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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 29.april 2020, klokken 16.15 

Sted: Møtet avholdes digitalt i Zoom     

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 22.04.20  



 

 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      29.april 2020 

Sted:             Digitalt møte i Zoom  

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/20 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/20 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/20 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt 

SP-sak 00d/20 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 26.februar 2020 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 20/20 Siden sist Benedicte Nordlie  Vedlagt/muntlig 

på møtet   

Vedtakssaker  

SP-sak 21/20   STAs Vedtekter    Benedicte Nordlie  og 

Olea Magdalene Norset  

Vedlagt   

SP-sak 22/20  STAs Stillingsbeskrivelser    Bendik Hagen   Vedlagt     

SP-sak 23/20   Digital Valgforsamling 2020    Benedicte Nordlie  Vedlagt   

SP-sak 24/20  Politisk dokument for bærekraft og 

miljø      

Olea Magdalene Norset 

og BMPU  

Vedlagt   

SP-sak 25/20  Politisk dokument for velferdspolitikk Benedicte Nordlie  Vedlagt    

Diskusjonssaker  

Infosaker    

SP-sak 26/20  Informasjon fra STA-styret til 

Studentparlamentet  

Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet  

SP-sak 27/20  Eventuelt   Muntlig på møtet  

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  

  
 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 29.04.2020: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                              Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/20                               Valg av ordstyrere                          16.15-16.20 
SP-sak 00b/20 
SP-sak 00c/20                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/20                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 26.02.20 

16.30-16.35 

SP-sak 20/20                      Siden sist  16.35-16.45 
SP-sak 21/20 
SP-sak 22/20 
SP-sak 23/20 
SP-sak 24/20 
 
SP-sak 25/20 
 
SP-sak 26/20 
 
 
SP-sak 27/20 
 
 
 

STAs Vedtekter  
STAs Stillingsbeskrivelser  
Digital valgforsamling 2020 
Politisk dokument for bærekraft 
og miljø  
Politisk dokument for 
velferdspolitikk 
Informasjon til 
Studentparlamentet fra STA-
styret 
Eventuelt  
  
 

16.45-17.30 
17.30-18.15 
18.15-19.00 
19.00-20.00 
 
20.00-20.45 
 
20.45-20.55 
 
 
20.55-21.05 
 
 

   
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 21.05. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til 
møtekritikk.  
 
Som dere ser er det ikke satt inn pauser her, dette med bakgrunn i at møtet vil foregå digitalt. Vi vil ta 
pauser underveis når det er behov for det.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  26.02.20 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 26.februar 2020, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Sindre Olsen (fra 16.25)  

Stine Rannveig Frivold  

Sofie S. Klit  

Andrea Wold Johansen  

Tobias Salte Klausen  

Eline Øverbø Roaldsøy 

Sivert Aase Fluge 

Eyla Evertsen da Gama 

Ingrid Marie S. Lindqvist  

Eline Marie Nilsen  

Kristine Lehrmann Solvang  

Silje Moen  

Linda- Marie Leirpoll 

Kristoffer Robert Spenik  

Anders Magnus Berg  

Erlan Bryde  

Jakob Mæland  

Camilla Ullstad Kristiansen  

Simen Hove  

 

 

Benedicte Nordlie  

Olea Magdalene Norset  

Bendik Hagen  

Adam Tzur  

 

Ingrid Susanne Andersen, UiAs Studieavdeling  

Skeive studenter Agder  

FN-studentene Agder  

 

Andreas Gravdahl  

Pernille K. Rist-Christensen  

 

Irene Bredal 

 

Koit Stjerngaard 

Christopher Gary Pusey  

Kaja Marie Anthonsen  

Helene Tofte Røiri  

Andreas Mosvold Salvesen  

Kristoffer Svendsen  

Hanna Stapnes Bøgwald  

Fredrik Arntzen  

 

 



  

 

2 

 

SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/20 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Andreas Gravdahl og Pernille K. Rist- Christensen  

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/20 Opprop 

    

  Det var 18 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra 

            16.25 var det 19 stykk til stede.   

 

SP-sak 00c/20 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Benedicte meldte inn enn sak fra STA-styret, som det var ønskelig at  

                                   ble behandlet etter møtekritikk. Dette var en infosak, som ville ta cirka  

                                   10 minutt.  

 

                                   Videre meldte Benedicte inn en eventueltsak, som omhandlet 

                                   Universitetsbyen Grimstad. Adam meldte inn en eventueltsak, som  

                                   omhandlet studentvalget.  

 

                                   Godkjent med tre kommentarer 

                      

Dagsorden  

Godkjent med to eventueltsaker og en infosak.    

 

 

SP-sak 00d/20 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 22.01.20  

                                    

                                    Godkjent  

 

 
SP-sak 09/20   Siden sist med utvidet handlingsplanspunkter 

    

                                    Benedicte la først frem siden sist fra STA-styret. Deretter ble SP  

                                    informert og oppdatert om punktene fra handlingsplanen.  
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SP-sak 10/20   Orientering fra SAIH nasjonalt  

                                   Saken ble tatt av sakslisten, da SAIH ikke kunne være til stede grunnet  

                                   sykdom.  

 
SP-sak 11/20             Orientering  fra UiA: Kandidatundersøkelsen og      

                                   Studiebarometeret 

 

                                   Ingrid Susanne Andersen fra UiA la frem resultater fra begge 

                                   undersøkelsene, før det ble åpnet for spørsmål fra SP.  

 

SP-sak 12/20             Informasjon og innspill: SiAs styreleder      
                                          Grunnet sykdom var det Benedicte som la frem saken. Hun informerte  

                                   SP kort om SiA og samarbeidet mellom STA og VT, før SP fikk 

                                   komme med innspill.  

 

 

Vedtakssaker 
 

SP-sak 13/20             Søknad om medlemsskap frå Skeive studenter Agder   

                                    

                                    Forslag til vedtak      

                               

                                   Skeive studenter Agder er medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 

                                  26.februar 2020, med dei rettigheitar og plikter det inneber.  

 

                                   Enstemmig vedtatt  

 

 

SP-sak 14/20            Søknad om medlemsskap fra FN-studentene Agder 

     

                                  Forslag til vedtak      

 

                                  FN-studentene Agder blir medlem frå Studentorganisasjonen i Agder fra 

                                 26.februar 2020, med de rettigheter og plikter det innebærer.  

.  

                                  Enstemmig vedtatt   

                              

                                   

Det ble behandlet en søknad om permisjon fra Camilla, som ønsket å gå klokken 20.00. SP 

ville fortsatt være vedtaksdyktige, ok for SP.  
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SP-sak 15/20            Godkjenning av regnskap 2019  

                                    

                                  Forslag til vedtak      

                                  Studentparlamentet godkjenner regnskapet for 2019 

                                   

                                  Enstemmig vedtatt  

 
  

SP-sak 16/20            Enkeltvedtak om unntak fra valgreglement: uforenlige verv 

                                    

                                 

Forslag nr. 1 SP-Sak 16/20 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret        

Forslag 

«I tillegg vil hun ikke kunne innstille på ledervervet i STA»  

 

Etter den teksten som allerede står der.    

Vedtak Falt med seks stemmer og to avholdende  

 

 

                                   Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar å gjøre et unntak fra STAs Valgreglement,  

                                  samt vedtar at Benedicte Nordlie suppleres inn i Valgkomiteen med  

                                  virkeperiode fra 26.februar 2020 til 30.juni 2020. Med dette vedtaket  

                                  diskvalifiseres Benedicte Nordlie som kandidat til alle verv ved STAs  

                                  valgforsamling 20.mai 2020.  

 

                                  Vedtatt mot fire stemmer og to avholdende  

                      

 

Diskusjonssaker 

 

SP-sak 17/20             Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur  

                                          Benedicte innledet på saken.  Studentparlamentet fikk mulighet til å  

                                   komme med innspill til forslaget.   

           

Orienteringssaker 
 

SP-sak 18/20             Informasjon om prosess – STAs vedtekter  

                                   Benedicte informerte Studentparlamentet om prosessen rundt å levere  

                                   eventuelle endringsforslag til STAs vedtekter.   
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SP-sak 19/20             Eventuelt  

Benedicte hadde en sak til eventuelt. Denne omhandlet 

Universitetsbyen Grimstad.  

 

Adam hadde en sak til eventuelt. Denne omhandlet studentvalget 2020.  

 

 

 

Etter runden med møtekritikk var avsluttet, ble møtet lukket og kun Studentparlamentet, STA-

styret og organisasjonskonsulenten ble værende i rommet.  

Benedicte tok ordet og informerte Studentparlamentet om at STA-styret foreslo at resten av 

møtet foregikk lukket grunnet en personsak. STAs vedtekter §21 sier at diskusjon om lukking 

av møte skal foregå i lukket møte.  

Organisasjonskonsulent Irene fungerte som ordstyrer under saken, og informerte 

Studentparlamentet om at det krever 2/3 for å lukke møtet, i tillegg til å minne 

Studentparlamentet på at de har taushetsplikt i personsaker, ref. STAs vedtekter §38.  

Studentparlamentet voterte over forslaget om lukking av møtet. Voteringen viste følgende 

resultat: enstemmig vedtatt.  

Møtet forble lukket, og Benedicte informerte Studentparlamentet om en personsak. Denne er 

unndratt offentligheten.  

 

 
 

Møtet ble avsluttet klokken 19.50. 

 

 



Siden sist mars og april  

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 STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret. 

