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Innkalling til møte i Studentparlamentet
Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 27.mai 2020, klokken 16.15 Sted: Møtet avholdes digitalt i Zoom

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

27.mai 2020
Digitalt møte i Zoom

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
29.april 2020
SP-sak 29/20 Siden sist

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Benedicte Nordlie og
Bendik Hagen
Olea Magdalene Norset
og Adam Tzur
Bendik Hagen
Benedicte Nordlie

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt

Vedtakssaker
SP-sak 30/20

STAs Valgreglement

SP-sak 31/20

STAs Økonomireglement

SP-sak 32/20
SP-sak 33/20

Politisk dokument for læringsmiljø
Prinsipp for oppførsel og
organisasjonskultur
SP-sak 34/20 STAs Reglement for
studentaktivitetene
SP-sak 35/20 STAs Handlingsplan 2020/2021
SP-sak 36/20 STAs Årsberetning
Diskusjonssaker

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Olea Magdalene Norset Vedlagt
Benedicte Nordlie
Vedlagt

Infosaker
SP-sak 37/20

Eventuelt

Muntlig på møtet

SP-sak 38/20

STA-styret takker for seg

Muntlig på møtet

Etter dette har STA-styret laget til et sosialt program. Dette er frivillig å være med på, men
hyggelig om alle blir med

Dagsorden for SP-møte 27.05.2020:

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 29/20
SP-sak 30/20
SP-sak 31/20
SP-sak 32/20
SP-sak 33/20
SP-sak 34/20
SP-sak 35/20
SP-sak 36/20
SP-sak 37/20
SP-sak 38/20

Tittel
Anslått tidspunkt
Valg av ordstyrere
16.15-16.20
Opprop
16.20-16.25
Godkjenning av innkalling,
16.25-16.30
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra SP16.30-16.35
møtet 29.04.20
Siden sist
16.35-16.45
STAs Valgreglement
16.45-17.25
STAs Økonomireglement Politisk 17.25-17.55
dokument for læringsmiljø
17.55-18.40
Prinsipp for oppførsel og
organisasjonskultur STAs
18.40-19.20
Reglement for
studentaktivitetene
19.20-20.00
STAs Handlingsplan 2020/21
STAs Årsberetning
Eventuelt
20.00-21.00
STA-styret takker for seg
21.00-21.30
21.30-21.40
21.40- 22.00

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 22.00. Etter møteslutt blir det sosialt program
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
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
29.04.20
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra

Møte i Studentparlamentet

Møtedato:

Onsdag 29.april 2020, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Stine Rannveig Frivold
Koit Stjerngaard
Kjell Arne Lønningen
Sofie S. Klit
Andrea Wold Johansen
Eline Øverbø Roaldsøy
Sivert Aase Fluge
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Kristine Lehrmann Solvang
Thor Eivind Forberg
Kaja Marie S. Anthonsen
Silje Moen
Linda- Marie Leirpoll
Helene Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Anders Magnus Berg
Camilla Ullstad Kristiansen
Hanna Stapnes Bøgwald
Simen Hove
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset
Bendik Hagen

Andre:

Ordstyrere:

Jakob Mæland, vararepresentant i Studentparlamentet
Mathilde Giske, UiA-styret
Thomas Johnsen, VT-leder

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Sondre Olsen
Christopher Gary Pusey
Tobias Salte Klausen
Eyla Evertsen da Gama
Kristoffer Robert Spenik
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/20

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Benedicte Nordlie og Olea Magdalene Norset
Godkjent

SP-sak 00b/20

Opprop
Det var 21 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
Før man gikk videre på sakslisten gikk Benedicte og Olea gjennom
forretningsorden. Da møtet foregikk digitalt på Zoom, var det et par
ting som måtte gjennomgås noe mer utfyllende.

