stå på den. Håper dere har mange nye og 
spennende forslag, og om dere er i tvil kan dere som vanlig gjerne ta kontakt med 
Arbeidsutvalget for å diskutere eventuelle saker dere ønsker å foreslå. 
 
Handlingsplanen vil bli revidert innen desember 2021, og en rapport på fremgangen til hvert 
punkt vil presenteres på virkeperiodens siste møte i slutten av våren 2022. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget i Agder vedtar Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2021-2022 med de 
endringene som måtte komme på møtet.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlagt ligger Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2021-2022. 



	

 

Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2021/2022 
Generelt 

• Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger 
• Samarbeide med SiA Kultur og Velferd om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en 

modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra 
med fremover 

• Ha et ekstra fokus på SHoT-undersøkelsen som gjøres 2022 og følge opp SHoT-
resultatene som kom ut i 2021 

Politisk 
• Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger 
• Følge opp arbeidet med å etablere et studenthus og en studenthytte 
• Etablere et tilbud om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart og eksamensperioder 
• Jobbe for kjøttfrie dager i kantina 
• Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom SiK og SiG 
• Forbedre nattbusstilbudet 
• Evaluere det sosiale tilbudet Hokus Pokus har for studenter med barn 
• Følge opp fylkeskommunens strategiplan «Strategi for studentenes velferd» 
• Bidra til opprettelse av kor/orkester i Grimstad 
• Sikre at vedtatt bysykkelordning blir gjennomført 

Organisatorisk 
• Revurdere valgtidspunkt for SiA-styret og valgperioder generelt i VT 
• Omorganisere Fordelingsutvalget 
• Utarbeide en god ordning for utlån av fritidsutstyr  

Kommunikasjon 
• Utarbeide en mal for forutsigbart promoteringsmateriale 
• Spre informasjon om studiestart, østsia og bluebox til alle medlemsinstitusjoner 

 



	
 
Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 
VT-sak 36/21 
Møtedato 05.05.21 
 
 
Resolusjon: Billigere og mer tilgjengelige studentbilletter på buss i Agder. 
 
Saksfremlegg: 
 
I handlingsplanen står det at AU skal jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud. AU tenker 
derfor at et steg frem i dette arbeidet er å skrive en resolusjon. Dette har blitt eller skal også 
bli tatt opp i Studentrådet i Kristiansand og i Grimstad og i studentrådene på de ulike 
institusjonene knyttet til VT.  
 
Vedlagt finner dere en resolusjon som er arbeidet videre med etter innspill fra studentrådet 
Grimstad og VT representantene på forrige møte.  
 
Tanken er at denne skal gå videre til de kommunale studentrådene, men også studentrådene på 
de ulike institusjonene etter at den er vedtatt hos VT. Etter at alle som ønsker å stille seg bak 
resolusjonen har fått muligheten til det vil den bli videresendt direkte til fylkeskommunen og 
sendt/lagt ut på relevante arenaer.  
 
Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar Resolusjon: Billigere og mer tilgjengelige studentbilletter på 

buss i Agder med de endringene som måtte komme på møtet.  

 
Vedlegg: 
Vedlagt ligger Resolusjon: Billigere og mer tilgjengelige studentbilletter på buss i Agder. 

  
	



	
 

Billigere og mer tilgjengelige studentbilletter på buss i Agder 
 

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

Vi ønsker at Agder fylkeskommune skal være konkurransedyktige på studentpriser på buss. 
Eksempelvis betaler en student i Stavanger 18 kr for en enkeltbillett og en student i Telemark 
betaler kun kr. 300,- for Grenlandskortet, som gjelder for kommunene Bamble, Porsgrunn, 
Skien, Siljan og kr. 410,- for hele Telemark (inkl. Grenland). 

Vi mener at: 

- Prisene for studenter på enkeltbilletter bør være tilsvarende honnørprisen på buss. 
- At det blir utarbeidet et tilbud om et periodekort for studenter som kan benyttes i 

Grimstad og i Kristiansand. 
- Det skal være tilbud om gratis busskort til alle studenter som flytter til Kristiansand, 

ikke bare de som melder flytting. 
- Det skal være bedre priser for studenter over 30 år.  
- Det er for lite informasjon om studentpriser på periodebilletter og det 

bør derfor forbedres og oppdateres på appen til AKT. 
 