 

Høringer: 

- STA har svart på høring om UiAs utviklingsplan for miljø og klima med innspill fra 

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg, hvor Olea har vært hovedansvarlig  

- STA har svart på høring fra Agder Fylkeskommune om handlingsprogram til 

Regionplan Agder 2030, hvor Olea har vært hovedansvarlig 

- STA har svart på høring fra Agder Fylkeskommune om Regional planstrategi, hvor 

Olea har vært hovedansvarlig 

- STA har svart på høringen om NOU 2020:3 revidering av universitets- og 

høyskoleloven, hvor Bendik har vært hovedansvarlig 

- STA har svart på Norsk studentorganisasjon sin høring om hvordan 

medlemsorganisasjoner jobber med FNs bærekraftsmål, med spesielt fokus på 

bærekraft og miljø, hvor Olea har vært hovedansvarlig 

- STA har svar på innspill til studentmeldingen i Agder fylkeskommune, hvor Benedicte 

har vært hovedansvarlig 

- STA har svar på UiA sin interne høring om styringsmodell i UH-sektoren, hvor 

Benedicte har vært hovedansvarlig  

- STA har svart på to høringer om Endring av midlertidig forskrift om tillegg til 

forskrift om studier og eksamen, hvor Benedicte har vært hovedansvarlig. Disse 

høringene er tilknyttet korona-situasjonen hvor den første tok for seg muligheten til å 

bytte ut gradert karakter med karakterutrykket bestått/ikke bestått. Den andre tok for 

seg særskilt opptak for studenter som av ulike årsaker, tilknyttet korona-situasjonen, 

havner bakpå med mer enn 15 studiepoeng  

 

 

Media 

- Benedicte var i radiointervju med NRK Sørlandet og snakket om det norske fagspråket 

er på vei til å bli utdatert 

- Benedicte var i radiointervju med NRK Sørlandet og snakket om det nyåpnede 

rommet for tro og tanke 

- Benedicte var i radiointervju med NRK Sørlandet og snakket om studentenes 

økonomiske situasjon tilknyttet korona-situasjonen 

- Benedicte var i radiointervju med NRK Sørlandet og snakket om opptak til høyere 

utdanning  

- Bendik har snakket om den nye Universitet- og høyskoleloven i Unikum 



 

 

Arrangement og konferanser:  

- En hel delegasjon (med Benedicte og Olea fra STA-styret) deltok på 

studentkonferansen 2020 om studentmobilitet, i Bergen. 

- Benedicte og Olea var tilskuere på 8.mars-frokosten hvor viserektor Gøril Hannås 

hadde appell 

- Bendik deltok på SAIHS vinterkonferanse  

- Bendik og Benedicte har deltatt på UiA sin åpning av rom for tro og tanke  

- Olea og Benedicte har planlagt og gjennomført STA-bidrag til Åpen Dag som i år 

måtte gå digitalt. Studentbidraget var i år sammen med en studentambassadør, noe 

som ble veldig positivt og samlende 

- Olea og Bendik har deltatt på SAIHs årsmøte nasjonalt på vegne av STA 

 

Aktivitet: 

- Olea, Benedicte og Bendik har hatt møte med leder i Fadderstyret i Kristiansand for å 

legge en plan for våren angående fadderrekrutering og studiestart høsten 2020 

- Benedicte og Olea har jobbet sammen med VT for å presentere studentenes 

idealmodell når det kommer til VT og SiAs samarbeid og struktur 

- Olea har vært i møte med ledelsen på UiA angående miljø- klimatiltak UiA jobber 

med og hva som kan gjøres videre fra STAs side 

- Arbeidsgruppen for en god faglig studiestart har fortsatt sitt arbeid til, her sitter Olea 

og har deltatt på møter og i dette arbeidet 

- Irene har vært på møte med UiA om Studentvalget sammen med Benedicte og Adam 

- Irene har vært på orienteringsmøte med UiA om studentvalget sammen med Benedicte 

og Adam  

- Irene har arrangert miniopplæring av supplerte SP-medlemmer sammen med 

Benedicte  

- Irene har sørget for dekkskifte på STA-bilen  

- Irene har skrevet en artikkel til studentvalget 

- Adam har videreutviklet kommunikasjonsutvalget  

- Adam oppdaterer nettsiden med fokus på studentvalget 2020 

- Bendik har gjennomført et møte med Senter for likestilling og 

linjeforeninger/studentaktiviteter 

- Bendik har gjennomført møter mellom fakulteter og studenttillitsvalgte, aktiviteter og 

linjeforeninger 

- Bendik og Benedicte har deltatt på møte mellom STA og UiA karriere om engasjer 

deg dagen 

- Bendik deltok på UiA sin workshop om strategien 2021-2024. Pernille Klock Rist- 

Christensen deltok også her på vegne av STA 

- Bendik samarbeidet med SAIH om deres vårkampanje LHBTIQ+ i Akademia 

- Benedicte har deltatt på møte med Kristiansand kommune og Kristiansand bystyre har 

formelt vedtatt et studentråd i Kristiansand kommune 



- Benedicte har deltatt på styremøte i Universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet 

og gjennomført møte med studentrådet tilknyttet nettverket.  

- Benedicte har deltatt på møte med UiA, VT, SiA og UiA CoLab hvor målet var å 

starte planleggingen av en felles workshop om studentvelferden i Agder 

- Benedicte har deltatt på møte med råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for å 

diskutere UiA sin foreslåtte strategi 

- Olea deltok på vegne av Benedicte i et nasjonalt møte om koronasituasjonen hvor 

studentdemokratiledere i landet snakket uformelt om situasjonen og tiltak som gjøre 

lokalt for kunnskapsdeling. Benedicte har fulgt opp disse møtene ukentlig  

- Styret har hatt møter med ledelsen, både rektorat og Studieavdeling og internasjonalt 

kontor for å oppdateres på hva som gjøres for UiA-studenter i koronasituasjonen og 

for å fremme utfordringer og løsninger vi mener er nødvendige som enda ikke allerede 

er/var på plass. 

- Irene og Benedicte har hatt flere møter vedrørende kriseberedskap og korona i STA  

- Olea har deltatt på møtet med internasjonale ansatte hvor rektor informerte om 

koronasituasjonen 

 

 

Annet: 

STA-styret har brukt tid på å jobbe seg gjennom revideringen av styringsdokumentene i STA  

STA-styret har tilpasset seg ny hverdag med hjemmekontor, slik SP kan lese i vedlagt info-

dokument i sakspapirene. Dette medfører både å omgjøre planlagt arbeid (for eksempel 

studentvalget) og nye oppgaver (for eksempel å være deltakende i kriseteam). Styret har også 

jobbet mye med henvendelser fra UiA og studenter om korona-situasjonen. Styret har ellers 

kommet seg i gode rutiner med tanke på ordinært arbeid i organisasjonen, og de digitale 

møtene suser nå for fult.  

Hele styret (inkludert organisasjonskonsulent) bruker mye tid på studentvalget 2020. Alle 

bidrar inn på ulike måter; samle inn og redigere materiale, dele informasjon om valgene til 

ansatte og studenter, samt drive promotering og rekruttering på ulike flater (nettsiden, 

facebook, instagram, interne grupper; studentaktiviteter og linjeforeninger, tillitsvalgte, samt 

direkte rekruttering). Når SP-møtet gjennomføres er stemmeperioden til SP og 

fakultetsstyrene/avdelingsstyret gjennomført, og da gjenstår kun rekruttering og valget til 

Råd, styrer og utvalg,  

Siden sist har styret også avviklet påskeferie og legger nå til rette for at styremedlemmer kan 

tilpasse seg eksamenstiden, i tillegg til styrearbeid.  

Vi ønsker også å gratulere Landsmøtedelegasjonen fra UiA, som representerte oss alle i 

landsmøte til Norsk Studentorganisasjon, med vel gjennomført valg. Nytt arbeidsutvalg i 

NSO er valgt. 

  

 



  

SP-sak 21/20 

Møtedato 29.04.20 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie og Olea 

Magdalene Norset  

  

  

Revidering av vedtekter  

    

Bakgrunn for saken  

I STAs vedtekter står det at vedtektene skal behandles i Studentparlamentet hvert år før 

31.mars. Derfor tas vedtektene nå opp til revidering og påfølgende vedtak.  

 

Det opplyses om at det ikke er mulig å komme med andre forslag til vedtektene under SP-

møtet. Endring av en vedtekt krever 2/3 flertall og vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at 

vedtektene i sin helhet er votert over.  

 

Argumentasjon 

De endringene som STA-styret har foreslått redegjøres for i videre argumentasjon.   

 

Paragraf 13 – handlingsplan  

Det foreslås at handlingsplanen skal opp til vedtak i mai, i stedet for september. STA-styret er 

enig i at det er positivt at handlingsplanen vedtas tidligere enn september. Dette gir 

påtroppende STA-styre mulighet å tidligere sette seg inn i jobben og faktisk starte den reelle 

jobben allerede i august. Det gir også sittende STA-styret en mulighet å ta med 

handlingsplanen inn i overlapp til nytt styre og Studentparlament. STA-styret ser det også 

som positivt og mer forutsigbart at handlingsplan og budsjett ikke behandles i samme møte, i 

september. På den andre siden kan det ses på som en utfordring at det ikke er påtroppende 

styre og SP som selv får vedta egen handlingsplan, men heller får overlevert en fra 

avtroppende styre og SP. STA-styret har i denne sammenhengen diskutert at nåværende 

handlingsplan ikke alene er et resultat fra sittende SP og STA-styre. De fleste føringene for 

handlingsplanen ble gitt fra forrige styre og SP, noe som er naturlig ettersom de har god 

innsikt i organisasjonens virke. Styret er av den oppfatning at det er sittende styre og SP som i 

størst grad kan gi de gode prioriteringene og formuleringene til handlingsplanen, heller enn 

påtroppende styre og SP. Det er heller ikke til å legge skjul på at selv om det vedtas en 



handlingsplan med overordnede prioriteringer, er styret til tider nødt til å prioritere annet 

arbeid som dukker opp, for eksempel i lys av UiAs arbeid. Derfor ser nåværende styret det 

som at det eksisterer flere gevinster ved å vedta handlingsplanen i mai, enn hva man taper ved 

å vente til september.  

 

Til info om denne endringen: om dette vedtas vil SP få en handlingsplan opp til vedtak i mai 

2020.  

