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Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

22.januar 2020
A2- 046/047, Grimstad

SAK
SP-sak 00a/20
SP-sak 00b/20
SP-sak 00c/20

TITTEL
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/20 Godkjenning av protokoll fra SPmøtet 20.november 2019
SP-sak 01/20 Siden sist
Vedtakssaker
SP-sak 02/20 Valg av UiAs Landsmøtedelgeasjon
SP-sak 03/20

Tildeling av midler til stillingen
kommunikasjonsansvarlig
SP-sak 04/20 Revidering av stillingsbeskrivelse:
Kommunikasjonsansvarlig
SP-sak 05/20 Resolusjon: Et religiøst- og
livssynsnøytralt undervisningslokale
Diskusjonssaker
SP-sak 06/20 Høring fra UiA: Strategi 2021-2024
SP-sak 07/20
Infosaker
SP-sak 08/20

Studentvalget 2020
Eventuelt

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Valgkomiteen/
Benedicte Nordlie
Benedicte Nordlie

Muntlig på møtet

Olea Magdalene Norset

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt

Sindre Nikolai
Andersen
Adam Tzur

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 22.01.2020:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/20
SP-sak 00b/20
SP-sak 00c/20
SP-sak 00d/20
SP-sak 01/20
SP-sak 02/20
Pause
SP-sak 03/20
SP-sak 04/20

SP-sak 05/20

Pause
SP-sak 06/20
SP-sak 07/20
SP-sak 08/20

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 20.11.19
Siden sist
Valg - landsmøtedelegasjonen
Tildeling av midler til stillingen
kommunikasjonsansvarlig
Revidering av
stillingsbeskrivelse:
kommunikasjonsansvarlig
Resolusjon: Et religiøst – og
livssynsnøytralt
undervisningslokale
Høring fra UiA: Strategi 20212024
Studentvalget 2020
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-18.15
18.15-18.30
18.30-19.00
19.00-19.15

19.15- 20.05

20.05-20.15
20.15-20.50
20.50-21.30
21.30-21.40

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 21.40. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til
møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
20.11.19
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 20.november 2019, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Sindre Olsen (fra klokken 18.15)
Stine Rannveig Frivold
Koit Stjerngaard
Sofie S. Klit
Andrea Wold Johansen
Tobias Salte Klausen
Eline Øverbø Roaldsøy
Sivert Aase Fluge
Christoffer Einan - Rønning
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Tron Erlend Tronsen
Kaja Marie S. Anthonsen
Silje Moen
Helene Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Camilla Ullstad Kristiansen
Hanna Stapnes Bøgwald
Simen Hove
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset
Sindre Nikolai Andersen
Bendik Hagen
Adam Tzur

Andre:

Robin A.R. Moudnib, UiA-styret
Thomas Johnsen, VT-leder
Anders Magnus Berg, vararepresentant i SP
Linjeforeningen Sonus
Studentaktiviteten Peripeti
Unikum
Gaysir

Ordstyrere:

Kristian B. Bakken
Gøril Hannås

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Eyla Evertsen da Gama
Linda- Marie Leirpoll
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kristian B. Bakken og Gøril Hannås
Godkjent

SP-sak 00b/19

Opprop
Det var 22 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra
klokken 18.15 var det 23 stykk til stede.

SP-sak 00c/19

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Det ble meldt inn to saker til eventuelt fra Benedicte, Lund Torv og
Julebord for SP.
Godkjent med en kommentar
Dagsorden
Godkjent med to eventueltsaker

SP-sak 00d/19

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 23.10.19
Godkjent

SP-sak 55/19

Siden sist
Benedicte informerte om siden sist. Robin informerte fra UiAStyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 56/19

Søknad om medlemsskap i STA - Sonus
Forslag til vedtak
Sonus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 20.november
2019, med de rettigheter og plikter det innebærer.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 57/19

Søknad om medlemskap i STA- Peripeti
Forslag til vedtak
Peripeti blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 20.november
2019, med de rettigheter og plikter det innebærer.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 58/19

STAs Prinsipprogram

Det foretatt en prøvevotering vedrørende bruken av ordet norm. Prøvevoteringen viste at det
var 14 stykk som var for bruken av dette ordet.

Forslag nr. 1

SP-Sak 58/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Ingrid M. Lindqvist,
Tron Tronsen og
Eline Marie Nilsen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Fra:
Utveksling skal være normen blant nasjonale studenter
Til:
Det skal legges til rette for utveksling blant de nasjonale studentene
Vedtak
Da forslag 1 og 2 omhandlet det samme
punktet, ble disse satt opp mot hverandre.
Forslag 2 ble vedtatt mot 4 stemmer og 2
avholdende. Forslag 1 falt som en
konsekvens av dette.
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Forslag nr. 2

SP-Sak 58/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Kjell Arne
Lønningen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Universitetet skal legge til rette for at utveksling skal bli normen blant nasjonale studenter.
Vedtak

Dette forslaget ble deretter satt opp mot STAstyrets forslag, og ble vedtatt mot 9 stemmer
og 1 avholdende.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Prinsipprogram 2019-2021, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

Etter pausen ble det behandlet en permisjonssøknad fra Fredrik som ønsket permisjon fra
klokken 19.00. Dette var ok for SP.

SP-sak 59/19

Mandat for UiAs landsmøtedelgeasjon til Norsk studentorganisasjon
(NSO)
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar følgende mandat for UiAs
Landsmøtedelegasjon 2020, med de endringer som måtte komme på
møtet:
• Både faste – og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i
sakene som skal behandles på landsmøtet.
• Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av

landsmøtet.
• Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på de interne

formøtene.

• Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale
formøtet til landsmøtet.
• Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av

de faste delegatene.
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• Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
SP-sak 60/19

UiAs bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale
Benedicte innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å
diskutere saken.
Det ble foretatt en prøvevotering, denne viste at et enstemmig
Studentparlamentet ikke ønsker at UiA skal leie rom som ikke er
livssynsnøytrale til undervisning.

SP-sak 61/19

Studentvalget 2020
Adam innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å komme
med innspill og forslag til studentvalget 2020.

SP-sak 62/19

Supplering av Studentparlamentet
Sindre innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å
diskutere saken. En prøvevotering viste at en enstemmig
Studentparlament ønsket at STA skal gjennomføre suppleringsvalg.

Orienteringssaker
SP-sak 63/19

Eventuelt
Benedicte hadde to saker til eventuelt. Den første omhandlet Lund
Torv, og hun informerte SP om prosjektet. SP ble oppfordret til å møte
opp på befaring 28.11.
Den andre saken gjaldt julebord for SP, 29.november. Man hadde utsatt
fristen for å melde seg på til 21.november, og det var bare å sende epost til Irene med påmelding.

Møtet ble avsluttet klokken 19.55.

Siden sist januar
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid.
Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter,
arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen.
Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på spørsmål fra alle medlemmer i STAstyret og de to representantene i UiA-styret.

Høringer:
STA-styret har gitt innspill til Studieavdelingens virksomhetsplan
STA-styret har gitt innspill til høring om lokale forskrifter til opptak og eksamen
STA-styret har gitt innspill til økonomiske retningslinjer til det studentsosiale fondet i VT
Styret har svart på høringen om handlingsplanen til LiU

Media
Benedicte har vært i Fædrelandsvennen og gitt en mening om studenter og bruk av religiøse
rom
Benedicte har vært i Fædrelandsvennen for å snakke om studentboliger på Lund Torv
Benedicte har vært i KRS-by for å gi tips til å overleve familien i jula

Arrangement og konferanser:
-

STA-styret arrangerte julebord for Studentparlamentet

-

STA-styret hadde internt julebord

-

STA-styret delte ut pepperkaker og gløgg i Grimstad og Kristiansand i forbindelse
med STAs 25-års feiring

-

STA har stått som ansvarlig for engasjertpils i desember

-

Bendik har sitte i arbeidsgruppa for Mangfoldsuka

-

Styret deltok på en workshop om hvordan man tar gode bilder og video, i regi av
Adam

Aktivitet:
-

Styret har deltatt på lunsjmøte med Studieavdelingen

-

Olea og Irene har vært på Ikea og kjøpt inn nytt utstyrt til kontoret

-

Irene, Benedicte og Olea har avholdt møter og testet ut ulike former for elektronisk
valgsystem

-

Olea har, sammen med Benedicte, vært på møte hvor vi ble orientert om arbeid som
gjøres for studenter med norsk som andrespråk

-

Benedicte og Olea har vært i møte med pastorer fra Filadelfia som er pådrivere for at
Q42 skal være mer åpent, og åpent for alle.

-

Benedicte og Olea deltok på beboermøte om Lund Torv, sammen med beboeraksjonen
Lund Torv

-

Benedicte har deltatt på gruppemøter for å lobbe om studentboliger på Lund Torv,
sammen med Pål Harv

-

Benedicte, Olea og Sindre (sammen med flere studenter fra SP, UiA og VT)
bakbenket under bystyremøtet i desember hvor reguleringsplan for Lund Torv ble
vedtatt

-

Benedicte og Olea har vært i møte med Schibsted angående avtale om tilgang på
nettaviser for alle UiA-studenter

-

Bendik og Olea har stått på stand for mangfoldsuka

-

Olea har vært i møteforum om studentmentorordningene på UiA

-

Olea har møtt de nye Fadderstyrene og presentert hva STA kan være for dem

-

Olea, sammen med Tobias i SP, har startet arbeidet i arbeidsgruppen «en god faglig
start» som skal jobbe med en enda bedre studiestart og første semester for UiAstudenter.