Kilder:  

Billettpriser - Agder kollektivtrafikk (akt.no) 

Stavanger har den billigste bussbilletten for studenter (aftenbladet.no) 



	
Busspriser for studenter i Grenland og Telemark (farte.no) 

Norske studenter blant de eldste i Europa - SSB 

 

Vedtatt av Velferdstinget i Agder: 05.05.2021 



	
	
Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen  
VT-sak 37/21 
Møtedato 05.05.2021  
 
 
Samarbeidsavtale med NLA Høgskolen 
 
Saksfremlegg: 
Et av målene i handlingsplanen er å få etablert samarbeidsavtaler med alle 
medlemsinstitusjonene. Her ligger den fjerde avtalen for denne perioden. NLA har ikke fått 
vedtatt samarbeidsavtalen enda, ved utsendelse av sakspapir, men innstillingen ser ut til å 
være at NLA vedtar den uten endringer. Hvis denne blir vedtatt venter vi på vedtak fra NLA 
så blir den signert, og da gjenstår det kun å etablere samarbeidsavtale med Noroff. 
 
Ser frem til innspill og diskusjon i saken. Dersom endringer utover det redaksjonelle ønskes 
og vedtas i kontrakten vil det kreve at NLA eventuelt vedtar avtalen på nytt. 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget i Agder vedtar Samarbeidsavtalen med NLA med de endringene som måtte 
komme på møtet.  
 
Vedlegg: 
Vedlagt ligger Samarbeidsavtale med NLA 



	
 
Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget i Agder og Studentrådet ved NLA 
Høgskolen 
 

1. Formål 
Samarbeidet mellom Velfedstinget i Agder (VT) og Studentrådet ved NLA Høgskolen (Studentrådet) 
reguleres gjennom denne avtalen. Samarbeidsavtalen bygger på gjensidig tillit mellom partene og har som 
formål å fremme et godt samarbeid mellom VT og Studentrådet. 
 

2. Rammebetingelser 
Avtalen bygger på Studentrådet sitt medlemskap i VT. 
 
VT er SiA sitt formelle studentorgan etter Lov om studentsamskipnad, mens Studentrådet er NLA 
Høgskolen sitt formelle studentorgan etter Lov om universiteter og høyskoler. Disse strukturene utelukker 
ikke et samarbeid på tvers, men understreker hvilket organ som tilhører hvilken institusjon, en forbindelse 
som skal respekteres av de ulike partene. 
 

3. Overlapp 
Ved tiltredelse av ny Politisk nestleder i VT eller ny leder i Studentrådet skal avtalen gjennomgås på ny 
og signeres for å etablere en felles forståelse av innholdet i avtalen, slik at det kan gi 
forutsigbarhet for begge parter om samarbeidet i resten av perioden. 
 

4. Medlemmer av Velferdstinget 
Studentrådet er en av VT sine eiere, og har innflytelse på organisasjonen gjennom sin(e) 
VT-representant(er). Studentrådets representant til Velferdstinget skal velges samtidig som 
studentrådslederen blir valgt, disse kan også være samme person. Representanten til Velferdstinget må 
være valgt før 1. september hvert år for å sikre at representanten blir forsvarlig opplært sammen med 
representantene fra de andre utdanningsinstitusjonene. Studentrådslederen er ansvarlig for å melde ifra 
om ny representant til VT. 
Studentrådet forplikter sine representanter å delta i opplæringen til VT, så langt det lar seg 
gjøre. Opplæringen finner sted i starten av september. 
 
Studentrådsleder har tale- og forslagsrett i VT-møter, der leder ikke har mulighet til å møte kan en 
stedfortreder møte med samme rettigheter. 
 
VT deler Sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i Velferdstinget. 
 