 

Paragraf 23 – myndighet  

STA-styret foreslår å endre setningen om at SP har arbeidsgiveransvar overfor leder, til at 

leder står til ansvar overfor SP. Dette er fordi det i praksis ikke lar seg gjøre at SP har 

arbeidsgiveransvar for leder. Det som i realiteten skjer er at leder til enhver tid står til ansvar 

overfor SP, slik at om SP er misfornøyd med leder vil de ikke ha medarbeidersamtale med 

leder – det vil da heller løftes mistillitsforslag. Denne endringen mener STA-styret bedre vil 

vise hvilket forhold som faktisk eksisterer mellom SP og leder av STA.  

 

I tillegg ønsker STA-styret inn en setning som tar for seg at STA-styret er underlagt 

arbeidsmiljøloven. STA-styret følger denne loven i dag, så dette kan ses på som en presisering 

av noe som allerede gjøres.  

 

Kapittel 9 – Kontrollkomite  

STA-styret foreslår at STA ikke lenger skal ha en kontrollkomite. Dette forslaget kommer 

etter å ha diskutert med tidligere medlemmer av komiteen. Tilbakemelding fra enkelte av 

tidligere medlemmer er at i stedet for å belage seg på en komite burde man heller fokusere på 

SPs suverenitet og STA-styrets ansvar overfor SP. SP kan til enhver tid etterspørre 

oppdatering hva gjelder budsjett og oppfølging av vedtak. STA-styret står også alltid fritt til å 

spørre SP om oppklaringer både av politikk og definisjoner om noe er uklart. Dette tydelige 

rammeverket gir en bedre kontroll, heller enn en komite som vanskelig lar seg drive godt. 

STA-styret har også andre typer kontrollmekanismer å forholde seg til; for eksempel må vi få 

revisorgodkjent regnskap og oversende budsjett og regnskap til UiA. 

Organisasjonskonsulenten er heller ikke en del av selve STA-styret, men ansatt hos UIA. 

Dette i seg selv er ikke en kontrollmekanisme, men viser at det ikke kun er fem politisk valgte 

som har innblikk i organisasjonens virke – men også noen utenfra. I lys av dette mener styret 



at selv om kontrollkomiteen ikke eksisterer, finnes det fremdeles viktige kontrollfunksjoner 

som ivaretar oppgaven til komiteen.  

 

Kontrollkomiteen har til nå bestått av gode kandidater og et tydelig mandat. Derfor skulle det 

latt seg gjøre å opprettholde komiteen med suksess. I den tiden vi er i nå ser vi at det er 

vanskelig å rekruttere riktige kandidater til vervet, på grunn av dets innhold. Dette, samt 

utredningen over, viser at det er et sunt tidspunkt å ta denne debatten.  

 

For at SP potensielt skal ta et mer ansvar over STA-styret, som en kontrollfunksjon, er dette 

noe styret ser på som viktig under opplæringen. Det å ha ekstra fokus på SPs suverenitet og 

deres mulighet til å stille de kritiske spørsmålene, vil kunne virke positivt inn som 

kontrollfunksjon i STA-styret. På den andre siden vil det også være viktig i overlapp av STA-

styret å vise denne funksjonen, slik at det er med i kontinuiteten av organisasjon.  

 

Avslutningsvis ønsker STA-styret å få vedtatt redaksjonell frihet slik at vi kan tilpasse 

kapittel, paragrafer, linjenummer og lignende når vedtektene er vedtatt i sin helhet.  

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen. 

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar vedtektene  

 

Innstilling fra styret  

Styrets innstiller enstemmig på forslag til nye vedtekter.  

 

 

English Summary  

The Student Parliament are going to pass the regulations for STA. This is the highest 

document of STA, which are going to be revised every year before the 31st of march.   



Endringsforslag til STAs Vedtekter  

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 1 Kapittel 3 - styringsdokument 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 13 

Valgkrets  Linjenummer 111 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen 30. 

september. 
Ny tekst 

Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen 31. 

mai. 
Endring 

Fra 30.september til 31.mai 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret mener det er hensiktsmessig å flytte vedtak av handlingsplanen til 31.mai da 
påtroppende styre med dette går lengre tid til arbeidet med handlingsplanen og lengre tid til å 
sette seg inn i arbeidet. Det gir også mulighet for STA-styret å ta med handlingsplan inn i felles og 
individuell overlapp. Det er også positivt at diskusjon om handlingsplan og budsjett ikke kommer i 
samme møte i september, da dette skaper mer forutsigbarhet for hvilke forslag som prioriteres i 
budsjett.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 2 Kapittel 4 -Studentparlamentet 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 22 

Valgkrets  Linjenummer 194 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 

Ny tekst 

Representantene i Studentparlamentet må til enhver tid følge det vedtatte fraværsystemet.  
 

Endring 

Sette inn en setning om fraværsystemet.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret mener det er positivt å vedtaksfeste at representanter i SP til enhver tid må følge det 
vedtatte fraværsystemet i SP. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 3 Kapittel 5 – STA-styret 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 23 

Valgkrets  Linjenummer 221 

 

Forslagstype Endringsforslag   

Opprinnelig tekst 

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens Studentparlamentet 

har arbeidsgiveransvar for leder.  
Ny tekst 

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens leder står ansvarlig 

overfor Studentparlamentet.  
Endring 

Den siste delen av setningen at leder står ansvarlig overfor Studentparlamentet, heller enn at 
Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar for leder.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret mener det blir mer riktig å si at leder står ansvarlig overfor Studentparlamentet, heller 
enn at Studentparlamentet er arbeidsgiver. Dette lar seg ikke gjøre, med tanke på hva en 
arbeidsgiver faktisk er. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene 
etter SP-møtet 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 4 Kapittel 5 – STA-styret 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 23 

Valgkrets  Linjenummer 221 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

STA-styret er underlagt Arbeidsmiljøloven.  
 

Endring 

Legge til en setning som sier at STA-styret er underlagt Arbeidsmiljøloven 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret mener det er positivt å vedtaksfeste at også STA-styret må følge Arbeidsmiljøloven. 
Dette skjer i dag, så i så måte er dette et tiltak for å presisere noe som allerede gjøres.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 5 Kapittel 9 – Kontrollkomite  

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 35 

Valgkrets  Linjenummer 306-314 

 

Forslagstype Strykningsforslag  

Opprinnelig tekst 

Kapittel 9: Kontrollkomité 

 
§ 35   Sammensetning 

Studentparlamentet skal velge en kontrollkomité for STA. Studentparlamentet 

regulerer mandatet til kontrollkomitéen gjennom valgreglementet.   

 

Komiteen består av en leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.  

 

Studenter skal ikke besitte verv i både Studentparlamentet og Kontrollkomitéen.  

 

 
Ny tekst 

 
Endring 

Slette hele kapittelet om kontrollkomite.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 



STA-styret foreslår å slette hele kapittelet om kontrollkomite. Dette er fordi det ses på som 
vanskelig å ha et velfungerende organ. Det er nå forsøkt i 2 år uten stort hell, til tross for at vi har 
hatt dyktige kandidater. Utfordringen er at de som passer til en slik type verv gjerne er erfarne 
studentpolitikere i STA med god kontroll over organisasjonen, dette synes vanskelig å rekruttere. 
STA-styret har også fått innspill fra tidligere deltakere i komiteen om at det virker til å være 
unødvendig å ha, da STA-styret har andre kontrollfunksjoner å belage seg på (UIA, revisor, at 
organisasjonskonsulent er ansatt hos UiA) og at STA-styret uansett står til ansvar for 
Studentparlamentet, med tanke på budsjett og vedtak av vesentlig karakter. Studentparlamentet 
er også suveren mtp at de kan etterspør både info om budsjett og andre prioriteringer STA-styret 
gjør. Det foreslås derfor å tydeliggjøre disse kontrollfunksjonene i større grad under overlapp og 
opplæring av både styre og SP, slik at alle på denne måten tar sitt ansvar bevisst og vet sin rolle.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 6 Kapittel 4  

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 22 

Valgkrets  Linjenummer  

 

Forslagstype Strykningsforslag  

Opprinnelig tekst 

 

(..)Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og 

har observatørstatus med møteplikt. I tillegg har følgende studentrepresentanter 
observatørstatus: Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret, leder i VT og 
Universitetsstyret. 
Ny tekst 
Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og 
har observatørstatus med møteplikt. I tillegg har følgende studentrepresentanter 
observatørstatus: Valgkomiteen, leder i SiA-styret, leder i VT og Universitetsstyret. 
Endring 

Slette kontrollkomite   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette må ses i sammenheng med strykning av kapittel 9, at STA-styret foreslår å stryke 
kontrollkomite. Om denne strykningen skjer må det endres i denne paragrafen. Om kapittel 9 ikke 
strykes må kontrollkomiteen bestå i dette avsnittet.   

 

Innstilling Enstemmig innstilt 
 
Forslaget faller om 
forslag 5 avvises.  

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 7 Kapittel Hele dokumentet 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer  

Valgkrets  Linjenummer  

 

Forslagstype Endringsforslag   

Opprinnelig tekst 

 

 

Ny tekst 

 
Endring 

Redaksjonell frihet til å tilpasse kapittel, paragraf, linjenummer og lignende når vedtektene er 
vedtatt i sin helhet.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret ønsker tillatelse til å gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene for å kunne tilpasse 
kapittel, paragraf, linjenummer og lignende når vedtektene er vedtatt i sin helhet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 



 

 

 

SP-sak 22/20 

Møtedato 29.04.20 

Saksbehandler Bendik Hagen   
 

 

 

 

Revidering av  STAs stillingsbeskrivelser  

   
Bakgrunn for saken 

Hvert år skal stillingsbeskrivelsen til STA-styret opp til revidering. I STAs vedtekter jf. 

Paragraf 10 står det at stillingsbeskrivelsene til STA-styret skal revideres hvert år, før 31.mars. 

Saken løftes dermed til Studentparlamentet i møtet 25.mars.   

 

STA-styret foreslår å legge det nye forslaget til grunn og vedtak under møtet. Endringer kan 

ses i sporendring fra STA-styret. 

 

Argumentasjon  

Hvert medlem i STA-styret har gjennomgått sine stillingsbeskrivelser, og gjort endringer og 

tilpasninger de mener er nødvendig. Som Studentparlamentet (SP) vil se er det ikke store 

endringer som er foreslått, da stillingsbeskrivelsene godt belyser dagens arbeidsmengde og 

arbeidsområde. 