-

Benedicte har avholdt møter med arbeidsgruppen i SiA om foreningssider

-

Benedicte har deltatt på dekanmøte og presentert viktigheten om studentvalget og
studentengasjement, og hvordan STA/UiA kan samarbeide om et vellykket valg

-

Benedicte har hatt presentasjon med administrativt ansatte på Hum/Ped med temaet
«Hvem er studentene våre».

-

Olea og Benedicte har deltatt på møte med VT for å arrangere workshop om hvordan
samarbeidet er og hvordan man samarbeider med SiA

-

Benedicte har deltatt på workshop med VT om retningslinjer til det studentsosiale
fondet

-

Benedicte har, sammen med VT, signert en avtale med Teateret for å gjøre det mer
attraktivt å bruke for studenter

-

Benedicte har deltatt på møte med Kristiansand kommune for å etablere retningslinjer
for et kommunalt studentråd. Det ble vedtatt inn i strukturene til nye Kristiansand og
skal realiseres så snart som mulig

-

Benedicte har deltatt på arbeidsgruppemøte om revidering av system for kritikkverdig
forhold

-

Benedicte, VT og SiA har vært på møte for å diskutere en lavterskelarena hvor
studentaktiviteter og linjeforeninger kan møtes, utenom STAs fellesrådsmøter

-

Benedicte har oppnevnt studenter til arbeidet med Universitetsbyen Grimstad. Et
arbeid som endelig er i gang både fra kommunen og UiAs side.

-

Bendik sitter i arbeidsgruppa, sammen med Anders Magnus, for Engasjer-deg dagen i
Kristiansand og Grimstad

-

Adam har oppnevnt en representant som skal være støtte i hans arbeid, likt utvalgene
som allerede eksisterer i STA

-

Adam og Irene har handlet inn elektronisk materiell (Blant annet PC og kamera).
Dette i samsvar med midler som ble tildelt av forrige SP til dette formål

-

Adam har utarbeidet en avtale som skal tas til kommunikasjonavdelingen ved UiA for
å etablere et bedre samarbeid

-

Sindre har deltatt på møte om en digital løsning for å få innpass av tidligere utdanning,
inn i nåværende utdanning.

-

Bendik har tatt imot internasjonale studenter og holdt presentasjonen for dem

-

Allmøte i forbindelse med supplering av SP er utlyst

Annet:
Siden vi møttes i november, har styret avviklet eksamensperiode og juleferie.
Desember er også en spesiell måned da den er travel og rolig på samme tid. Studentene har
eksamen og drar hjem, samtidig er dette måneden for å ferdigstille administrativt arbeid som

har samlet seg opp gjennom halvåret. Dette er arbeid som tar tid, men som samtidig er
vanskelig å vise er gjort.
Dette halvåret vil være fylt med arbeid som styret er pålagt gjennom styringsdokument,
herunder å revidere alle styringsdokumentene. Det vil også prioriteres ressurser til
planlegging og gjennomføring av studentvalget 2020, samtidig som siste innspurt av
handlingsplanen skjer. Sakte, men sikkert skal også styret starte planleggingen av overlapp til
styret 2020/2021 og nytt SP. Mye spennende er på agendaen og vi gleder oss til vår 2020!

Siden sist fra Universitetsstyret
Universitetsstyret hadde sitt siste styremøte for 2019 den 27. november.
I møtet ble Plan 2020 gjennomgått, hvor det var flere positive nyheter, deriblant at det i 2020
skal utarbeides en miljø- og klimautviklingsplan med tilhørende handlingsplan for å redusere
utslipp i egen virksomhet. Det er også fokus på langsiktig campusutvkling, førsteårstiltak for
studenter for å motarbeide frafall og bedre læringsmiljøet, se nærmere på hvilken impact
organisasjonen vår gjør og et fortsatt fokus på mobilitet. Planen bærer preg av at vi er i
utgangen av en strategiperiode, samtidig som den bringer noe nytt til bordet.
Det ble også gjort en orientering om forsinket sensur, etter bestilling fra styret våren 2019,
ettersom styret var misfornøyd med tallene som ble presentert da og krevde en konkret
handlingsplan for å gjøre noe med bruddene på sensurfrist. Handlingsplanen som ble lagt
frem ble heller ikke mottatt spesielt varmt, og flere styremedlemmer gjorde det klart at man
ønsker mer konkrete handlinger enn eksempelvis «Positiv kultur for å overholde
sensurfrister» da dette ikke er en konkret handling, men heller et mål.
Styret kom også frem til en fordelingsmodell for de årlige strategiske rekrutteringsstillingene
styret kan fordele, hvor kriteriet fakultetene har for å søke på stillingene er at de knyttes
tydelig opp mot minst ett av FNs bærekraftsmål. Dette synes vi er en god måte å løse det på.
Sakspapirene kan leses på:
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
Neste møte avholdes 22.01.20.

SP-sak 03/20
Møtedato 22.01.20
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Tildeling av midler til stillingen Kommunikasjonsansvarlig
Bakgrunn for saken
I SP-møtet 29.05.19 ble det vedtatt et intensjonsvedtak om at Studentparlamentet (SP) ønsker
at STA-styret skal jobbe for å øke stillingsprosenten til kommunikasjonsansvarlig. Dette
ønsket ble enda en gang stadfestet da handlingsplanen 2019/2020 ble vedtatt i septembermøte
2019, hvor et av punktene var å øke dagens 20 % stilling til kommunikasjonsansvarlig. Hva
som derimot aldri er diskutert er hvor mye penger SP ønsker å sette av- og hvor stor stillingen
er ønskelig å utvide. Derfor løftes saken nå opp til SP.

Argumentasjon
Som vist over har STA-styret vedtakene på plass for å ha arbeidet med denne økningen. Vi
har nå en økonomisk mulighet til nettopp å gjennomføre denne økningen av stillingen. STAstyret ønsker derfor å bruke 71 170,66 kroner ekstra på lønn til STA-styret. Denne økte
kostnaden vil knyttes til stillingen til kommunikasjonsansvarlig og øke stillingen fra 20 % til
40 % fra 1.februar 2020.

I desember 2019 ble det vedtatt økt bevilgning til STA fra UiA sitt internbudsjett, hvor 50 000
kroner ble gitt for å utvide stillingen til kommunikasjonsansvarlig, i tillegg fikk STA ekstra
midler gitt etter pris- og lønnsjustering. Disse ekstra pengene, sammen med positive tall i eget
budsjett, gir en mulighet til å øke stillingen med 20 %, da fra 20 % til 40 %. Dette vil gi en
ekstra utgift i lønnsregnskapet på kr: 71 170,66 kroner for inneværende år. I helhet vil denne
40 % stillingen koste 142 341,32 kroner for inneværende år. STA-styret har kommet frem til
at dette en en økning organisasjonen har råd til både i år og årene som kommer, frem til et
nytt STA-styre og SP potensielt ønsker å endre dette igjen. Styret er også positive til å
prioritere å bruke disse ekstra midlene på lønn da vi ser det som positivt for organisasjonen å
satse på kommunikasjon, gjennom en større stilling til kommunikasjonsansvarlig.
Bakgrunnen for at vi har landet på 40 % er fordi dette lar seg gjennomføre i budsjett, og er en
god økning av stillingen sammenlignet med dagens 20 %.

STA-styret ønsker derfor å løfte denne beslutningen til vedtak i SP. Styret ber SP huske på at
om man i denne omgang ønsker å løfte stillingen over 40 % og kr: 71 170,66 (for 2020) er
ikke dette tatt i betraktning. Om SP ønsker en slik økning ber styret om å få saken tilbake, og
prosessen vil med dette bli forsinket.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget har økonomiske konsekvenser for STA. Dette gir en økning i 2020 på kr: 71 170,66
til lønn for STA-styret, og videre år en økning i samsvar med normal lønnsøkning.

Styrets innstilling:
Styret innstiller enstemmig på vedtaket.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar å øke lønnsmidler til STA-styret fra en stillingsprosent på 20 % til
40 % med lønnstrinn 20, med de endringer som forekommer på møtet.

English Summary
The STA-board wants the Student Parliament to decide whether they want to approve higher
funds to increase the position as Communication officer in the board. This will increase the
job description from 20 % to 40 % and will cost NOK 71 170,66 (2020-numbers). STA has
the money needed to do this change and sees it as a positive development for the STA-board.

SP-sak 04/20
Møtedato 22.01.20
Saksbehandler Olea Magdalene Norset

Revidering av stillingsbeskrivelse; kommunikasjonsansvarlig
Bakgrunn for saken
Saken kommer opp til Studentparlamentet som et formalitetsvedtak. I forrige periode ble det
vedtatt et intensjonsvedtak for at STA-styret skulle jobbe for å øke stillingsprosenten til
kommunikasjonsansvarlig i styret. Deretter ble det foreslått inn i handlingsplan for 20192020, og vedtatt av sittende Studentparlament i høst. Styret ser nå muligheten til å øke
stillingsprosenten med medfølgende lønn slik at kommunikasjonsansvarlig vil bli en stilling
på 40 %.
Om Studentparlamentet vedtar å bruke STAs økonomiske midler for å øke stillingen vil dette
bli en tilhørende sak for å få det formelle på plass. Velger Studentparlamentet å stemme ned
forslaget om å bruke de økonomiske midlene på å øke stillingen vil denne saken, 04/20, falle
som en konsekvens.
Vi ber Studentparlamentet om å kun ta for seg kommunikasjonsansvarlige sin stillingsprosent
og tilhørende antall timer i denne saken, slik som foreslått i revideringen som ligger vedlagt.
Stillingsbeskrivelsen vil på marsmøtet komme opp til Studentparlamentet igjen og da vil man
kunne komme med endringsforslag og diskutere selve innholdet og oppgaver i alle
stillingsbeskrivelsene, også kommunikasjonsansvarlige sin.
Som tidligere nevnt ligger dokumentet med stillingsbeskrivelsene vedlagt. Der vil man kunne
se endringer kun i kommunikasjonsansvarliges; og kun på prosent og antall timer.
Om saken vedtas vil stillingsendringen gjelde fra 1.februar 2020. Studentparlamentet kan
også opplyses om at nåværende kommunikasjonsansvarlig har takket ja til å jobbe 40 % fra
1.februar dersom Studentparlamentet vedtar økningen av stillingen.
Argumentasjon
Dette er en formalitet som må på plass for at kommunikasjonsansvarlig skal kunne jobbe og
bli lønnet for jobben i 40 % fra februar 2020. En 40 % stilling vil da også være gjeldene i
periodene fremover – frem til annet er foreslått og bestemt av Studentparlamentet.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvensene vil være de som blir gjort i sak 03/20, «Tildeling av midler
til stillingen kommunikasjonsansvarlig», hvor man bevilger midlene til å øke
kommunikasjonsansvarlig opp til 40 %. Selve endringen i stillingsbeskrivelsen har ingen
økonomiske konsekvenser.