5. Velferdstinget i studentrådene 
AU-medlem eller stedfortreder kan møte i studentrådsmøtene med tale- og forslagsrett. 
 

6.  Det studentsosiale fondet 
VT har ansvar for fordelingen av midler fra det studentsosiale fondet. Studentrådet som medlem av VT 
kan søke midler etter de gjeldende reglene for tildeling. Søknadene blir behandlet på ordinært 
vis. 
 

7.  Høringer 
Høringer er et redskap for å sikre inkluderende prosesser og for å få innspill til vurdering. 
 



	
Høringer skal normalt ha en frist på 2 uker, dersom det er mulig. 
 
Ved endringer med betydning for den andre institusjonen skal det normalt sendes høring, dette 
gjelder spesielt ved endring av sammensetningen i VT eller ved revidering av studentsosiale 
midler. 

 

8.  Fellesmøter / samarbeid 
Arbeidsutvalget i VT er politisk og administrativ støtte for Studentrådet, i saker som omhandler velferd. 
 
Politisk nestleder i VT og leder av studentrådet møtes ved behov og minst én gang 
i semesteret utover overlappen for samarbeid og dialog i starten av perioden. Begge parter kan kalle inn til 
disse møtene. 
 
En gang i løpet av semesteret gjennomføres det et samarbeidsmøte mellom Politisk nestleder i 
VT, leder av Studentrådet og ledelsen av NLA Høgskolen. Det er arbeidsutvalget i VT, sammen med 
studentrådsleder, som kaller inn til dette møtet. 
 
Studentrådet forplikter seg til å ha oppdatert materiell på skjermer om SiA/VT ved NLA Høgskolen. 
Arbeidsutvalget i VT bistår ved behov. 
 
Hver høst avholdes det et samarbeidsmøte, i regi av VT hvor alle lederne av 
studentdemokratiene, SiAs styreleder og Administrerende direktør i SiA inviteres. 
 

9.  Samarbeidsavtalen 
Avtalen er gjeldene så lenge ikke Velferdstinget, eller studentrådet vedtar å opphøre avtalen. 
Dette må gjøres med alminnelig flertall i organisasjonens øverste organ. Det er også her 
avtalen revideres. For at revidering skal tre i kraft må den skje i begge organer, med 
likelydende innhold.	



	
 
Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 
VT-sak 38/21 
Møtedato 05.05.21 
 
 
Status Handlingsplan 2020/2021 
 
Saksfremlegg: 
Det står i vedtektene at handlingsplanen skal legges frem som en diskusjonssak på periodens 
siste møte for at arbeidet som har blitt gjort skal bli evaluert.  
 
I løpet av perioden har AU fått fullført 10 punkter, mens 10 er delvis gjennomført og 3 ikke er 
gjennomført. Mer detaljert forklaring på hvert punkt ligger vedlagt i statusoversikten.  
 
Utover det som står i handlingsplanen ble det vedtatt i årshjulet av vi skulle ha 3 
velferdslunsjer i løpet av året, en på høsten og to på våren. Vi fikk gjennomført en 
velferdslunsj på Noroff i høst, men vi har ikke fått gjennomført noen i vår. Det ble også 
vedtatt at vi skulle ha VT-treff en gang i måneden, dette har vi mer eller mindre fått til, men 
det har blitt digitalt den siste tiden. Det ble ikke avholdt noe i januar, og det har ikke blitt noe 
i april, men vi håper på å få til en fysisk samling i midten av mai.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlagt ligger en statusoversikt for Handlingsplan 2020/2021. 
 
	



	

 

Status på Handlingsplan 2020/2021 
 

Handlingsplanpunkt:  Status:  Beskrivelse av status:  
Generelt:   
Følge opp byggingen av 
velferdssenteret. 
 

 Dette er blitt gjort. AU Leder har vært med 
i en arbeidsgruppe for interiør fra 
desember til nå. Det er også tett 
kommunikasjon med administrasjonen om 
andre aspekter ved byggeprosessen.  

Bidra til at fag- og høyskolene får 
opprettet studentforeninger. 
 

 Dette har vi startet å jobbe med, men det er 
noe man må fortsette å bistå med hjelp til.  