SP-sak 00c/20

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/20

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 26.02.20
Godkjent

SP-sak 20/20

Siden sist
Benedicte la først frem siden sist fra STA-styret. Mathilde la frem siden

sist fra UiA-styret.
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Vedtakssaker
SP-sak 21/20

STAs Vedtekter

Sak

Vedtektene

Forslag nr
Forslagsstiller

1
STA-styret

Valgkrets
Forslagstype

Kapittel
Paragrafnummer

3 - styringsdokument
13

Linjenummer

111

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

Vedtatt mot 3 stemmer
og 1 avholdende

Sak

Vedtektene

Forslag nr

2

Kapittel

4 -Studentparlamentet

Forslagsstiller
Valgkrets

STA-styret

Paragrafnummer
Linjenummer

22
194

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Ny tekst

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

Sak

Vedtektene

Forslag nr

3

Kapittel

5 – STA-styret

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

23

Linjenummer

221

Valgkrets
Forslagstype

Vedtak

Enstemmig vedtatt

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

Enstemmig vedtatt

Sak

Vedtektene

Forslag nr

4

Kapittel

5 – STA-styret

Forslagsstiller
Valgkrets

STA-styret

Paragrafnummer
Linjenummer

23
221

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Ny tekst

5

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

Sak

Vedtektene

Forslag nr
Forslagsstiller
Valgkrets

5
STA-styret

Forslagstype

Strykningsforslag

Vedtak

Kapittel
Paragrafnummer
Linjenummer

Vedtatt mot 1
avholdende stemme

9 – Kontrollkomite
35
306-314

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
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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

Avvist med 12
stemmer og 1
avholdende

Sak

Vedtektene

Forslag nr

6

Kapittel

4

Forslagsstiller
Valgkrets

STA-styret

Paragrafnummer
Linjenummer

22

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

Sak

Vedtektene

Vedtak

Falt som en
konsekvens av at
forslag 5 ble avvist. forslag 5 avvises.
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Forslag nr

7

Kapittel

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

Valgkrets
Forslagstype

Hele dokumentet

Linjenummer
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

Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedtektene.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 22/20

STAs Stillingsbeskrivelser
Bendik la frem saken. Studentparlamentet ble spurt om det var ok å
legge nytt forslag til grunn. Det var ok for SP. Olea la frem Adams
dissens på vegne av han.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for Studentorganisasjonen i Agder (STA), med de endringer som måtte forekomme
på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 23/20

Digital valgforsamling 2020
Benedicte la frem saken. Studentparlamentet ønsket at man skulle votere
over om punktene i forslag til vedtak skulle voteres hver for seg eller
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samlet slik STA-styrets forslag foreslå. Første votering viste et
stemmetall på 9 for, 9 imot og 3 avholdende. STAs vedtekter sier da
det skal foretas en ny votering, denne viste et stemmetall på 10 for,
imot og 1 avholdende. STAs vedtekter sier da at innstillingen legges
grunn.

at
10
til

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-velges i ekstraordinær
valgforsamling høsten 2020
• STA-styret kan omgås valgreglementet, om en digital løsning krever
dette
Vedtatt mot to avholdende stemmer
SP-sak 24/20

Revidering av politisk dokument for bærekraft og miljø
Olea la frem saken.
Forslag til vedtak

Studentparlamentet vedtar politisk dokument for bærekraft og miljø, med
de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme

SP-sak 25/20

Revidering av politisk dokument for velferdspolitikk
Benedicte la frem saken. Studentparlamentet ble spurt om det var ok
å legge nytt forslag til grunn. Det var ok for SP.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar velferdspolitisk dokument, med de
endringene som forekommer på møtet.
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
SP-sak 26/20

Informasjon arbeidet til STA-styret i Korona-tider
Benedicte informerte Studentparlamentet om STA-styrets arbeid i
Korona-tider. Hovedpunktene omhandlet det følgende:
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-

SP-sak 27/20

Samarbeid med Universitetet i Agder og øvrige
Studentvalget 2020
Vervet til fagpolitisk ansvarlig i STA-styret
SP-møtene og Valgforsamling
Veien videre

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 19.10.