Side 2

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar endringene i stillingsbeskrivelsen for kommunikasjonsansvarlig
med virke fra 1.februar 2020, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller på forslag til vedtak.
Vedlegg
STA styringsdokument: Stillingsbeskrivelser

English Summary
This case is handed to the Student Parliament as a formality case. If the Student Parliament
approve the case about allocating funds to increase the position as Communication officer in
the board this case will be a formality case changing the job description from 20 % to 40 %,
and not new tasks and responsibilities. The Student Parliament will get the opportunity to
make changes (such as tasks and responsibilities) in all the job descriptions in March. The
decision about increasing the position as Communication officer will, if voted for, then take
effect on 1st of February.

Stillingsbeskrivelser
Studentorganisasjonen i Agder
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STA-styret
STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og
kommunikasjonsansvarlig.
Alle styremedlemmene velges for én periode (1.7 - 30.6), og det skal gjennomføres en
grundig overlappingsperiode mellom av- og påtroppende medlemmer.
Alle medlemmer i STA-styret plikter å være aktive og synlige styremedlemmer. De må være
bevist sin rolle som styremedlem, og som representant for organisasjonen.
Alle medlemmer i STA-styret kan tildeles arbeidsoppgaver som ikke direkte har med vervet
å gjøre. Styremedlemmene skal holde seg oppdatert på relevant politikk.
Alle styremedlemmer skal etterstrebe å forankre nasjonal og internasjonal
studentpolitikk lokalt.
Alle styremedlemmer har møteplikt på STAs styremøter, og på møter i
Studentparlamentet.
STA-styret skal følge opp alle innspill fra studenter ved Universitetet i Agder (UiA), og
legge til rette for at deres synspunkter blir hørt.
Alle styremedlemmer i STA er bundet av taushetsplikt. Hvert styre vedtar og signerer en
egen taushetspliktavtale.
STA-styret har et fellesansvar for alle kurs og konferanser i regi av STA. STA-styret
fordeler ulike kurs og konferanser etter styremedlemmenes fagområder og andre hensyn.
STA-styret skal sørge for at det legges til rette for at de som har lyst kan bidra i
organisasjonens arbeid.
STA-styret skal være oppdatert på sakene i universitetsstyret, og ledelsen i STA skal ha
nært samarbeid med universitetsstyremedlemmene.
STA-styret skal orientere Studentparlamentet dersom studentrepresentanter, valgt eller
oppnevnt av STA, ikke følger vedtatt mandat eller stillingsbeskrivelser.

2

Leder
Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling (37,5t/uke)
lønnet i statens ltr. 27. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid
godtgjøres med avspasering, i samråd med nestleder.
Ansvarsområde
Leder er STAs daglige og konstitusjonelle leder.
Leder i STA er ansvarlig for den daglige driften av STA. Leder skal se til
at styringsdokumentene og Studentorganisasjonens politikk følges opp.
Leder har ansvar for oppfølging av organisasjonens økonomi.
Leder har arbeidslederansvar for STAs organisasjonskonsulent.
Leder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret, og skal hjelpe med
saksbehandling der dette er nødvendig.
Leder skal ikke alene sette dagsorden for STA, men har det overordnede ansvaret for
iverksettelsen av vedtak fattet av Studentparlamentet eller STA-styret.
Leder er ansvarlig for innkalling til møter i Studentparlamentet og STA-styret, og at
sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er Studentparlamentets og STAstyrets møteleder.
Leder er Studentorganisasjonens pressekontakt.
Leder er ansvarlig for at STA er en aktiv høringsinstans. Leder har uttalelsesrett på̊ vegne
av alle studenter ved UiA, Studentparlamentet og STA-styret.
Leder skal arbeide med og følge opp STAs velferdspolitikk, og har ansvar for å følge opp
samarbeidet med Velferdstinget i Agder.
Leder har ansvaret for kontakten med alle studentaktivtetene, og skal innkalle til og
avholde Fellesrådsmøter. Leder følger også opp samarbeidet med Stiften-styret,
Alibistyret og Kjellerstyret.
Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal i møte
med disse sette studentenes interesser på dagsorden.
Leder skal, sammen med nestleder, etterstrebe samarbeid med andre
studentdemokratier.
Leder har ansvar for at STA er aktiv i nasjonale studentpolitiske saker, og skal arbeide
for å løfte lokale saker til høyere nivå.

3

Leder skal, sammen med nestleder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i
Kristiansand (SiK).
Leder har observatørrett i alle politiske utvalg underlagt STA.
Leder har ansvaret for kontakten med STAs Valgkomité og Kontrollkomité.

4

Nestleder
Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling (37,5t/uke)
lønnet i statens ltr. 25. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid
godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Nestleder er leders stedfortreder og har derfor plikt til å holde seg godt orientert i alle saker
som er under behandling i STA.
Nestleder skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver, samt andre oppgaver tilknyttet
STA.
Nestleder har ansvar for STAs internasjonale politikk, og skal være aktiv i internasjonale
studentpolitiske saker.
Nestleder skal følge opp STAs politikk på bærekraft og miljø.
Nestleder er leder for politisk utvalg for bærekraft og miljø i STA.
Nestleder er leder for internasjonalt utvalg i STA.
Nestleder har fast plass i Studiestartutvalget til UiA.
Nestleder skal, sammen med leder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i
Kristiansand (SiK).
Nestleder har ansvaret for kontakt med medlemmene i Studentparlamentet, og skal sørge
for tilstrekkelig opplæring.
Nestleder, skal sammen med leder, etterstrebe samarbeid med andre
studentdemokratier.
Nestleder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal bistå der det er
nødvendig.

5

Læringsmiljøpolitsk ansvarlig
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 %
stilling (18,75/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5
ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig skal arbeide med STAs politikk på læringsmiljø,
likestilling, inkludering og mangfold.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig har fast plass i Studiestartutvalget til UiA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig har fast plass i Likestilling- og inkluderingsutvalget til
UiA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig møter som observatør i Læringsmiljøutvalget til UiA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig leder det læringsmiljøpolitiske utvalget i STA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig er kontaktperson i STA for de studenttillitsvalgte ved UiA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig skal sammen med UiA sørge for at den digitale
tillitsvalgtportalen oppdateres med riktig tillitsvalgtinformasjon hvert semester.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig skal sørge for tilstrekkelig opplæring av nyvalgte
studenttillitsvalgte ved å gjennomføre tillitsvalgtskurs i samarbeid med UiA.
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig har ansvaret for utforming og oppdatering av
Tillitsvalgthåndboken.
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Fagpolitisk ansvarlig
Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling
(18,75t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers
ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Fagpolitisk ansvarlig skal arbeide med STAs utdanningspolitikk.
Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for alle studenters fag- og forskningspolitiske interesser ved
UiA.
Fagpolitisk ansvarlig leder fag- og forskningspolitisk utvalg i STA.
Fagpolitisk ansvarlig er kontaktperson for studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg i
STA og på UiA. Fagpolitisk ansvarlig skal sikre opplæring og oppfølging av disse.
Fagpolitisk ansvarlig skal følge opp og sikre studentperspektivene i UiAs
kvalitetssystem.
Fagpolitisk ansvarlig har fast plass i styret til senteret MatRIC.

7

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 2040%
stilling (7,515t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5
ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp STAs eksterne kommunikasjon.
Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp organisasjonens nettside www.stastudent.no og
sørge for å holde den oppdatert med aktuelle saker fra styrets arbeid.
Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for det tekniske vedlikeholdet av www.statsudent.no.
Kommunikasjonsansvarlig skal aktivt synliggjøre det arbeidet som gjøres i
organisasjonen ved bruk av blant annet sosiale medier og nyhetsbrev.
Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for at det blir produsert grafisk materiale for
STA.

Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp og revidere styrets
kommunikasjonsstrategi.

Revidert 20.mars 2019.
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SP-sak 05/20
Møtedato 22.01.20
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Resolusjon: Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale
Bakgrunn for saken
I SP-møtet november 2019 diskuterte Studentparlamentet (SP) om de ønsker at UiA skal leie
lokaler hos organisasjoner som er religiøse eller livsynsbestemte. Denne diskusjonen var et
resultat av en innmeldt sak til STA. I en prøvevotering, under samme møte, ble det
enstemmig vist at SP ikke ønsker at UiA skal leie hos aktører som er religiøse eller
livssynsbestemte. Det er på bakgrunnen av denne diskusjonen, og tidligere innspill, at
resolusjonen er utarbeidet.