 

Felles for STA-styret  

STA-styret har foreslått to innsett under fellesbeskrivelsen for STA-styret som tar for seg 

opplæring av Studentparlamentet og gjennomføringen av Studentvalget. Vi mener dette er to 

områder hele styret har ansvaret for og er derfor gode presiseringer å ha med.  

 

Leder 

I leders stillingsbeskrivelse er det presisert at STA og Velferdstinget i Agder (VT) har en 

samarbeidsavtale som leder skal følge opp. I tillegg er det endret på punktet om 

møterettigheter i Studentrådet i Kristiansand (Sik). Dette gjelder også under nestleder. 

Bakgrunnen for dette er at dette er et politisk utvalg i Kristiansand kommune, og det avhenger 

av vedtak her før man kan si sikkert hvem som møter fra STA-styret.  

 

Nestleder  

På nestleder er det foreslått å sammenfatte setningen om at nestleder er leders stedfortreder og 

skal være en støtte for øvrige styre. Dette er fordi det viser enda bedre det store administrative 

ansvaret en nestleder har, samtidig som vedkommende har to politiske områder.  

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig  

I stillingsbeskrivelsen til læringsmiljøpolitisk ansvarlig er det foreslått å spesifisere at 

vedkommende er fast representant i Læringsmiljøutvalget til UiA. Dette er fordi det er 

positivt at den i STA-styret som arbeider til daglig med området får en sterkere stemme inn i 

utvalget. Øvrige endringer kan ses på som presiseringer og tydeliggjøring, til hvilket 

ansvarsområdet vedkommende har.  

 



  Side 2 

 

Fagpolitisk ansvarlig  

Når det gjelder fagpolitisk ansvarlig viser stillingsbeskrivelsen et innsett til at vedkommende 

er fast representant i universitetets forskningsutvalg. STA-styret ser dette som hensiktsmessig 

da det er positivt at vedkommende kan knytte arbeidet i utvalget opp mot eget 

forskningspolitisk arbeid. Dette er også et verv som er faglig tungt, og derfor vil det være 

naturlig at det knyttes til vervet. I tillegg er det spesifisert at fagpolitisk ansvarlig i sterkere 

grad også skal ta ansvaret for studentenes forskningsinteresser. Dette er et område STA i dag 

ikke er så veldig sterk på, så det ses på som en positiv presisering fra STA-styrets side. 

  

Kommunikasjonsansvarlig  

Kommunikasjonsansvarlig sin stillingsbeskrivelse gir vedkommende ansvar for et nytt 

kommunikasjonsutvalg som STA-styret foreslår å opprette i valgreglementet. I tillegg tar 

beskrivelsen hensyn til samarbeidsavtalen som STA-styret arbeider for å få godkjent opp mot 

universitetets kommunikasjonsavdeling. Sett opp mot tidligere revidering av 

stillingsbeskrivelsen til kommunikasjonsansvarlig med tanke på stillingsprosenten, mener 

STA-styret at foreslått beskrivelse fint fyller 40% honorering.  

 

Hva som derimot ønskes å løftes frem i lys av stillingsbeskrivelsen er den nye setningen: 

«Kommunikasjonsansvarlig er forpliktet til å enhver tid holde seg oppdatert på STAs vedtatte 

politikk og de øverste politiske og organisatoriske prioriteringene i organisasjonen» 

 

Som SP vil se (under vedtak) ligger det en dissens fra mindretallet i styret, på denne setningen 

i ny stillingsbeskrivelse. Det er likevel satt inn i forslaget til stillingsbeskrivelsen ettersom 

flertallet i styret har stemt inn dette punktet. 

 

Flertallet i styret har stemt inn denne setningen fordi man ser en nødvendighet av å spesifisere 

at også kommunikasjonsansvarlig har et ansvar for å holde seg oppdatert på vedtatt politikk, 

og de politiske og organisatoriske prioriteringene. Dette er som sådan ikke et nytt punkt da 

både stillingsbeskrivelsene på side 1 og økonomireglementet spesifiserer dette ansvaret. Det 

man derimot ser som en svakhet er at det er få som stiller til vervet som leser side 1 av 

stillingsbeskrivelsen og økonomireglementet, og enda mindre som kanskje tar eierskap til 

dette, for å forstå stillingens omfang. Flertallet mener derfor at dette er en nødvendig 

presisering slik at de som stiller til valg ser det reelle ansvarsområdet stillingen har. Slik det er 

i dag mener flertallet at stillingsbeskrivelsen til kommunikasjonsansvarlig er særdeles teknisk, 

sammenlignet med øvrige stillingsbeskrivelser, og ansvarliggjør ikke 

kommunikasjonsansvarlig med tanke på arbeidsoppgaver man har som styremedlem. Så lenge 

det står i STAs vedtekter at styret består av 5 representanter, er det derfor viktig at alle fem i 

styret tar dette ansvaret, og at det er tydelig for alle representantene at man ikke bare har 

ansvar for egen stillingsbeskrivelse – men også et politisk og organisatorisk ansvar som 

styremedlem. Flertallet ser denne presiseringen derfor som en fordel for styret i sin helhet, og 

hvordan arbeidet følges opp i praksis vil til enhver tid avhenge av det styret som sitter i STA. 

 

 

Endringer foreslått fra STA-styret ser man i vedlegget og er markert i «spor endringer». 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen konsekvenser.   



  Side 3 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for Studentorganisasjonen i Agder (STA), med 

de endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Flertallet i styret stiller seg bak forslaget i sin helhet. Mindretallet i styret har tatt ut dissens 

under tilleggspunkt i stillingsbeskrivelsen til kommunikasjonsansvarlig. 

 

Dissens fra mindretall i styret, Adam Tzur: 

«Jeg tar ut dissens grunnet at teksten som skal legges til (ref. setning under 

stillingsbeskrivelse til kommunikasjonsansvarlig) allerede står under STA-styrets 

fellesansvar. Teksten vil i all sannsynlighet ikke ha noen praktisk effekt. Om målet er at hele 

styret skal være oppdaterte og aktive i det politiske arbeidet, bør konkrete og praktiske tiltak 

utarbeides. Eksempler på dette kan være forbedret overlappsarbeid, politiske rutiner og 

prioriteringslister.» 

 

Vedlegg  

Styrets forslag til reviderte stillingsbeskrivelser 

 
 

English Summary 
The Student Parliament are going to pass the work descriptions for the STA-board.  
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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 har et felles ansvar for tilstrekkelig opplæring av Studentparlamentet.  
 
STA-styret har et felles ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
studentvalget. 
 
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.  
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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 STA-
styrets 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 
samarbeidsavtalenet 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. 
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Leder har fast plass i 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.  
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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 også være en ressursperson for medlemmene 
i STA-styret og skal bistå der det er nødvendig.  
 

 

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 har fast plass i 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 



8 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal ta del i de råd, styrer og utvalg som har til hensikt å 

belyse aspekter vedrørende læringsmiljø, 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 har fast plass møter som observatør representant  i 

Læringsmiljøutvalget til UiA. 

 

Læringsmiljøpolitsk ansvarlig leder det læringsmiljøpolitiske utvalget i STA. 

 

Læringsmiljøpolitsk ansvarlig er kontaktperson i STA for de studenttillitsvalgte ved UiA, og 

skal sikre at de får god oppfølging på fakultetene..  

 
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. 
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal aktivt bistå universitetet i å sikre opplæring av 
nyvalgte studenttillitsvalgte, blant annet gjennom UiAs studenttillitsvalgtskurs 

 

Læringsmiljøpolitsk ansvarlig har ansvaret for at tillitsvalgthåndboken til enhver tid er 

oppdatert, og i tråd med UiAs akademiske kalenderutforming 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 og forskningspolitikk.. 

 
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. 
 
 
Fagpolitiske ansvarlig har fast plass i Universitetets Forskningsutvalg  
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Kommunikasjonsansvarlig 

 

Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 40 % 
stilling (15t/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 er forpliktet til å enhver tid holde seg oppdatert på STAs vedtatte 

politikk og de øverste politiske og organisatoriske prioriteringene i organisasjonen. 

 

Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp STAs eksterne kommunikasjon. 

 
Kommunikasjonsansvarlig skal drive teknisk vedlikehold av 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. 

 
Kommunikasjonsansvarlig leder Kommunikasjonsutvalget i STA 
 
Kommunikasjonsansvarlig skal samarbeide med UiAs kommunikasjonsavdeling om 
promotering og design.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revidert 22. januar 2020  
 
 
 

http://www.stastudent.no/
http://www.stastudent.no/


  

SP-sak 23/20 

Møtedato 29.04.20 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

  

  

Digital valgforsamling 2020 

    

Bakgrunn for saken  

I lys av korona-situasjonen er det mest sannsynlig at valgforsamlingen for 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) må gjennomføres digitalt. Denne saken løftes derfor til 

Studentparlamentet (SP) fordi styret foreslår en digital gjennomføring av valgforsamlingen, 

som vil kreve endringer til hvordan valget til Råd, styrer og utvalg (RSU) skal gjennomføres.  

 

STA-styret ønsker å understreke at de foreslåtte endringene kun vil være gjeldende om en 

digital løsning må finne sted. Om det viser seg at vi kan gjennomføre valgforsamlingen 2020 

ordinært, vil vi følge det gjeldende valgreglementet i STA. 

 

Argumentasjon 

STA- styret har diskutert mulige løsninger til valgforsamlingen 2020, og må legge til rette for 

at denne kan gjennomføres digitalt. Dette er etter innspill fra Universitetet i Agder (UiA), som 

mener at det mest sannsynlig ikke vil være mulig å gjennomføre et fysisk møte.  

 

STA-styret har derfor diskutert ulike digitale løsninger og prosesser tilknyttet dette. I 

samarbeid med leder av STAs valgkomite Kai Steffen Østensen, UiA-ledelsen og UiAs 

Valgstyre har vi kommet frem til en løsning vi mener vil ivareta både kandidatene og 

organisasjonen på en best mulig måte.  