Aktivt bidra inn i strategiprosessen 
til SiA 
 

 Dette er blitt gjort. AU satt i 3 av 6 av 
arbeidsgruppene i høst og har fulgt opp 
arbeidet i etterkant av dette.  

Arbeide for å få SiA til å bli mer synlig, 
samt utbedre tilbudet fra SiA i 
Grimstad. 
 

 Dette har vi startet med, men det må 
jobbes mer med fremover. Vi har blant 
annet delt mange av arrangementene til 
SiA på våre plattformer og vi har sendt 
informasjon videre til de mindre 
institusjonene. Vi har også blant annet hatt 
møte med Bluebox om hva de ønsker fra 
oss og vi har startet planlegging av hva vi 
skal gjøre i Grimstad i studiestart.  

Vurdere muligheten for å bygge en 
studenthytte som kan lånes av 
studentforeningene og/eller et 
studenthus som er åpent for alle 
studenter 
 

 Vi har hatt møter med SiA om muligheten 
for studenthytte. Det er en mulighet for 
dette, dersom studenter selv er tydelige på 
at det ønsker dette og kan drifte det. AU 
ønsker derfor å jobbe videre med dette.  
 
Det er satt i gang arbeid med å opprette et 
studentsamfunn i Kristiansand sentrum.  

Etablere samarbeidssamtaler med alle 
medlemsinstitusjonene i VT.   
 

 Det er opprettet, eller nesten opprettet 
samarbeidsavtale med alle institusjonene. 
Vi mangler å vedta en avtale med Noroff.  

Etablere et tilbud om hundedager 
i eksamansperiodene. 
 

 Dette prosjektet er påbegynt og det har 
blitt veldig positivt mottatt fra SiA og 
andre parter. Planen per dags dato er å få 
dette gjennomført i eksamensperioden i 
desember 2021, eller eventuelt mai 2022.  



	
Internt:   
Jobbe for at minst 2 institusjoner er 
representert i alle utvalg, inkludert 
arbeidsutvalget ved neste valg. 
 

 Dette har vi jobbet mye med. En kandidat 
fra Fagskolen har stilt til AU og en fra 
Ansgar har stilt til VK.  

Utarbeide organisasjonskart. 
 

 Dette er blitt gjort. Organisasjonskart	|	
Velferdstinget	i	Agder	(vt-agder.no) 

Legge forholdene til rette for et AU 
etter sommeren med gode 
forutsetninger for politisk arbeid 
ved å gjennomføre en solid 
overlapp, anbefale kursing og 
tilstrekkelig arbeidskapasitet. 

 

 Dette jobbes det med og blir veldig høyt 
prioritert etter periodens siste møte.  

Omorganisere fordelingsutvalget. 
 

 Arbeidet er godt i gang, og er også høyt 
prioritert etter periodens siste tildeling. 
Dette jobber AU med i samråd med FU.  

Effektivisere 
utbetalingsanmodninger av 
investeringsmidler til linje- og 
studentforeninger. 

 

 Dette er blitt gjort. Prosessen er blitt 
forenklet og skal være overkommelig for 
neste organisatoriske nestleder med 
tilstrekkelig opplæring fra nåværende 
politisk nestleder som har hatt ansvaret i 
vår. 

Samarbeide med SiA Kultur og 
Velferd om organisatorisk 
utvikling av VT og utvikle en 
modell for samarbeid ved 
fastsettelse av hvilke 
administrative tjenester SiA skal 
bidra med fremover. 

 

 Dette er et kontinuerlig arbeid som 
kommer til å bli utarbeidet enda nøyere i 
perioden som kommer.  

Opprette et kommunikasjonsutvalg. 
 

 Dette er gjennomført. 

SiA:   
Få gjennom saken om refusjon for 

transport til undervisning ved 
midlertidig svekket helse. 

 

 Dette har blitt gjennomført. Saken ble 
vedtatt i SiA-styret i starten av denne 
perioden.  

Gjøre helsekassa bedre kjent blant 
alle studenter. 