Argumentasjon
Saken og diskusjonen tok først for seg obligatorisk undervisning og studentenes trivsel. Under
møtet ble også spørsmålene om de økonomiske prinsippene løftet, samt hvordan man skal
forholde seg til andre typer aktiviteter ved UiA, og ikke bare obligatorisk undervisning. Et
poeng som kom tydelig frem var at det er problematisk at UiA, som en offentlig institusjon,
gir leieinntekter til organisasjoner som er religiøse eller livssynsbestemte – uavhengig om det
er obligatorisk undervisning eller ei. Diskusjonen gikk dermed videre til undervisning,
oppgaveskriving og læringsmiljø.

Prosessen knyttet til denne saken har vært omfattende. Det har blant annet vært diskusjoner i
SP, innspill fra studenter og andre privatpersoner til STA-styret, utveksling i mediene med
privatpersoner og ansatte ved UiA og møte med representanter fra for eksempel Filadelfia
Kristiansand. Interessen i saken vises gjennom det store engasjementet, hvor ulike sider er
løftet frem. Det er derimot vanskelig å få frem alle elementene i en resolusjon. Derfor har et
fokus i utarbeidelsen av resolusjonen vært å forme den på en slik måte at det er prinsippene i
eventuell egen politikk, og ikke hva man tror på (eller ikke tror på), som skal være i fokus.

I utarbeidelse av resolusjonen har STA-styret kommet frem til tre punkter som tar for seg
ulike aspekt ved SPs diskusjon i denne saken. Vi mener disse tre punktene favner over
elementene som har kommet opp.

Punkt en sier: «UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte
organisasjoner til obligatorisk undervisning, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte
til studentene». Dette punktet mener vi ivaretar diskusjonen knyttet til obligatorisk
undervisning. STA-styret har i denne sammenheng valgt å presisere setningen om
læringsutbytte, da studenter som studerer relevante fag selvsagt skal kunne bruke religiøse
eller livssynsbestemte lokaler.
Punkt to sier: UiA skal unngå å leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte
organisasjoner, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene. Dette punktet
mener vi ivaretar diskusjonen om for eksempel frivillig undervisning. Samtidig har vi skrevet
at dette kun må unngås. Vi mener at en slik formulering ivaretar at en i enkelte tilfeller kan
benytte disse lokalene, i de tilfeller det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene
(for eksempel fagdag).
Punkt tre sier: «UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke
finansierer en religion eller et bestemt livssyn». Dette punktet mener vi i varetar diskusjonen i
SP om at UiA ikke skal finansiere en religion eller et bestemt livssyn, gjennom egne
aktiviteter. Dette betyr at dersom midlene fra UiA går tilbake til en religion eller et bestemt
livssyn, og driften av denne, er det ikke ønskelig at UiA leier disse lokalene.
Til info er veien videre med resolusjonen som følger: om resolusjonen vedtas tas den med til
ledelsen av STA-leder. Man vil da diskutere innholdet i resolusjonen og detaljene rundt dette
for å se på mulige løsninger.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for STA.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et religiøst- og livssynsnøytralt
undervisningslokale», med de endringer som måtte forekomme på møtet.

Styrets innstilling:
Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.

Vedlegg: Resolusjon «Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale»

English Summary:
The Student Parliament are going to discuss the resolution “A religious and life-neutral
classroom”. They shall then decide if this is going to be formal politics and vote over the
resolution.

Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale

Universitetet i Agder (UiA) er opptatt av å ha et mangfoldig universitetsfellesskap, og har de siste
årene jobbet aktivt med inkludering. I takt med et mål om et mangfoldig universitet har også
studentmassen blitt større; behovet for flere og større lokaler har dermed økt. Dette er lokaler UiA selv
ikke besitter, noe som har ført til behovet for å leie eksternt.
Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener det er positivt at UiA leier lokaler hos aktører i
vertskapsbyene, da man kobler seg tettere sammen med byen og skaper en aktiv studentby. STA har
derimot erfart at det oppleves problematisk for studenter når UiA benytter seg av lokaler som eies av
religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner, fordi ikke alle studenter da føler seg velkommen. Dette
blir spesielt problematisk ved obligatorisk undervisning. Alle studenter ved UiA skal føle seg
velkommen til sin undervisning. I de tilfellene dette ikke skjer vil det kunne føre til et dårligere
læringsmiljø på UiA.
Det er derfor viktig at undervisningen skjer i lokaler uten religiøse symboler eller andre symboler
tilknyttet et livssyn. Dette gjelder i de tilfellene hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte.
Lokalene skal ikke diskriminere det levesettet studenten har.
Studentorganisasjonen i Agder mener også at det er et prinsipielt spørsmål når det kommer til det
økonomiske perspektivet. UiA må være bevisst på hva deres økonomiske investeringer støtter. STA
mener at UiA, som en offentlig institusjon, ikke skal finansiere religiøse- eller livssynsbestemte
organisasjoner. Det er derfor ikke tilfredsstillende at kun selve lokalet er livssynsnøytralt og ikke har
religiøse symboler, så lenge organisasjonen(e) som eier lokalet er religiøst eller livssynsbestemt.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at:
•

UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner til
obligatorisk undervisning, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.

•

UiA skal unngå å leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner, hvor
det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.

•

UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en
religion eller et bestemt livssyn.

SP-sak 06/20
Møtedato 22.01.20
Saksbehandler Sindre
Nikolai Andersen

UiAs strategi 2021-2024
Bakgrunn for saken
På SP-møtet 23.10.19 deltok viserektor Gøril Hannås for å presentere rektoratets tanker om
strategien for perioden 2021-2024. Det ble da opplyst om at Universitetet i Agder (UiA) ville
sende ut en høring vedrørende strategien, det er denne høringen vi nå ønsker at SP diskuterer
og gir innspill på.

Argumentasjon
Kort sagt sier strategien at man i denne strategirunden foreslår en mindre omfattende
strategiprosess sammenlignet med den eksisterende, som utgår i 2020. Den foreslåtte
strategien skal fra 2021 bygge videre på eksisterende prosess, men hvor det er elementer som
må vektlegges sterkere. Den nye strategien skal blant annet i større grad rettes inn mot de
store samfunnsutfordringene, som for eksempel oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Videre tar foreslått strategi for seg tre hovedområder: UiAs identitet og profil,
Samfunnsoppdraget og UiAs utvikling mot 2030. Til sammen utgjør dette åtte mindre
områder i strategien. Disse åtte områdene er: visjon og profil, verdier og samfunnsansvar, de
store samfunnsutfordringene, utdanning, forskning, samfunnskontakt og nyskaping, hvor står
UiA i dag, hvor ønsker vi at UiA skal være i 2030? I høringsvedlegget er hver av de åtte
områdene tilknyttet spørsmål til diskusjon. Det er disse spørsmålene dere skal gi innspill på.

Høringen gir oss en glimrende mulighet til å gi våre innspill til hva som er viktig for
studentene i strategien. STA-styret håper SP tar seg tid til å lese strategien og komme med
sine innspill; ingenting er for lite eller for stort. Her må vi sammen samle de gode ideene slik
at vi bidrar til å forme fremtidens UiA.

Høringen har frist 1.februar 2020, og STA vil sende inn et formelt svar. Om det er noen i SP
som kommer på flere innspill, etter møtet, er fristen for å sende de inn til STA-styret
28.januar 16.00. De sendes til staleder@uia.no.

Det er også anledning til å sende inn egne innspill via: https://www.uia.no/omuia/strategiprosess. Dette håper vi dere deler med medstudenter.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for STA.

Vedlegg: Diskusjonsnotat strategi 2021 - 2024

English Summary
UiA has sent out a hearing about the Strategic Plan 2021 – 2024. The Student Parliament has
an important role in this matter and have now the opportunity to give feedback to this plan. If
you want to give an individual answer, use this link: https://www.uia.no/omuia/strategiprosess

Strategi 2021 – 2024
Diskusjonsnotat

1

Om prosessen
UiAs strategidokument har en varighet ut 2020. Prosessen med å utarbeide UiAs strategi for
kommende periode må nå starte opp. Det legges opp til at utviklingen skjer som en
revidering av UiAs strategi 2016 – 2020, og prosessen blir åpen og involverende.
UiAs strategi 2016 – 2020 var et resultat av en intensiv, men omfattende prosess. Denne
gangen foreslås det en mindre omfattende strategiprosess. Strategidokumentet for neste
periode skal bygge videre på den eksisterende strategien. Det legges dermed opp til en
revidering av UiAs strategi 2016 – 2020. Samtidig er rektoratet opptatt av at det er elementer
som må vektlegges sterkere i den nye strategien. En ny strategi må i større grad rettes inn
mot de store samfunnsutfordringene, som for eksempel oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.
Dagens strategiperiode er på fire år. Det kan legges opp til at strategien for neste periode har
et mer langsiktig perspektiv. Selv om strategien rulleres hvert fjerde år, gir det anledning til å
sette mer langsiktige mål for institusjonen.
Strategiprosessen skal være åpen, og gi alle UiAs ansatte og studenter mulighet til å påvirke
strategien for den kommende perioden. Rektoratet gjennomfører besøk til alle universitetets
institutter, og et viktig formål med disse besøkene er å innhente innspill til den nye strategien.
I desember og januar er det lagt opp til at alle deler av UiAs organisasjon setter strategi 2021 –
2024 på agendaen. Det er utarbeidet et diskusjonsnotat, med forslag til spørsmål til diskusjon. I
notatet er det lagt opp til diskusjoner om UiAs identitet og profil, hvordan UiA skal løse sitt
samfunnsoppdrag og hvilken utvikling vi ønsker for UiA frem mot 2030. Vi håper det legges til
rette for gode diskusjoner i alle deler av UiAs virksomhet, og at vi mottar mange innspill.
Det er opprettet en egen side på UiAs nettsider for strategiprosessen. Her kan også
enkeltpersoner gi innspill til strategien. Siden finnes her: www.uia.no/om-uia/strategiprosess

Frist for innspill til diskusjonsnotatet er 1. februar 2020.
MILEPÆL
Forslag til prosess

HVA SKJER
- Styret vedtar et opplegg for strategiprosessen.