 

I hovedtrekk består den foreslåtte digitale løsningen av at vi ved valgforsamlingen i mai kun 

velger representanter til UiA-styret, STA-styret og Skikkethetsnemda. Bakgrunnen for at vi 

ønsker å velge inn UiA-styret og STA-styret er fordi dette er verv som må være på plass for at 

UiA og STA kan gjennomføre sitt ordinære virke. Vi ønsker også å velge Skikkethetsnemda 

fordi dette er et RSU som ikke har vararepresentanter tilknyttet seg, på grunn av sensitive 

saker som behandles. Etter samtale med sittende studentrepresentanter i Skikkethetsnemda vil 

ikke vervene være fylt neste semester, om vi ikke lyser RSU-et ut.  



  

Når det da gjelder øvrige RSU-verv mener vi at dette er verv som kan velges til høsten, i en 

ekstraordinær valgforsamling. Prosessen knyttet til øvrige verv blir da at funksjonsperioden til 

sittende representanter forlenges til 1.november 2020. STA-styret er i kontakt med UiA om å 

få forlenget funksjonsperioden til sittende RSU tilknyttet UiA. Våre interne utvalg i STA står 

Studentparlamentet fritt til å forlenge funksjonsperiode for. Om SP vedtar å forlenge 

funksjonsperioden til sittende studentrepresentanter kan det tenkes at enkelte representanter 

trekker seg. I de fleste RSU-verv er det vararepresentanter som da vil rykke opp til fast plass. 

I de tilfeller det ikke er nok vara har STA-styret mandat til å supplere inn kandidater. Dette 

betyr at STA-styret, i samarbeid med STAs Valgkomité, supplerer inn kandidater til RSU som 

vil sitte til nyvalgte representanter trår på fra 1.november. De representantene som velges vil 

da sitte ut ordinær funksjonsperiode.  

 

Bakgrunnen for at funksjonsperioden til sittende studentrepresentanter utvides til 1.november 

er flere. For det første må nytt STA-styret få satt seg før man gjennomfører en ekstraordinær 

valgforsamling, og for det andre vet vi ikke når neste mulighet til å møte fysisk er. Ved at 

man utvider funksjonsperioden til 1.november vil man ta høyde for en travel og usikker høst, 

og tar sikte på at nytt STA-styre vil gjennomføre valgforsamlingen i september-oktober. Ved 

at vi også har satt en fast dato, for avtroppende og påtroppende studentrepresentanter, gir dette 

en forutsigbarhet for både representantene og UiA.  

 

Bakgrunnen for at STA-styret foreslår å i stor grad utsette valgforsamlingen er at 

valgforsamlingen i en ordinær situasjon oppleves som lang, og at det er mange ulike måter 

man skal gjennomføre valget til hvert RSU på. I ordinære settinger ville STA-styret og STAs 

Valgkomité vært tilgjengelig for hver enkelt representant om spørsmål oppstår. Dette blir 

selvsagt vanskeligere ved en digital gjennomføring. Ettersom valgene under valgforsamlingen 

gjennomføres ulikt, må det fleksible digitale løsninger må plass, for at valgene kan 

gjennomføres. Ved at nye digitale løsninger må raskt på plass mener vi dette vil føre til 

uklarhet, forvirring og stress, som vil være vanskelig å oppklare og forhindre digitalt. Vi er av 

den oppfatningen at det er negativt både for SP, kandidatene som stiller og for organisasjonen 

om valgforsamlingen oppleves som forvirrende og rotete. I lys av denne redegjørelsen ser 

STA-styret derfor flere gevinster med å gjennomføre de fleste valgene på høsten, enn hva vi 

taper ved å ikke gjennomføre det i mai. Til ordens skyld kan vi opplyse at også Norsk 



Studentorganisasjon (NSO) har valgt å utsette de fleste valgene til høsten, med tilnærmet lik 

begrunnelse.   

 

Når det gjelder Valgkomiteens arbeid dette halvåret (vår 2020) vil de fortsette planen som 

ordinært. Valget til Råd, styrer og utvalg lyses ut som normalt og Valgkomiteen vil 

gjennomføre intervjuene og skrive innstillingen som normalt. Bakgrunnen for dette er at STA 

plutselig kan få mulighet til å gjennomføre valgforsamlingen ordinært i mai, og da er arbeidet 

klargjort for dette. Om det viser seg at valget ikke kan gjennomføres som ordinært vil likevel 

mye arbeid være gjort, da innstillingen fra våren 2020 vil være gjeldende høsten 2020. 

Sittende STA-styret vil også, i samarbeid med Valgkomiteen, skrive et fagnotat som skisserer 

prosessen vi har tenkt til høsten, slik at nytt STA-styret forhåpentligvis kan følge en skissert 

løsning til ekstraordinær valgforsamling.  

 

En digital løsning vil utarbeides i samarbeid med Valgkomiteen og UiA. Denne løsningen kan 

føre til at man ikke kan følge STA sitt vedtatte valgreglement. Det vi derimot er svært tydelig 

på er at valget skal være likt og rettferdig for alle. STA-styret mener at den digitale løsningen 

som arbeides frem vil være hensiktsmessig å benytte, slik at vi får valgt representanter til 

UiA-styret, STA-styret og Skikkethetsnemda før sommerferien.  

 

Om det viser seg at valgforsamlingen kan gjennomføres på ordinært vis 20.mai 2020 vil STA-

styret ha planene for klare dette også, og som skissert i starten av dokumentet; da vil vi også 

følge STA sitt vedtatte valgreglement.  

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen. 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar, med forbehold om en digital løsning under valgforsamlingen 

2020, at 

• Funksjonsperioden for sittende RSU-representanter forlenges til 1.november 2020 

• Det velges kun representanter til UiA-styret, STA-styret og Skikkethetsnemda mai 

2020. Øvrige RSU-verv velges i ekstraordinær valgforsamling høsten 2020. 

• STA-styret kan omgå valgreglementet, om en digital løsning krever dette 



 

Innstilling fra styret  

Styret stiller seg enstemmig bak forslaget til vedtak.  

 

Vedlegg 

Ingen 

 

English Summary  

The STA-board are asking permission from the Student Parliament to adapt the election 

assembly in May 2020 to a digital solution. This necessity is because of the corona-situation, 

and has been discussed with the University of Agder and the election committee in STA. It 

has also been suggested that, in case of a digital solution, the Student Parliament shall only 

elect students to the UiA-board, STA-board and UiA`s Suitability committee in May 2020. 

During the autumn 2020 the rest of the boards and committees shall be elected on an 

extraordinary election assembly.  



 

 

 

SP-sak 24/20 

Møtedato 29.04.20 

Saksbehandler Olea M. Norset og BMPU 
 

 

 

 

Revidering av politisk dokument for bærekraft og miljø 

   
Bakgrunn for saken 

Ifølge Studentorganisasjon i Agders (STA) vedtekter (§12) skal politiske dokument opp til 

revidering senest hvert tredje år. Det er STA-styret og de politiske utvalgene som vurderer 

hvilke dokument som skal opp til revidering, og revideringen skal skje innen 30.april. Det er 

på bakgrunn av dette at Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg (BMPU) med STA-styret har 

besluttet at politisk dokument for bærekraft og miljø skal opp til behandling. 

 

Det må 2/3 flertall til i Studentparlamentet for at dokumentet vedtas. 

 

Argumentasjon  

Politisk dokument for bærekraft og miljø ble sist vedtatt 26.04.18. BMPU har vurdert det slik 

at dette politiske området har utviklet seg så raskt på UiA, og at det nå er på tide å utarbeide 

flere standpunkt i STAs politikk som tar for seg miljø og bærekraft. 

 

I prosessen har BMPU gjort større strukturelle endringer i dokumentet. Dette fordi utvalget 

ønsket å gjøre dokumentet enda mer oversiktlig og anvendelig å arbeide med som 

styremedlem i STA, utvalgsmedlem og andre studentrepresentanter som søker informasjon i 

STAs dokumenter for å gjøre et politisk arbeid. Utvalget har derfor kategorisert  

kontaktpunkter STA har, slik som UiA, SiA og lokal- og regional politikk. På denne måten 

mener BMPU at det vil være lettere å også bruke dokumentet som en form for oppslagsverk 

som retter seg mot de aktørene STA jobber med. 

 

Utover dette er mye av selve politikken i nåværende dokument ivaretatt. I tillegg har utvalget 

utarbeidet mer politikk på de ulike områdene i dokumentet. Studentparlamentet vil nå kunne 

se mer politikk om følgende: 

 

• Bærekraftig utveksling 

• Naturmuseet på UiA 

• Miljøstasjoner og avfallshåndtering på campus 

• Bokhandler 

• Bygging på campus 

• Transport lokalt og regionalt 

• Stedsutvikling 

• Studentstemmen i politiske- og samfunnsmessige prosesser 

 

 

 



  Side 2 

I henhold til samarbeidsavtalen mellom STA og VT, har VT fått dette dokumentet oversendt 

på høring med to (2) ukers frist, da det tar for seg politikk om omfatter VTs politiske område. 

Innspillene ble tatt imot og vurdert av utvalget, samt tatt med i revideringen. Utvalget sendte 

også det politiske dokumentet til studentaktiviteter på UiA som har en miljøprofil for en 

uformell innspillsrunde, her mottok BMPU ingen svar. 

 

Grunnet store strukturelle endringer i dokumentet ønsker STA-styret og BMPU å legge 

dokumentet frem som et helthetlig nytt forslag. STA-styret foreslår at det nye reviderte 

forslaget legges til grunn når saken behandles i parlamentet. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar politisk dokument for bærekraft og miljø, med de endringer som 

måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret  

Styret innstiller enstemmig på forslaget til nytt politisk dokument for bærekraft og miljø 

 

Vedlegg  

 

1: Revidert politisk dokument for bærekraft og miljø 

 

Nåværende dokument, ved ønske om sammenligning, kan du finne på stastudent.no: 

https://stastudent.no/dokumenter/ 

 
 
 

English Summary 
 
The committee for sustainability and environment in STA has revised the political document 

for sustainability and environment. The Parliament is now handed the suggested new 

document for discussion and a vote. The committee has developed and incorporated more 

measures about the topic into the document.  