 

 Dette har ikke blitt gjort. 

Støtte og påvirke utbygging 
av LundSiA samt være pådriver 
for utbygging av flere 

 Dette er det jobbet mye med. Det skal 
komme nye studentboliger i Kaserneveien 
i tillegg til LundSiA. Dette prosjektet ble 



	
studentboliger. 

 
satt i gang fordi det kommer til å ta noen 
år før byggeprosjektet blir ferdig på lund 
torv. Studentboligene i kaserneveien vil 
trolig stå ferdig ca. 1 år før 
studentboligene på lund.  

Innhente oversikt over renovering og 
nybygging av boliger 
i SiA bolig, samt miljøavtrykket 
til disse. 

 

 Her er det sendt epost hvor det etterspørres 
informasjon om nettopp dette.  
 
AU leder er også i kontinuerlig kontakt 
med SiA administrasjonen om dette 
teamet.  

Spre informasjon om 
studiestart, Østsia og Bluebox til 
fag- og høgskolene. 

 

 Dette jobbes det kontinuerlig med. Når det 
er noe informasjon som AU tenker er 
viktig for fag- og høgskolene å vite om, så 
sender vi det til dem på epost. 

Jobbe for kjøttfrie dager i kantina. 
 

 Dette har ikke blitt prioritert da kantina har 
hatt nok med å klare å holde seg oppe i det 
hele tatt under korona. 

Evaluere det sosiale 
tilbudet Hokus Pokus har for 
studenter med barn. 

 

 Dette har ikke blitt gjort.  

Kommune/fylkeskommune:   
Jobbe for rimeligere og bedre 

kollektivtilbud og gjennomføre 
møter med AKT. 

 

 Det jobbes med en resolusjon som sier noe 
om hva VT mener om busspriser for 
studenter.  
 
Det er ikke blitt avholdt et møte med 
AKT, men fylkeskommunen har blitt 
informert om at dette er noe vi jobber med 
og at de kommer til å høre mer fra oss 
fremover om nettopp dette. Studentrådene 
i Kristiansand og Grimstad er også blitt 
naturlige kanaler for denne tematikken. 

Forbedre nattbusstilbudet. 
 

 Dette har ikke vært en prioritet på grunn 
av korona.  

Jobbe for et bra bysykkeltilbud.  Vedtatt i forrige periode, følges opp nå. 
Skal få en orientering om dette både i 
Grimstad og i Kristiansand på neste 
studentrådsmøte. 

 



	
 

Saksbehandler Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen 

VT-sak 39/21 

Møtedato: 05.05.21 

 

VTs rolle under Studiestart 2021  
  

Saksfremlegg: 

I likhet med Studiestart 2020 ønsker VT å ha en sentral rolle under Studiestart 2021. 

Etter samtale med Jon Gotteberg har VT fått tildelt to dager, henholdsvis mandag 16.august 

og tirsdag 17.august. SiA planlegger å sette opp et eget inngjerdet teltområde utenfor det nye 

studentsenteret, og de ønsker at VT tar ansvar for aktiviteten som skal skje.  

 

I fjor ble det arrangert BliMed-dag av Fadderstyret på UiA, en dag hvor alle 

studentorganisasjoner kan ha stand for å få nye medlemmer. I år er det VT som tar over 

planleggingen av arrangementet. Det var en stor suksess i fjor, dermed er AU sitt forslag at 

det arrangeres BliMed-dag også under Studiestart 2021.  

 

AU har også tenkt at det kan være fint å ha enda et arrangement, eksempelvis musikkbingo 

på Østsia. Dette ble gjennomført i fjor, og det var stor suksess, i tillegg til at det er 

smittevernsvennlig. Skal dette også arrangeres på Bluebox i Grimstad?   

 

AU ønsker at VT diskuterer følgende punkter: 

•  Er det ønskelig for VT at vi gjennomfører BliMed-dag? 

•  Hva tenker VT om å gjennomføre musikkquiz, skal dette også gjøres i Grimstad? 

•  Er det andre ideer VT har, som kan gjennomføres under studiestart?  