Diskusjonsnotat
sendes på høring
Høringsfrist for
diskusjonsnotat
Utkast til strategi
sendes på høring

- Diskusjonsnotat sendes på høring.

Høringsfrist for utkast
til strategi

- UiAs organisasjon arbeider med sine
høringsinnspill.

30. april 2020

Endeling behandling
av UiAs strategi

- Styret behandler UiAs strategi i junimøtet.

Juni 2020

- UiAs organisasjon arbeider med sine
høringsinnspill.
- Det utarbeides et utkast til strategi, basert på
diskusjonsnotat og høringsinnspill.

FRIST
16.-17. oktober
2019
Desember
2019
1. februar 2020
1. mars 2020
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Del 1 – UiAs identitet og profil
1. Visjon og profil
Universitetet i Agders visjon er «Samskaping av kunnskap». Tverrfaglighet og samarbeid
med eksterne aktører er en del av UiAs identitet og profil.
Valg av profil har betydning for universitetets synlighet og posisjonering. UiA kjennetegnes
av et svært godt samarbeid og utstrakt samarbeid med regionens arbeids-, nærings- og
samfunnsliv. Dette har vært en bevisst satsing over mange år. I den faglige og institusjonelle
utviklingen har UiA lagt vekt på samarbeid og tverrfaglighet.
Ved å løfte frem visjonen «Samskaping av kunnskap», og gjøre dette
til et gjennomgående element i universitetets arbeid, har UiAs strategi 2016 – 2020 bidratt til
å forsterke universitetets omdømme som en samskapende institusjon for høyere utdanning
og forskning.
I dagens strategi heter det at:
UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur.
Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.
UiA vil videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.
Kunnskapsutvikling vil skje i spenningsfeltet mellom tett samarbeid og kritisk distanse.
Sammen med omgivelsene vil UiA skape nye metoder for internt og eksternt
samarbeid.
UiA vil at regionalt, nasjonalt og globalt samarbeid skal bidra til nye perspektiver og
løsninger for framtidens samfunn. UiA skal være en pådriver for utvikling av
samfunns-, kultur- og næringsliv.
«Samskaping av kunnskap» er ikke bare en visjon, men også en metode. Det er et uttrykk
for en kultur vi ønsker å skape ved UiA. Et samskapende universitet må arbeide mer
tverrfaglig og samarbeide mer med aktører utenfor universitetet.
Spørsmål til diskusjon:
Har alle enheter ved UiA lykkes med å gjøre «samskaping av kunnskap» til en naturlig del av
sin identitet og profil?
Hvordan kan innholdet i visjonen «Samskaping av kunnskap» videreutvikles?
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2. Verdier og samfunnsansvar
En strategi bygger alltid på et verdigrunnlag. Et godt verdigrunnlag kan løfte en organisasjon
og lede den i riktig retning.
I strategien for 2016 – 2020 er ikke UiAs verdigrunnlag nevnt eksplisitt, men på UiAs
hjemmesider beskrives kjerneverdiene på følgende måte:
Kjerneverdiene til Universitet i Agder er: åpenhet, tillit, faglighet og respekt. Disse
verdiene gjenspeiles i en flat organisasjonsstruktur som oppfordrer studenter, tekniskadministrativt ansatte, forelesere og forskere til å samhandle og inspirere hverandre.
UiAs verdier kommer også til uttrykk i hvordan universitetet utøver sitt samfunnsansvar. På
hjemmesiden skriver UiA følgende om samfunnsansvar:
Universitetet i Agder er bevisst sitt samfunnsansvar på flere områder, både sosialt og
etisk, innen miljø og bærekraft, i samarbeid med frivillige organisasjoner både i Norge
og internasjonalt og i samhandling med regionen og samfunnet som helhet.
Vi ønsker derfor å være tydelige på våre verdier, som akademisk frihet, autonomi,
mangfold, lik rett til utdanning og solidaritet med studenter og akademikere som lever
under andre forhold enn våre.
FNs 17 globale bærekraftsmål har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Strategien for 2021 – 2024 må vise at UiA har sluttet seg til
bærekraftsmålene. For å nå målene kreves det ny kunnskap fra hele bredden av
fagområdene, bærekraftsmålene følges opp av konkrete handlinger og endring i måten vi
driver utdanning og forskning på, og i omstilling av vår egen virksomhet.
UiA har et særlig ansvar for å bidra til demokratisk utvikling og en samfunnsdebatt preget av
kunnskap og etterrettelighet. Derfor er det viktig å fremme kritisk tenkning, etisk refleksjon og
digital dømmekraft. Universitetene og høgskolene har også en vesentlig rolle å spille i
arbeidet for å utvikle demokratiet, verne menneskerettighetene, fremme likestilling og
inkludering og motvirke ekstremisme.
I Strategi 2016 – 2020 er «Globalt mindset» av de tre satsingsområdene. «Globalt mindset
skal være en integrert del av UiAs kultur, samtidig som vi skal være bevisste på vår egenart
som norsk institusjon», heter det i strategien. Global tankegang kan anses for å være en del
av UiAs identitet, både som verdi og metode. Under spørsmålene til diskusjon på pkt. 4 –
Utdanning og 5 – Forskning er det fint om det gis innspill til hvordan global tankegang kan
prege UiAs utdanning av studenter og forskningsvirksomhet.
Spørsmål til diskusjon:
Hvilke verdier hører hjemme i UiAs verdigrunnlag?
Hvordan bør UiA utøve sitt samfunnsansvar i årene som kommer?
Hvilke av FNs bærekraftsmål er det særlig viktig for UiA å legge vekt på?
Hvordan skal global tankegang bli en naturlig del av UiAs identitet?
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Del 2 – Samfunnsoppdraget
UiAs samfunnsoppdrag er klargjort i Universitets- og høyskoleloven. I videre forstand kan
samfunnsoppdraget defineres som hvilke forventninger samfunnet har til hva vi skal gjøre
innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling, men også hva universitetet selv ønsker
å bidra med for å løse de store utfordringene i vår tid.
I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har regjeringen pekt på følgende
satsingsområder:

UiA skal tilby høyere utdanning og utforske forskning innenfor de faglige områdene der
universitetet har sin kompetanse. Universitetet skal formidle kunnskap fra sin faglige
virksomhet, både gjennom undervisningen til studentene og til samfunnet mer allment. UiA
skal bidra med innovasjon og verdiskaping, og samarbeide med samfunns- og arbeidsliv for
å løse samfunnsutfordringer.

3. De store samfunnsutfordringene
UiA er et universitet som har samfunnsengasjement, og vil ta samfunnsansvar. Vi ønsker å
bidra med kunnskap og forskning for å løse de store utfordringene i vår tid.
I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning peker regjeringen på at det er særlig
viktig å rette innsatsen mot å gjennomføre det grønne skiftet og å sikre et bærekraftig
velferdssamfunn. Regjeringen vil:
•
•

satse på utdanning, forskning og teknologiutvikling som bidrar til å nå klima- og
miljømålene og fremmer det grønne skiftet
legge til rette for forskning og innovasjon for økt kvalitet og effektivisering i offentlig
sektor
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•

øke kunnskapen om hva som kan bidra til at færre faller utenfor arbeidslivet og at
flere står lenger i arbeid, samt belyse utfordringer knyttet til migrasjon og en aldrende
befolkning.

I tillegg finnes det regionale samfunnsutfordringer som UiA skal bidra til å løse. De betydelige
utfordringene knyttet til utenforskap og folkehelse, samt det økende behovet for å sikre
kompetent arbeidskraft i alle deler av regionen, hører til blant disse.
Spørsmål til diskusjon:
Hvordan kan UiA bidra med relevant kunnskap og forskning for å løse de store
samfunnsutfordringene?
Hvordan bør UiA bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål?