 

 

 

 
 

https://stastudent.no/dokumenter/


 
 
 
 

Politisk dokument for bærekraft og miljø 

Vedtatt XX.XX.XXXX 

 

 

 

Think global, act local 

 

 

 

Politisk dokument for bærekraft og miljø tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) politikk 

på områdene bærekraft og miljø. Den største utfordringen vi står overfor i dag er klimaendringene. 

Universitetet i Agder (UiA) må være et fyrtårn for miljøvennlige og bærekraftige løsninger, og det må 

derfor i større grad fokuseres på miljø og klimautfordringer i alle ledd på universitetet. Dette politiske 

dokumentet gir en retning for hvordan STA skal arbeide inn mot både universitetet, men også 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA), og lokale og regionale styringsmyndigheter. 

  



 
 
 

1 

1.UiA 2 

1.1 Utdanning 2 

1.1.1 Undervisning 2 

1.1.2 Forskning 3 

1.1.3 Utveksling 3 

1.2 Naturmuseum og botanisk hage 3 

1.3 Campusutvikling, bygging og renovering 4 

1.4 Miljøstasjoner 4 

1.5 Innkjøpspolitikk 4 

1.6 Parkering og ladestasjoner 5 

1.7 Miljøsertifisering 5 

1.8 Møtevirksomhet 5 

2.SiAs tjenester 5 

2.1 Studentkantine 5 

2.2 Bokhandel 6 

2.3 Studentbolig 6 

2.4 Parkering og ladestasjoner 6 

2.5 Innkjøpspolitikk 6 

3.Lokal og regional utvikling 7 

3.1 By- og regionutvikling 7 

3.2 Miljøvennlig transportmidler 7 

3.2.1 Buss 7 

3.2.2 Tog 7 

3.2.3 Bysykkel og gange 8 

3.3 Skilting av veier mellom by, campus og naturområder 8 

3.4 Studentstemmen i prosesser 8 

 

 

  



 
 
 

2 

Hvert av de 3 overordnede kapitlene har en beskrivende innledning etterfulgt av tiltak. 

Dokumentet tar ikke for seg alle de 17 bærekraftsmålene fra FN. Dette fordi mange av målene dekkes 

i andre politiske dokument STA innehar. Uttalelser og tiltak i dette dokumentet vil likevel bidra inn i 

bærekraftsmålene. 

 

1.UiA 

UiA som en stor institusjon i regionen, men også som en utdanningsinstitusjon, har et ansvar 

for å vise vei for resten av samfunnet. Det skal gjøres gjennom forskning og utdanning, men 

også gjennom egen praksis. Universitetet i Agder må arbeide målrettet og systematisk for å 

bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.  

Bærekraftsmålene skal være en tydelig del av UiAs strategier og planer. Resultater av klima- 

og miljøtiltak skal jevnlig rapporteres og tydeliggjøres for institusjonen. 

Universitetet i Agder må melde seg inn i Higher Education Sustainability Initiative (HESI).  

For reell tilgang på høyere utdanning er språk svært viktig. Derfor skal all informasjon og 

kommunikasjon tilknyttet UiA også være på engelsk. 

 

1.1 Utdanning 

Universitetene må arbeide aktivt for å legge til rette for forskning og utdanning som bidrar til at 

studentene får en utdanning og kompetanse som imøtekommer fremtidens miljø- og 

klimautfordringer. 

Som universitet er man forvalter av utdanning og kunnskap, noe som bidrar til å utjevne ulikhet. 

Derfor skal UiA være gratis og tilgjengelig for alle. 

1.1.1 Undervisning 

Bærekraftsmålene skal være en del av pensum ved samtlige studieprogram ved UiA. Som 

student skal man få vite hvordan studiet og en fremtidig jobb skal kunne bidra inn for å oppnå 

bærekraftsmålene. 

 

Bibliotektjenesten må utvikles til en mer fleksibel og bærekraftig tjeneste, hvor areal og 

teknologi utnyttes effektivt i større grad. 

 

Alt pensum skal kunne tilbys digitalt. 
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1.1.2 Forskning 

Universitetet må legge til rette for at innovative studentprosjekter får muligheten til å lykkes. 

Universitetet må sette av ressurser til å bygge opp innovative miljøer mellom ansatte og 

studenter. 

1.1.3 Utveksling 

UiA med Internasjonalt kontor i spissen må i mye større grad fremme nordisk og europeisk 

utveksling. De nærere utvekslingsstedene skal kommuniseres på en god måte med de fordeler 

som medfølger. Kvalitet i utdanning, økonomiske fordeler og miljøvennlige alternativer skal 

fremmes fremfor destinasjoner som tradisjonelt er ansett som populære blant studenter. 

 

UiA skal opprette et grønt reisestipend for studenter som reiser miljøvennlig til og fra sitt 

utvekslingssted. 

 

Virtuell utveksling som er studiepoenggivende må bli et tilbud på UiA. 

1.2 Naturmuseum og botanisk hage 

Naturmuseet på Gimlemoen må bli en tydelig del av UiA, og være en naturlig møteplass for alle på 

universitetet.  

Den botaniske hagen må videreutvikles for å være en grønn lunge for studenter og ansatte, i tillegg til 

andre grøntområder på campus.  

Det må vurderes å bygge lysthus som kan brukes som leseplasser, samlingssted for kollokvie, og 

møterom tilknyttet naturmuseet. 

Naturmuseet er en kunnskapsrik del av institusjonen som bør brukes mer aktivt av alle 

studieretninger. 

Naturmuseet må opprette et samarbeid med UiA og SiA slik at matavfall kan utnyttes lokalt hos de. 

Naturmuseet skal være en tydelig aktør for å fremme biologisk mangfold på og utenfor campus. 

Naturmuseet skal inkluderes i campusutvikling for å sikre det biologiske mangfoldet før planer 

vedtas. Dette gjelder alle området tilknyttet UiA. 
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1.3 Campusutvikling, bygging og renovering 

Ved utvikling av campus, skal det gjøres med utgangspunkt i fornybare energikilder, og utviklingen 

skal utgjøre et minst mulig klimaavtrykk.  

Når UiA skal bygge må disse byggene lages som plussbygg, og eksisterende bygningsmasse må 

forbedres til nullutslippsbygg. Takene på universitetet må utnyttes bedre med solcellepanel. Det må 

også vurderes om det skal etableres lokale vindmøller på campus.  

Det skal alltid tas en vurdering på om renovering er mer hensiktsmessig for klimaavtrykket enn å 

bygge nytt. Gir renovering samme gevinst, men er grønnere, skal dette prioriteres. 

UiA skal ha en årlig energikampanje på campusene hvor man bevisstgjør studenter og ansatte om 

hvordan deres vaner kan bidra for å minske energiforbruket på campus. 

Det skal også legges til rette for tilgang på grønne lunger.  

1.4 Miljøstasjoner 

UiA skal på begge campus ha miljøstasjoner hvor man kan sortere plast, mat, væske, papp/papir, 

restavfall, pant og e-avfall. Disse skal være plassert slik at de er lett tilgjengelige og med god 

rekkevidde over hele campus. 

Det må i mellom UiA og SiA opprettes og utvikles et samarbeid om søppelhåndtering på campus. Det 

må etterstrebes minst mulig avfall, og positive konsekvenser av korrekt kildesortering og andre 

miljøtiltak må synliggjøres. 

1.5 Innkjøpspolitikk 

UiA må vektlegge miljøsertifiserte leverandører, varer og tjenester i alle innkjøpsprosesser. Alle 

enheter har ansvar for å sikre miljøbevissthet.  

Miljøbevisst forbruk inkluderer blant annet å minske forbruket av utskrifter, og innkjøp og bruk av 

engangsartikler. Hvor det er nødvendig med engangsartikler skal artiklene kun bestå av nedbrytbare 

materialer. 
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1.6 Parkering og ladestasjoner 

Parkering tilknyttet UiA skal avgiftsbelegges. Dette skal gjelde for studenter, ansatte og besøkende. 

Priser på de ulike parkeringsområdene kan differensieres etter antatt kjøpekraft.  

Utbytte fra parkeringsavgiftene skal brukes på miljøtiltak for studenter og ansatte. 

På parkeringsplasser tilknyttet UiA skal det tilby tilstrekkelig med ladestasjoner for el-biler. 

1.7 Miljøsertifisering 

Målet for UiA bør være en miljøsertifisering i nærmeste fremtid. Denne sertifiseringen skal bidra til 

tiltak med større effekt, og av høyere kvalitet, enn lokale tiltak kan gjøre per i dag. 

1.8 Møtevirksomhet 

UiA skal benytte seg av toget som transport, men også som sted for felles møtevirksomhet, til og fra 

arrangement og avtaler. Grønn transport til møter, arrangement og andre avtaler skal alltid være 

førsteprioritet ved valg av reiserute. 

Digitale møter må prioriteres hvor det er mulig. 

 

2.SiAs tjenester 

SiA er en stor velferdsaktør for studentene. SiA finansieres også av studentene selv, og det er derfor 

viktig at studentenes interesser blir hørt og ivaretatt på dette området. Som en tjeneste laget for og 

styrt av studenter er det viktig at de er fremtidsrettet og bærekraftige. 

For reell tilgang på SiAs tjenester er språk svært viktig. Derfor skal all informasjon og 

kommunikasjon tilknyttet tjenestene til studentene også være på engelsk. 

 

2.1 Studentkantine 

Kantinene skal ha minst én dag i uka hvor all varmmat og salatbar kun består av vegetar og veganske 

tilbud. 

Kantinene skal gi økonomiske fordeler for å velge vegetarisk og veganske alternativ ved å tydelig 

differensiere prisene mellom plantebasert kost og animalsk kost. 