4. Utdanning
Universiteter og høyskoler skal tilby høyere utdanning på et høyt internasjonalt nivå.
I dagens strategi er «Læring og utdanning for fremtiden» utpekt som et eget satsingsområde:
UiA vil være et fremragende universitet å studere og undervise ved. Vi har høye
ambisjoner for studentenes læring, utdanningenes kvalitet og for de ansattes
engasjement i undervisningen.
Vi skal utvikle utdanningene i spennet mellom fagenes egenart, samfunnets
utfordringer og endringer i arbeidslivet. For at studentene skal lykkes i et framtidig
arbeidsmarked, er det avgjørende at de kan tilegne seg ny kunnskap, har evne til
kritisk refleksjon og kan bruke kunnskap på nye måter. Et levende læringsmiljø skal
legge til rette for kompetanseutvikling og personlig danning.
Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal gjennom utdanningene prege
studentenes læring. Vi skal utvikle og anvende framtidsrettede, varierte, involverende
og praksisnære arbeidsformer. Dette skal gi studentene gode læringsbetingelser og
grunnlag for livslang læring og samfunnsengasjement.
UiA skal styrke etter- og videreutdanningstilbudet med særlig vekt på regionens
behov og utviklingen i samfunnet.
Satsingsområdet «Læring og utdanning for fremtiden» skal vise at UiA har høye ambisjoner
for studentenes læring for fremtidig arbeidsliv, utvikling av kritisk refleksjon og personlig
danning. UiA vil være et fremragende universitet å studere og undervise ved. Det er fattet og
iverksatt en rekke beslutninger og tiltak for å nå målsettingene under dette satsingsområdet.
UiA har etablert Senter for læring og undervisning (SLU) og er i gang med å implementere et
program for studiekvalitet. Videre er det igangsatt planlegging av et helhetlig program for
kompetanseheving for ansatte med oppgaver knyttet til undervisning.
Rektoratet har under besøkene ved instituttene høsten 2019 lagt vekt på at UiA skal arbeide
for å endre studentenes rolle fra undervisningsmottaker til deltaker i et kunnskapsfellesskap.
UiA skal ta i bruk nye undervisnings- og vurderingsformer, og styrke arbeidslivs- og
samfunnsrelevans videre.
UiA skal utdanne kandidater som er godt forberedt for fremtiden. Det er reist spørsmål ved
om dagens utdanningssystem i tilstrekkelig grad forbereder studentene på livet etter endt
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utdanning og den kompetansen de vil trenge i fremtidens samfunns- og arbeidsliv. «21st
century skills» peker ut nøkkelferdigheter i det nye arbeidslivet.

Kilde: Partnership for 21st Century Skills

UiA skal utdanne kandidater som er i stand å kunne skape et grønnere og mer bærekraftig
samfunn. Dette vil også skape nye karrieremuligheter for fremtidens arbeidstakere, og gjøre
våre studenter mer attraktive på arbeidsmarkedet.
Spørsmål til diskusjon:
Hvordan skal UiA kunne tilby høyere utdanning på et høyt internasjonalt nivå som gir
studentene de ferdigheten de trenger i fremtidens arbeidsliv?
Hvordan skal UiA bli et mer attraktivt valg for studentene?
Hvordan kan UiA utdanne kandidater med bærekrafts- og omstillingskompetanse?

5. Forskning
Universiteter og høyskoler skal utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på
høyt internasjonalt nivå.
I dagens strategi er forskning og faglig og kunsterisk utviklingsarbeid nevnt under
satsingsområdet «Læring og utdanning for fremtiden». Det heter blant annet at:
Samskaping av kunnskap gjennom utdanning, forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid skal kjennetegne UiAs virksomhet. Våre utdanninger og vår
undervisning skal være basert på et høyt faglig nivå. Våre studenter skal møte, og bli
inkludert i, forskningsarbeid på et tidlig tidspunkt i utdanningsløpet. Gjennom dette
skapes evne til kritisk refleksjon, læring og faglig forståelse. UiA skal videreutvikle
utdanningene gjennom forskningsbasert kunnskap og gjennom forskning på egne
program og egen undervisningspraksis.
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Videre heter det under «Samfunnsengasjement og nyskaping»:
Forskningen og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet er grunnlaget for
universitetets deltakelse og bidrag for å møte de store samfunnsutfordringene. UiA
skal tilrettelegge for tverrfaglige tilnærminger der det gir bedre løsninger. Studenter
skal involveres i samfunnsrelevante forskningsprosjekter og utviklingsarbeid.
Rektoratet har under besøkene ved instituttene høsten 2019 lagt vekt på at forskning må inn
i kjernen av den reviderte strategien, for å sikre rom forskning og styrke UiAs attraktivitet og
omdømme som forskningsuniversitet.
Spørsmål til diskusjon:
Hvordan kan UiA styrke sin attraktivitet og sitt omdømme som forskningsuniversitet?
Hvordan kan UiA levere relevant forskning som bidrar til å løse de store
samfunnsutfordringene?

6. Samfunnskontakt og nyskaping
Dagens satsingsområde «Samfunnsengasjement og nyskaping» gir retning for hvordan UiA
skal bidra til å løse fremtidens komplekse utfordringer. UiA skal samhandle med regionen om
fremtidens komplekse utfordringer. Samskapingsverkstedet CoLAB er etablert, og den
regionale samskapingsarenaen I4Helse ble åpnet høsten 2019.
Rektoratet har ved sine besøk ved instituttene høsten 2019 lagt vekt på at UiA må
tydeliggjøre sin rolle i kontakten med samfunnslivet, og varslet økt omfang av eksternt
forskningssamarbeid og økt omfang av etter- og videreutdanning.
I dagens strategi heter det at «UiA skal være en aktør for nytenking i samfunnsdebatten»:
UiA skal gjøre en forskjell for studenter, ansatte og omgivelsene. UiA skal samhandle
med regionen om framtidens komplekse utfordringer. UiA skal styrke sin relevans og
synlighet ved å utfordre, understøtte og utvikle samfunnet.
UiA skal ta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å sikre nyskaping og
innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv, og styrke den forskningsbaserte
nyskapingen i regionen og utover regionens grenser. Dette vil skje i tett samhandling
og samskaping med omgivelsene.
Ansatte og studenter ved UiA vil være aktive bidragsytere og deltakere i
samfunnsdebatten. Universitetet vil sikre et fritt, kritisk og åpent ordskifte og bidra
med analyser for framtidens kultur-, nærings- og samfunnsliv.
UiA vil øke sitt engasjement for utviklingen av det regionale kultur- og næringsliv,
offentlig virksomhet og samfunnslivet for øvrig. Ansatte og studenter vil være aktive i
ulike fora for å sikre at universitetet er tett på de store samfunnsutfordringene, som
bærekraft, økonomisk utvikling, mangfold, likestilling, migrasjon og sosial
rettferdighet.
UiA har en viktig rolle i innovasjonsøkosystemet i regionen. Samfunnet og næringslivet står
overfor betydelige utfordringer. Det krever samarbeid mellom mange aktører og at samfunnet
legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og
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næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere
kvalitet og være effektiv.
I 2016 utviklet UiA senteret UiA Nyskaping, som er både en studentinkubator og en
katalysator for kommersialisering av forskning. UiA må bli enda bedre til å legge til rette for
gode innovasjonsløp for studenter og ansatte, som bidrar til at gode ideer kan realiseres og
kommersialiseres.
Spørsmål til diskusjon:
På hvilke områder bør UiA samhandle med arbeids- og samfunnslivet om fremtidens
utfordringer?
Hvordan kan UiA bidra til økt nyskaping og innovasjon?
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Del 3 – UiAs utvikling mot 2030
UiAs strategi skal definere langsiktige utviklingsmål for hvordan UiA skal posisjonere seg og
løse sitt samfunnsoppdrag. Strategiarbeid handler om å analysere hvor man står og hvor
man ønsker å være i fremtiden. For å lage en god strategi er det nødvendig å foreta en
grundig nå-analyse, med en vurdering av styrker og svakheter, muligheter og utfordringer.
Utviklingsmålene må ha en lengre horisont enn strategiperioden 2021 – 2024. UiAs strategi
2021 – 2024 skal angi retning for universitetet frem mot 2030.
UiAs strategi skal være et resultat av overordnede valg om hvordan UiA skal posisjonere seg
og løse sitt samfunnsoppdrag, og skal inneholde et konsistent handlingssett for å oppnå
konkrete målsettinger. Visjonen, verdiene, UiAs leveranse på samfunnsoppdraget og egne
satsingsområder skal alle bidra til å nå det langsiktige utviklingsmålet.

7. Hvor står UiA i dag?
Universitetet i Agder har vært og er et universitet i vekst og utvikling. Veksten har vært
formidabel siden etableringen 1. september 2007. UiA har i dag over 13000 studenter, 250
Ph.d-stipendiater og 1300 årsverk ved campusene i Grimstad og Kristiansand. UiA har
styrket sin forskningsvirksomhet, og etablert en rekke toppforskningssentre. UiA er ledende
på praksisfeltet, og har en omfattende samhandling med næringsliv, arbeidsliv, samfunnsliv
og offentlig sektor.
Samtidig står UiA overfor noen utfordringer:
UiA opplever skjerpet konkurranse, både fra etablerte og nye aktører. Konkurransen er så
vel nasjonalt som internasjonalt. Analyser av studenttall peker i retning av lavere student- og
opptakstall, men noen av disse faktorene har slått sterkere ut ved UiA enn ved andre
institusjoner. Etter gjennomført opptak 1. september 2019 viste tallene en nedgang på om
lag 5 prosent sammenlignet med opptakstall på samme tidspunkt i 2018. En utfordring for
UiA er å bli et mer attraktivt valg for studenter både i Norge og utlandet. Samtidig må man
strekke seg lenger for å rekruttere de beste medarbeiderne og skaffe forskningsmidler.
De nasjonale og globale samfunnsendringene går raskere enn noen gang og er til dels
uforutsigbare. Alle virksomheter må forberede seg på disruptive endringer. Gapet mellom
statiske og dynamiske virksomheter vil øke. En institusjon som UiA må være en endringsvillig
organisasjon, som klarer å tilpasse seg nye rammevilkår og teknologi, og tar i bruk nye
muligheter for å hevde oss i konkurransen om studenter og medarbeidere. Samtidig skal vi
verne om universitetets grunnleggende rolle og verdier.
Spørsmål til diskusjon:
Hvilke styrker og muligheter har UiA?
Hvilke trusler og utfordringer står UiA overfor?
Hvilke disruptive endringer må UiA være forberedt på i årene som kommer?
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8. Hvor ønsker vi at UiA skal være i 2030?
Strategi 2021 – 2024 skal peke ut retningen for hvor UiA skal være i 2030. Den må inneholde
tydelige mål, som viser UiAs langsiktige ambisjon som kunnskapsinstitusjon. Det handler
blant annet om identitet, profil og om omdømme, om vekst, utvikling og posisjon, og om
faglighet og attraktivitet for studenter og forskere. Visjonen «Samskaping av kunnskap»
danner et utgangspunkt for diskusjonen om utviklingsmål og satsingsområder (se pkt. 1).
Spørsmål til diskusjon:
Hvilke langsiktige utviklingsmål bør være viktige for UiA?
Hva skal vi satse på for å komme dit vi vil være i 2030?
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Studentvalget 2020 – Plan for valget
Bakgrunn for saken
Under SP-møtet i november løftet STA-styret en diskusjonssak til SP som tok for seg
studentvalget 2020. Vi fikk da innspill fra SP til innhold i studentvalget og hvordan det kunne
gjennomføres. Denne saken er en forlengelse av dette hvor målet nå er å informere SP om
arbeidet så langt, vise planen som er under utarbeidelse og å få innspill på innholdet i denne.