Det skal tas hensyn til diett og allergener i kantinesortimentet. All mat skal merkes med allergener, 

næringsinnhold og ingredienser og tydelig kommuniseres ut. 
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Matsvinn skal reduseres til et minimum. Varer som nærmer seg utløpsdato og varer som av andre 

grunner ikke kan selges dagen etter, skal selges med rabattert pris i kantinen eller på appen Too Good 

to Go. Dette systemet bør utbedres. 

Det må i mellom SiA og UiA opprettes og utvikles et samarbeid om søppelhåndtering på campus. Det 

må etterstrebes minst mulig avfall, og positive konsekvenser av korrekt kildesortering og andre 

miljøtiltak må synliggjøres. 

Det skal tydelig informeres om hvor mange kilo mat det kastes i kantinene hver dag, dette øker 

bevisstheten rundt kasting av mat.  

2.2 Bokhandel 

SiAs bokhandel må opprette et bærekraftig boksalgsystem hvor studenter kan selge sine brukte 

pensumbøker til SiA som så igjen selger videre til studenter til en billig pris. 

Bokhandleren må også utrede og iverksette gode digitale løsninger.  

2.3 Studentbolig 

Studentsamskipnaden må sørge for at studentboliger bygges som plussbygg. Eksisterende 

bygningsmasse må forbedres til nullutslippsbygg. 

Hvor renovering av boliger er mulig og er mer miljøvennlig enn å bygge nytt skal dette velges og 

gjennomføres. 

Det skal legges til rette for at beboere i studentboligene enkelt kan kildesortere, også spesialavfall. 

2.4 Parkering og ladestasjoner 

Parkering til studentboligene skal avgiftsbelegges. 

SiA skal tilby tilstrekkelig med ladestasjoner for el-biler på studentboligenes parkeringsplasser. 

2.5 Innkjøpspolitikk 

SiA må vektlegge miljøsertifiserte leverandører, varer og tjenester i alle innkjøpsprosesser tilknyttet 

studenter. Alle enheter har ansvar for å sikre miljøbevissthet.  

Innkjøp og bruk av engangsartikler i SiAs tjenester til studenter skal være på et minimum. Hvor det er 

nødvendig med engangsartikler skal artiklene kun bestå av nedbrytbare materialer. 
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3.Lokal og regional utvikling 

Det lokale og regionale tilbyr også studenter tjenester, her må det tilrettelegges slik at tjenestene er lett 

tilgjengelig og synlige for alle studenter. I tillegg er kommunen og fylkeskommunen samfunnsaktører 

som legger føringer for samfunnsutviklingen. Studenter er fremtiden og må derfor høres og inkluderes 

i prosesser som handler om å forme fremtiden. 

For reell tilgang på kommunale og regionale tjenester er språk svært viktig. Derfor skal all 

informasjon og kommunikasjon tilknyttet tjenester opp mot studenter også være på engelsk. 

 

3.1 By- og regionutvikling 

Vertsbyene og regionen må kontinuerlig involvere studenter og universitetet i sitt plan- og 

strategiarbeid. Bærekraftsmålene må synliggjøres i planene, og akademia må være en viktig 

bidragsyter for å nå dem. 

UiA skal gjennom universitetsbystrategiene i Kristiansand og Grimstad stimulere til krav om 

bærekraftige partnerskap. I tillegg skal universitetet sikre fokus på bærekraft og miljø i avtaler som 

inngås med bedrifter, øvrige kommuner og andre aktører universitetet samarbeider med. 

Studentene skal også være representert i samarbeidsforaene mellom universitetet, det offentlige og 

næringslivet 

3.2 Miljøvennlig transportmidler 

Kollektivtransport er en viktig satsing for et bærekraftig samfunn. For at alle samfunnsgrupper skal 

kunne benytte seg av tilbudet må til tilpasses med tanke på pris, geografisk plassering, tidspunkt, 

trafikkflyt og god kommunikasjon.  

3.2.1 Buss 

Det må tilbys et godt busstilbud for studenter, i byene og mellom byene, med hyppige 

avganger. Priser på bussbilletter og busskort skal gjenspeile studenters økonomi og  

samsvarer med andre studentbyers prisnivå. 

 

Det skal være gratis busstilbud mellom UiAs campus for å fremme nærhet og aktivitet i og 

mellom universitetsbyene. 

3.2.2 Tog 

Tog må være et av Agders største satsingsområder når det kommer til kollektivtransport. 

Togavganger og strekninger bør være av høy kvalitet og stadig utbedres. Priser må gjenspeile 

studenters økonomi og livsstil. 
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3.2.3 Bysykkel og gange 

Det skal være en bysykkelordning i begge universitetsbyene. Bysyklene skal være plassert lett 

tilgjengelig og hensiktsmessig rundt i byene og på campus. Det må være et 

studentabonnement som gjenspeiler studentenes økonomi. Bysyklene skal være tilgjengelig 

for alle. 

 

Videre må gang- og sykkelvei utbedres slik at det stimuleres til økt bruk. 

3.3 Skilting av veier mellom by, campus og naturområder 

Det skal tydelig komme frem at man nærmer seg eller befinner seg i nærheten av universitetet. 

Snarveier til fots og med sykkel skal markeres godt for hyppigere bruk. 

Det er viktig å koble by og naturområder som er i nærheten av hverandre. Disse må skiltes og 

kommuniseres ut slik at de blir flittig brukt av både studenter, ansatte ved UiA og befolkningen 

forøvrig. 

3.4 Studentstemmen i prosesser 

Studenter skal konsulteres i enhver samfunnsendring som berører dem. Det skal være studentråd i 

begge kommuner, som er kommunens offisielle studentorgan. Det skal i tillegg legges til rette for at 

flere studenter skal inkluderes i prosesser for en best mulig medvirkning og beslutningsgrunnlag. 
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Møtedato 29.04.20 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

  

  

Revidering av politisk dokument for velferdspolitikk   

    

Bakgrunn for saken  

Ifølge Studentorganisasjon i Agders (STA) sine vedtekter skal politiske dokument opp til 

revidering senest hvert tredje år. Det er STA-styret og de politiske utvalgene som vurderer 

hvilke dokument som skal opp til revidering, og revideringen skal skje innen 30.april. Det er 

på bakgrunn av dette at STA-styret har besluttet at velferdspolitisk dokument skal opp til 

behandling.  

 

Argumentasjon 

STA har ikke politisk utvalg knyttet til velferdspolitikk, derfor er det STA-styret, med leder i 

spissen, som reviderer velferdspolitisk dokument. I denne runden har også det politiske 

utvalget for bærekraft og miljø gitt innspill til dokumentet.  

 

Den største endringen i dokumentet er at det er forkortet. Dette er det flere grunner til: For det 

første har velferdspolitisk dokument bestått av en del elementer som omhandler miljø- og 

bærekraft (for eksempel kollektivtransport og kantinedrift). I samarbeid med STAs politiske 

utvalg for bærekraft og miljø ble det besluttet at slike element i velferdspolitisk dokument 

skulle forflyttes til det politiske dokumentet for bærekraft og miljø. Dette ble besluttet 

ettersom det ble sett på som positivt å kunne utbrodere politikken på disse områdene, samt 

unngikk å ha gjentakende politikk i flere dokument – hvor dette ikke er en nødvendighet.  

 

For det andre er velferdspolitisk dokument forkortet og presisert inn mot Universitetet i Agder 

(UiA) og UiA-studentene. Dette er fordi STA i samarbeidsavtalen med Velferdstinget i Agder 

(VT) mener at det er VT som skal ha utbroderende politikk rettet mot Studentsamskipnaden i 

Agder (SiA) og øvrige studenter i Kristiansand og Grimstad. For å rendyrke mandatene til 

STA og VT, endrer vi vårt velferdspolitiske dokument til å kun omhandle tjenester på UiA, 

UiA-studentene og STAs standpunkt på disse områdene. Dette betyr at for eksempel 

utbrodering om barnehage, studentboliger, studenthelse er endret slik at STA fremdeles har en 



mening om tematikken på vegne av UiA-studentene, og dermed et mandat til å jobbe med det 

ved behov, men at det er VT som skal stå i spissen for å forbedre velferdstilbudene til alle 

studentene i Agder. Dette betyr at STA-styret vil gjøre en formell oversendelse av denne 

politikken, slik at VT kan vurdere hvordan de ønsker å ta denne videre i eget arbeid.  

 

I arbeidet med å revidere velferdspolitisk dokument ser STA-styret det som positivt å forkorte 

dokumentet og rendyrke det velferdspolitiske. Ved å oversende politikk til VT, samt å 

samarbeide med utvalget bærekraft og miljø mener vi at dokumentet om velferdspolitikk er 

tydeliggjort og retter seg i større grad mot UiA og UiA-studentene og tjenestene de mottar fra 

både UiA, SiA og vertsbyene.   

 

Det kan opplyses om at velferdspolitisk dokument er sendt på høring til VT, slik 

samarbeidsavtalen mellom organisasjonene tilsier.  

 

Ettersom det er en del endringer på dokumentet, noe er lagt til og andre elementer er tatt ut, 

legges det frem et helhetlig nytt forslag til velferdspolitisk dokument. STA-styret foreslår å 

legge dette dokumentet til grunn i møtet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen. 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar velferdspolitisk dokument, med de endringene som forekommer på 

møtet.  

 

Innstilling fra styret  

Styret innstiller enstemmig på forslag til velferdspolitisk dokument  

 

Vedlegg 

Velferdspolitisk dokument  

Nåværende dokument, ved ønske om sammenligning, kan du finne på stastudent.no: 

https://stastudent.no/dokumenter/ 

 

 

 

https://stastudent.no/dokumenter/


English Summary  

The political documents in STA shall be revised every third year at the latest. Therefore, the 

STA-board now has revised the political document for welfare. The document has been re-

structured and has been aimed towards UiA and the students. It is also more on point 

regarding the co-operation with the Welfare Council of Agder. The Student Parliament is 

asked to adopt the new political document.  

 



POLITISK DOKUMENT FOR STUDENTVELFERD 

Vedtatt xxxxxx 

 

Politiske dokument for velferdspolitikk tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) vedtatte 

politikk når det gjelder studentenes velferdsmessige rettigheter, ved Universitetet i Agder (UiA). 