Argumentasjon
STA-styret, med kommunikasjonsansvarlig i spissen, har utarbeidet en plan til studentvalget
2020. Vi ser det som hensiktsmessig å ha en konkret plan til studentvalget slik at det er mulig
å gjennomføre de gode ideene, av erfaring er nøye planlegging med på å gi gode resultater.
Som SP kan lese i planen er målet for valget å få 20 % oppslutning i SP-valget, og likeså
viktig er det at kandidater stiller både til SP-valget og andre råd, styrer og utvalg.

Planen tar for seg aktiviteter, ansvarsfordeling og frister slik at alle i styret og SP til enhver tid
kan holde seg oppdatert på studentvalget og sine ansvarsområder. Planen tar også for seg
budsjett, slik at man holder seg innenfor satte rammer. Tidligere år har man fått gjennomført
noen ønsker for studentvalget, men mye har vært vanskelig å realisere fordi man ikke har satt
tiltakene i system, slik denne planen gjør. Ved å være tydelig på hvem som gjør hva, også
utover STA-styret, samt å vise hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres, mener vi
Studentvalget 2020 kan bli det beste hittil. Planen er et resultat av hvordan man tidligere har
gjennomført valget, innspill fra SP, samt diskusjoner og workshop i STA-styret.

Når det gjelder økonomi tar styret hensyn til det vedtatte budsjettet for året 2020 og
tildelingen fra forrige SP om økt sum til valgmateriell. Kostnadene som er opplyst om er
estimat knyttet til det som oppleves som viktigst, eksempelvis: flyers, plakater, banner og
innhold til stand. Styret ønsker også å kunne gjennomføre «stunts» tilknyttet studentvalget,

eksempelvis scene i Vrimle/Gata hvor man kan avholde debatter og andre innslag, samt en
kampanje om hva som potensielt kan skje om du ikke stemmer i valget. Når man har fått
avklart kostnader knyttet til det som oppleves som viktigst, må det avklares i styret hva man
har råd til utover dette. STA-styret tar også i år sikte på å samarbeide tettere med UiA og SiA
og på denne måten kanskje kan få økonomisk støtte fra disse til å gjennomføre studentvalget
2020. Vi tar også sikte på å kunne søke andre eksterne midler til Studentvalget 2020 om vi ser
behovet for det.

Styret ønsker også å opplyse om at det er ikke alt i planen som vil la seg gjennomføre på
grunn av økonomiske begrensninger. Målet med denne saken er å gi SP et innblikk og info
om planen så langt, og mulighet til innspill.

Hva STA-styret ønsker at SP diskuterer er
•

Hvordan kan vi enklest mulig tilgjengeliggjøre planen slik at hver enkelt (både
individuelt, men også fakultetsvis/LU), kan føre inn hva en ønsker å bidra med og
holde seg oppdatert på planen?

•

Hva tenker SP om innholdet i planen? Er noe viktigere enn andre ting? Savner man
noe?

•

Er det andre innspill til planen og gjennomføringen av studentvalget 2020?

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har økonomiske konsekvenser for STA, innenfor det vedtatte budsjettet.

Vedlegg
Plan for studentvalget 2020

English Summary
The Communication officer has, in cooperation with the STA- board developed a plan for the
student election 2020. The STA-board wants the Student Parliament to discuss the plan and
give their feedback. We will not be able to realize all the actions mention in the plan, but it
gives an overview over the thoughts for the election.

Studentvalget 2020

Visjon: Dette skal bli det største og beste valget STA noen gang har
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Intro
Dette er vår foreløpige plan til Studentvalget 2020. Den videreutvikles med innspill
fra SP. Denne planen er utarbeidet av kommunikasjonsansvarlig i STA, etter hans
vurderinger. Parallelt med at SP kommer med innspill til planen, diskuteres den i
styret.

Fargekoder
Må ha
Bør ha
Vil ha
Etter vurdering av kommunikasjonsansvarlig

Budsjett
Vårt ideelle budsjett er på 80 000,- til 90 000,-, etter vurdering av
kommunikasjonsansvarlig.

Eksempelbudsjett
Dette er et eksempelbudsjett som viser hvordan prosessen kan utvikle seg og hvilke
midler vi muligens kan få tildelt
Hva

STAs midler

UiA/SiA/VTs
midler eller
materialer til en
verdi av:

Eksterne midler
eller materialer til
en verdi av:

Fysisk
promomateriell
(inkl. duker,
gensere, flyers,
banners og
diverse)
(Mål: 50 000,-)

25 000,-

3000,- (SiA/VT)

15 000,-

Stand og scene stash
(Mål: 2000,-)

1000,-

Ingen midler
tildeles (med
unntak av bord,
stoler, osv.)

2000,-

Mat og drikke
(Mål: 16 000,-)

15 500,-

Ingen midler
tildeles

2000,-

Gavekort

-

2000,-

Ingen midler

(Mål: 4000,-)

tildeles

Premier
(Mål: 5000,-)

-

4000,-

Ingen midler
tildeles

Scene
(Mål: ha en fysisk
scene)

-

Hvis UiA har
scene

Ingen midler
tildeles

Valgstunt
(Mål: 10 000,-)

-

SiA/VT innvilger
5000,-

2000,-

Digitale annonser
(Mål: 3000,-)

1000,-

UiA fremmer
våre
annonser/poster
for 2000,-

Ingen midler
tildeles

Totalsummer

42 500,-

16 000,-

21 000,-

Valgbudsjett

79 500,-

Innkjøp
Premier
Produkt
Studentvalgprisen 2020 til det fakultetet/LU som
får høyest
valgoppslutning. Pokal og
fakultetsdiplom.
Gavekort - sannsynlighet
for å vinne når du
stemmer.

Antall

Pris

Mat og drikke
Produkt

Antall

Pris

Kaffe

4800,-

Boller

10 000,-

Twist

1000,-

Promomaterialer
Produkt
T-skjorter med trykk
(Scantrade)

Antall
40

Pris
2760,- eks mva
a 69,- eks mva

Genser, rund hals med
trykk (Scantrade)

20

3580,- eks mva
a 179,- eks mva

Hettegensere med trykk
(Scantrade)

10

2250,- eks mva
a 225,- eks mva

Plakater A3 (for å henge
rundt UiA)

20

Doplakater (A4?)

Totalt ca. 500? eks mva

Printe ut og laminere selv.

Flyers, fakultetsspesifikke

? per fakultet

Avhengig av antall

a5 Flyers, under
stemmeperioden

500

~1000,- eks mva

a5 flyers, RSU

100

Totalt 300?,- eks mva

Valgavis

Digitalavis

Storbanner i Vrimle

Banner pvc 600gr.
500x300cm. 3900,- eks
mva

Banner polyester, lett i
vekt. 3800,- eks mva
Vertikale banners

220x500cm 2750,- eks
mva på pvc 600g.

Feather Beachflagg

SMAL - 256 cm totalt
(flagg høyde 200cm)
Inkludert jordspyd, veske
og duk
1 stk - kr 2.100,- pr stk
5 stk - kr 1.100,- pr stk
MEDIUM - 383 cm totalt
(flagg høyde 300 cm)
Inkludert jordspyd, veske
og duk
1 stk - kr 2.400,- pr stk
5 stk - kr 1.300,- pr stk
Grafisk oppsett kommer i
tillegg

Oransje duker
Oransje servietter

Scene
Produkt
Sceneelementer
(Utleiepartner)

Antall
5 elementer (m2) i 2 døgn

Pris
Totalt 2400,- eks mva for
KRS og GRM
Totalt 1200,- eks mva
5m2 = 600,- per døgn eks
mva
120,- pr m2 eks mva

Høyttalere

Få fra UiA

Mikrofon

Få fra UiA

Stoler

Få fra UiA

Bord

Få fra UiA

Messevegg

Vår egen

Roll-up

Vår egen

Diverse
Vi har ballonger
Produkt

Antall

Pris

Oransje ballonger uten
STA logo

100

123,- (butikk)

Oransje ballonger MED
STA logo

1000 (minimum med
trykk)

3233,- (butikk)

Studentvalg-klistermerke

500

1000?