Arbeidet med velferdspolitikk skjer i tett sammenheng med øvrige velferdspolitiske aktører i Agder. 

Dette dokumentet gir retningslinjer STA mener er av betydning for studentenes trivsel ved 

universitetet og er delt i tre deler: Studenters velferdsrettigheter, aktive campuser og 

universitetsbyer og studenthelse  

 

1.0 Studenters velferdsrettigheter 

 

1.1 Gratisprinsippet 

Gratisprinsippet skal være en selvfølge i norsk høyere utdanning. UiA skal sikre 

gratisprinsippet for alle studenter både på og utenfor campus. I de tilfeller hvor det vil koste 

studentene å delta i undervisning utenfor campus skal dette være gitt informasjon om på 

forhånd, og universitetet skal legge til rette for et alternativ på campus 

I tilfeller hvor undervisning krever obligatorisk utstyr, forventes det at universitetet tilbyr 
gode og rimelige tilbud. Dette må opplyses om. Annet undervisningsmateriell og utstyr 
universitetet tilbyr må kunne forventes å være av god kvalitet, i god stand og tilgjengelig i 
tilstrekkelig kvantum.  
 
Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte stipendordninger som 

favoriserer studenter som fullfører på normert tid. 

 

1.2 Studiestøtte 

Studiestøtten skal knyttes til 1.5 G, og fordeles over 11 måneder. Dette for å sikre gode 

levekår for studentene og at man kan studere på heltid. For de studentene som arbeider 

deltid, utenfor studiet, må det sikres bedre rettigheter.  

 

1.3 Studentboliger  

Det skal til enhver tid være minst 20 % dekningsgrad av studentboliger ved UiA. Prisene skal 

til enhver tid gjenspeile studentens økonomi, og ikke bidra til økning på det private 

boligmarkedet.  

 

 

 



2.0 Aktive campuser og universitetsbyer  

2.1 Åpningstider UiA 

Studentene skal kunne ha tilgang til UiAs fasiliteter døgnet rundt. Dette gjelder både 

fellesområder, lesesaler, grupperom, praktiske øvingsrom og lab. Universitetet må derfor 

legge til rette for fleksible åpningstider, mulighet til å kjøpe mat og drikke på kveldstid og 

god luftkvalitet.  

STA mener at UiA i større grad bør bruke deltidsansatte studenter for å sikre mer fleksible 

åpningstider.  

 

2.2 Aktiviteter  

Studentengasjement skal fremmes, og det skal legges til rette for faglige, kulturelle, 

sportslige og sosiale aktiviteter for studentene ved UiA. STA mener at dette også må legges 

til rette for utenom ordinær åpningstid ved UiA.  

 

2.3 Varer og tjenester ved campus  

Prisene på varer og tjenester skal være like på begge campus, og gjenspeile studentenes 

økonomi.  

 

2.4 Kantine  

Kantinene ved universitetet skal etterstrebe åpningstider som gjenspeiler studentenes 

generelle undervisning, og prisene bør gjenspeile studentenes økonomi og ikke overstige 

priser i matbutikker.  

Forvarsel om justering av åpningstider bør gis minst 14 virkedager før justering.  

 

2.5 Studenter med barn  

Studenter med barn skal ha forutsetninger for å delta på univervisning og gjennomføre 

utdannelsen, på lik linje med studenter uten barn. Dette krever tilpasning fra universitetets 

og Studentsamskipnaden i Agders (SiA) side.  

 

2.6 Studentrabatter 

Private og offentlige aktører skal tilby gode studentrabatter i tråd med 

Universitetsbysatsningene. Informasjon om disse rabattene skal være lett tilgjengelig for 

studentene 

 

 

 



 

3.0 Studenthelse  

3.1 Informasjon  

Informasjon om SiA- Helse og kommunale helsetjenester skal til enhver tid være synlig og 

tilgjengelig på campus og på universitetets digitale plattformer 

 

3.2 Studenthelse  

Studenthelsetjenestene fra SiA skal være lokalisert ved UiAs campuser. Tilbudet skal være et 

supplement for studenter ved universitetet, hvor hovedtyngden av tilbud rettet mot 

studenthelsen skal gis fra den kommunale helsetjenesten.  

UiA skal bidra til finansiering av studenthelsetjenesten. Det er viktig at universitetet og SiA 

har dialog med vertskommunene for å oppnå et bedre samarbeid om studenthelsetjenesten.  

 

3.3 Tannhelse  

STA mener at tannbehandling for studentene ved UiA bør være en del av den offentlige 

helsetjenesten og i lang større grad ta hensyn til studentenes økonomiske situasjon. Dette 

innebærer at studenter skal få 75 % rabatt på tannhelsetjenester, på lik linje med ungdom mellom 

19-20 år. Rabatten bør være uavhengig av alder, bo- og studiested.  

 

3.4 Treningstilbud  

Studentene ved UiA skal ha tilgang på et godt og rimelig treningstilbud i nærheten av 

campus i regi av SiA. Pris skal gjenspeile studentenes økonomi og samsvare med prisen til 

andre treningstilbud hos andre Samskipnader i landet. 
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Informasjon om arbeidet til STA-styret i Korona-tider 

    

Dette er et notat med informasjon til Studentparlamentet (SP) om hvordan STA-styret har 

jobbet den siste tiden og hvilke prioriteringer som er tatt, etter at korona-situasjonen oppstod. 

Det er til orientering, hvor SP kan stille spørsmål under møtet i april.  

 

Samarbeid med Universitetet i Agder og øvrige 

STA-styret, med leder i spissen, har samarbeidet tett med UiA for å finne de gode løsningene 

knyttet både til eksamen, bachelor- og masteroppgaver, og studenters psykososiale helse. 

Herunder har vi også vært i tett kontakt med Studentsamskipnaden i Agder (SiA). STA-leder 

sitter ukentlig i kriseteam-møter og i ukentlige møter med UiA sin ledelse og dekaner, for å 

holde hverandre informert om situasjonen.  Vi har opplevd et godt samarbeid med UiA i en 

tid som har snudd alt på hodet. STA-styret har også vært synlig i mediebildet både med tanke 

på studentenes økonomiske situasjon, og hvordan opptaket til høyere utdanning har utfoldet 

seg, med tanke på korona-situasjonen.  

 

Studentvalget 2020 

STA-styret har effektivt snudd studentvalgsplanen til å være digitalt rettet. Det er gledelig at 

hele 64 stykker stilte til valg i Studentparlamentet og fakultetsstyrene/LU-styret. Styret har 

lagt opp både rekruttering til Råd, styrer og utvalg (RSU) og stemmeperioden til SP digitalt 

hvor både Facebook, nettsiden og Instagram vil bli hyppig brukt. Det vil deles både tekster, 

filmer, bilder og premier i arbeidet. Vi takker til alle som har delt informasjon om valget og 

sendt oss materiell, om vi jobber sammen videre også vil det bli en positiv opplevelse med et 

digitalt studentvalg.  

 

Vervet til fagpolitisk ansvarlig i STA-styret  

Det er besluttet at vervet til fagpolitisk ansvarlig står tom til neste periode. Vi startet arbeidet 

med å se på mulig løsninger rett etter at informasjonen til SP ble gitt i februar. Styret besluttet 

at plassen i styret står tom ut vår funksjonsperiode. Bakgrunnen for dette er at det er 



tidskrevende med opplæring til styret og det politiske området, og styret ønsket heller å bruke 

tiden på egne politiske verv og studentvalget, ettersom vi er så lang ut i egen 

funksjonsperiode.  Det er i fellesskap besluttet at punktene til fagpolitisk ansvarlig i 

handlingsplanen fryses slik de står, og enkelte punkt vil vi foreslå videreført i neste 

handlingsplan. I de tilfellene det oppstår fagpolitisk arbeid gjør styret interne fordelinger på 

hvem som potensielt deltar i arbeidet. Det er en felles oppfatning at dette er en mer positiv 

løsning for styret, heller enn å supplere inn en ny kandidat i tidene vi står i. Styret for øvrig 

jobber videre med sitt arbeid, handlingsplanen og studentvalget.  

 

SP-møtene og Valgforsamling  

STA-styret har besluttet å gjennomføre SP-møtene digitale. Ettersom mars-møtet ble avlyst er 

det en del styringsdokument som ikke ble behandlet. Disse har STA-styret tenkt å få opp til 

SP i møtene april og mai. Dette betyr at tidspunktene styringsdokumentene og de politiske 

dokumentene tas opp, ikke nødvendigvis er i samsvar med vedtektene våre. Dette beklager vi, 

men vi håper på forståelse at dokumentene er prioritert i viktighetsgrad og satt i en fornuftig 

rekkefølge både i forhold til hverandre, samt lengden på møtene. I lys av dette vil vi klare å 

gjennomgå alle styringsdokumentene før vi tropper av i juni. Til opplysning jobber STA-

styret med styringsdokumentene etter fristene i vedtektene, selv om det tas opp på andre 

tidspunkt i forhold til SP-møter. 

 

Det er også diskusjoner, sammen med Valgkomiteen i STA og UiAs Valgstyre, hvordan vi 

skal gjennomføre årets valgforsamling. Slik sakspapir i dette møtet viser belager vi oss både 

på den ordinære løsningen (fysisk valgforsamling) og en digital løsning. 

 

Veien videre   

Avslutningsvis ønsker STA-styret også å informere om at vi allerede har begynt å tenke på 

overlappen til STA-styret. Vi skal finne løsninger på hvordan overlappen skal gjennomføres 

om det er slik at vi ikke kan møtes fysisk, og/eller at noen som stiller til STA-styret ikke kan 

delta på planlagt overlapp på grunn av utsatt frist for bachelor- og masteroppgave. I tillegg 

diskuterer STA-styret hvordan vi kan lage gode fagnotat, slik at nytt STA-styret kan ta opp 

tråden på arbeidet som utsettes våren 2020 på grunn av korona-situasjonen, slik at arbeidet 

ikke blir for krevende høsten 2020. 