Markedsføring og budskap
Retningslinjer: enkelt, grafisk, estetisk

Slagord og hashtags
#OransjeCampus
#ValgDag
#DetErDittValg
#StudentValg
#StudentValgUiA

#UiAValget
#DittValg

Hovedkampanje: Humor
●
●
●
●
●
●
●

Innføring av kjøttfri kantine på UiA
Biblioteket blir abonnementstjeneste
Halv kopp kaffe for å verne miljøet
All undervisning blir obligatorisk
Q42 blir en del av UiA med faste undervisningslokaler
Østsia bytter til alkoholfri øl og brus
Kristiansand Kommune har bestemt at flere studentboliger skal rives

Når:
Starte en gang i mars.
Hvordan kampanjen gjennomføres
- Digitalt: Legge ut plakatene på Facebook? En om dagen i løpet av valget?
Før valget?
- Fysisk: Do-plakater, ulike varianter i hver stall og på alle UiAs “store” toaletter
hvor man kan lese mens man sitter. Og på A3-plakatene.
Hvem

Hva

Når (frist)

Adam

Designe og bestille
plakater

?

Alle i styret

Komme med innspill til
tekst

?

?

Henge opp plakater

?

Annet:

Husk å ta de ned
når valget er over

Digital promo
Grafikkproduksjon: Bilder, flyers, plakater, kalender,
infographics
Fotografene fra Rhetorica kan ta bilder og filme i løpet av valgperioden

Alle materialer skal ha QR kode: “Scan og Stem” eller “still til valg”
Hvem

Hva

Bestillingsfrist

Annet:

Guide/forklaringstekst til
ansatte og andre
studenter som vi vil
kommunisere valget med
(linjeforeninger, stud akt.
rsu, osv.)
Adam

Valgkalender / tidslinje

?

Infographic - spre
og del på nettsiden

Adam

Organisasjonsstruktur

?

Infographic - spre
og del på nettsiden

Adam

Do-plakater [QR kode?]

Adam

Valgavis

?

Dele opp etter
fakultet/LU
Heller film enn
tekst?
Digital?

Adam

Flyer

Leveringstid: 2-3
dager

Å stille til SP, RSU
og å stemme til SP

Gjenbruk fra i fjor husk å ta ned etter
valget

QR - kode til
nettsiden
Adam

A3-plakater

Adam

a5 Flyers, generelle

Adam

Flyers,
fakultetsspesifikke

Adam

Valg roll-ups

Adam

Storbanner i Vrimle

Adam

Vertikale banners?

Innholdsproduksjon
Hvem

Hva

Adam

Valgdikt

Alle

Artikler

Adam

Intervju alle SPrepresentanter og alle
ledere av linjeforeninger
og stud. akt. (de som
takker ja, isåfall)

Når (frist)

Annet:

Videoproduksjon
-

Inkludere fotografteamet fra Rhetorica: Vetle Hjortland, Dawid, Mateusz, Levi
Jansen

Hvem

Hva

Adam

Promovideo: hva er STA
- organisasjon?

Adam

Filmsnutt om vervet sitt i
styret

Adam

Filmsnutt fra rektor,
dekaner, andre? om
hvorfor studentvalget er
viktig

Adam

Filmsnutt fra SP: hvorfor
sitte i SP

Adam

Filmsnutt fra folk i RSU,

Når (frist)

Annet

hvorfor stille til valg og
deres verv?
Adam

Filmsnutter,
linjeforeninger og stud.
akt.
Sindre lager valgsang

Digital spredning
Kanaler:

Hvilke
arena:

UiA

SiA
Skjermer

Hva

Hvem

Frist:

Annet

Adam
snakker
med
kommunika
sjonsavdeli
ngen for
bruk av
kanaler og
promotering

og UiA
Skjermer

Nettside
Facebook

Facebookann
onser

Instagram
Snapchat
STA

Nettside

Se egen
plan for
nettside
under

Facebook
Snapchat
Annonser:

Snap?
Facebook:

Filter
Budsjett:
250 kr
pr.mnd

Nettside
-

Mål: gjør det lett for studentene å få info om valget, kandidatene og hva de
kan stille til

Hvem

Hva

Når (frist)

Annet:

Adam

Lage ressursside med alt ?
innhold til valget

tidslinje,
kandidater,
oppdatert info om
verv å stille til,
frister, mulighet å
stille rett på
nettsiden

Adam

Lage SP-sider med
intervjuer, bilder, tekst

?

Dele det opp etter
fakultet/LU - ses i
sammenheng med
valgavis

Adam

artikler/intervjuer/film ++
som publiseres hver dag
i valguken

?

Hvorfor stille til
valg?
Hvorfor ikke stille til
valg?
Informasjon om
valget?

Valgomat?

Publiseringsplan
Hvem

Artikkel/video

Når (frist)

Guide til valget /
Valgguide 2020

Innlevering:
Publisering:
Innlevering:
Publisering:
Innlevering:
Publisering:

Annet:

Innlevering:
Publisering:

Fysiske tiltak
I valguken ønsker STA fysiske tiltak som er synlige ved begge campusene. Det skal
ikke være tvil om at det er studentvalg når man kommer inn på campus. Det er viktig
å huske på begge campus. For å få dette i gang er det viktig med avklaring i styret,
SiA og UiA (ledelse og servicetorget), for å få henge opp og booke stands.

Synlige tiltak:
Hvem

Hva
Banner, alleen
Banner med
hovedinngang
Roll-up med
hovedinngang
T-skjorte til SiA-ansatte
Valgboks i vrimle/gata
Plakater hengende
overalt i travle områder
Kle gata/vrimle med
orange - ballonger,
Kle fakultetsbyggene/LU
for økt synlighet
Valgurne, med PC/ipad

Klasseromsturne
Hvem

Hva

Når (frist)

Fakultet/LU

“nå har du 5 minutter til å Før
stemme” - hvis mer enn
eksamensperioden

Annet:
Vi må avklare hva
man skal si på

50% stemmer så vinner
dere garantert

klasseromsturne

Konkurranse internt i
fakultetene?
Få klassene/fakultetene
til å konkurrere med
hverandre

Stand
Hvem
Før
valget:

Hva

Når

Fakultet/LU

Fremme
Januar:
supplering engasjersvalg
deg
dagen
dato? kl?

Fakultet/LU

Fremme
STA

Fakultet/LU

Februar
dato? kl?
Mars:
dato: kl?
April?

Under
valget:

April?
Mai?

campus

Ansvarlig
En i
fakultet/L
U

Stunt kl.12.00 i valguken
Hver dag klokken 12, skal det i valguken skje et stunt + at det hver dag skal
annonseres kl.12.00 i kantina (på begge campus) at det er studentvalg. Dette må
ses i sammenheng med økonomien og skal dette ses i sammenheng med
promotering av hvert fakultet/LU og bruke scene til dette? Enten hvert fakultet, eller 1
fakultetsdag/studentvalgsdagen på hvert campus?
Hvem

Hva

Når (frist)

Annet:

F.EKS: fakultet xx og
aktivitet: Blæsen...

Dag 1 -

Hvilket campus:

Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
+
Forslag til aktiviteter som kan tenkes i sammenheng med stuntsene over:
- Debatt
- Promo
- Samarbeidspartnere
- Unikum (debatt, live-intervjuer, osv.)
- SP
- Få politiske engasjerte til å delta. Paneldebatt
- Filosofi: Einar Bøhn er engasjert og morsom
- Musikk: Mannskoret Quantum, Brølet … Stiften (valgsang?) - Sindre kan
ordne?
- Kommunen
- Valgimprovisasjon av Bare Flaks
- B-kjendiser, pop-kultur

Insentiver til å stemme
Hvem

Hva

Frist

Annet

Hør med SiA om
de som stemmer
kan få
rabattkupong
Studentvalgprisen

Spanderer kake,

2020 - til det
fakultetet/LU som
får høyest
valgoppslutning

pokal, heder og
ære

De som stemmer i
valg kan være med
i trekning av
gavekort

Samarbeidspartnere
Våre samarbeidspartnere i studentvalget er UiA og SiA.
Hvem
Benedicte og Adam

Hva
Møte med UiA: klargjør
hva vi trenger til valget
Møte i dekanrådet: hva
kan vi forvente av de
ansatte og hva kan de
ansatte gjøre
Utarbeide forslag til
hvordan ansatte kan
promotere valget - hvilke
arena de kan bruke,
bilder/filmer og hva de
kan si. Oversende i sin
helhet til dem

Benedicte og Adam

Økonomisk støtte fra UiA
- Premier, grafisk
materiale, osv?

Benedicte og Adam

Klargjøre tillatelse med
scene og høyttalere i
Vrimle

Når

Benedicte og Adam

Møte med SiA

SP
Fakultet

Hum/ped

HH

SV

LU

HI

TEK.REAL

Kunstfag

Hva og
når:

Linjeforeninger og studentaktiviteter
Hvordan holde kontakt med linjeforeninger og studentaktiviteter under valget?
Hvem
Benedicte (Hovedansvar
for linjeforening og
studentaktivitet)

Hva

Når

Sende ut forslag til mal hvordan promotere valget
Sende ut: hva tjener de
på at deres medlemmer
stiller til valg?

Tillitsvalgte
Hvordan skal vi bruke de tillitsvalgte?
Hvem
Bendik (hovedansvar for
TV)

Hva
Sende ut forslag til mal hvordan promotere
valget?
Sende ut: hva tjener de
på at deres medlemmer
stiller til valg?
Sende ut mal: hvordan
tillitsvalgte kan løfte frem

Når

Annet:

at også ansatte må
prioritere valget?

Råd, styrer og utvalg
Hvordan skal vi bruke våre RSU i valget?
Hvem
Sindre (hovedansvar for
RSU)

Hva

Når

Sende ut forslag til mal hvordan promotere
valget?
Stå på stand med oss?
Til
fakultetsrepresentanter:
Lag mal til hvordan de
løfter studentvalget til en
sak for fakultetsstyret/LUstyret -

januar/februar/mars