Siden sist mai
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 svart på høring tilknyttet UiA sin foreslåtte strategi.
Før 30.juni vil styret ha svart på høringen tilknyttet handlingsplanen for likestilling,
likeverd og mangfold
Før 30.juni vil styret ha svart på høringen tilknyttet «Sterkere sammen – Kristiansand
mot 2030».
Før 30.juni vil styret ha gikk tilbakemelding på revideringen av UiA sitt
kvalitetssystem.
Før 30.juni vil styret ha svart på høringen til Lied-utvalget «Med rett til å mestre»

Media
-

Benedicte har blitt intervjuet av NRK-Sørlandet angående åpningen av universitetet.
Irene har tweetet om koronasituasjonen og valget i STA.
Olea skrev sak i Unikum om den internasjonale studentstemmen, som et motsvar til en
annen artikkel i unikum.
Benedicte har skrevet en artikkel i Unikum, hvor hun takker for tre år i
organisasjonen.

Arrangement og konferanser:
-

Olea har deltatt på møte i Velferdstinget. Her ble det blant annet valgt nytt
arbeidsutvalg.
STA-styret har gjennomført valgforsamlingen 2020 hvor kandidater til UiA-styret,
STA-styret og Skikkethetsnemda er valgt. Resterende verv velges i ekstraordinær
valgforsamling til høsten 2020.

Aktivitet:
-

Benedicte har deltatt på studentrådsmøte i Universitets- og høyskolenettverket på
Vestlandet, hvor overlapp står på agendaen.
Bendik, Olea og Benedicte har deltatt på møte med Studieavdelingen for å diskutere
revideringen av kvalitetssystemet og opplæring av studenttillitsvalgte høst 2020.
Olea og Benedicte har deltatt i møte med en student som gav innspill til hvordan
STAstyret kan være enda mer synlig i arbeidet med koronasituasjonen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Olea og Bendik har deltatt på studiestartmøter hvor studiestart 2020 står på
programmet. Det jobbes hardt med hvordan studentene best kan tas imot til høsten
2020. I tillegg sitter Benedicte i dekan-møter hvor samme utfordringer diskuteres.
Herunder jobbes det også med gode løsninger til hvordan fysisk undervisning,
veiledning og gruppearbeid kan la seg gjennomføre på en god måte til høsten.
Benedicte har spilt inn to filmer med rektor Sunniva. En for å ønske alle lykke til på
eksamen, og en annen for å takke av avgangsstudenter.
Benedicte har deltatt på møte med VT og SiA for å diskutere den lokale
dekningsgraden av studentboliger, i begge studiebyene.
Benedicte og Olea har hatt formøte med UiA-representantene
Irene og Benedicte har stått i front for å lage systemene og sakspapir klar til digital
valgforsamling. Dette har skjedd i samarbeid med STA sin valgkomite. Benedicte har
også deltatt i intervju og skrevet innstilling som VK-medlem.
Benedicte, Bendik og en representant fra SP har deltatt på SiAs studentpanel, for å
diskutere SiAs strategiprosess og hvordan SiA kan utvikle seg fremover. SiAs
prosesser og samarbeidet med VT vil være i fokus frem til juni.
Benedicte har deltatt på møte med Kristiansand kommune for å sikre videre
oppfølging av Studentrådet i Kristiansand. Vi håper å få gjennomført et møte før
sommerferien, om dette ikke lar seg gjøre vil første møte bli på høsten med ny leder
av STA.
Irene har deltatt på enhetsmøte på UiA.
Bendik har vært i møte for å planlegge verdensdagen for psykisk helse. Tematikken i
2020 vil være «Å snakke mer».
Bendik har jobbet med utkast til opplæring av representanter i råd, styrer og utvalg,
slik at STA-styret kan gi opplæring gjennom høsten 2020.
Adam har oppdatert valgsidene på stastudent.no og publisert artikler tilknyttet
RSUvalget. Han har også gjennomført markedsføring mot studentvalget, med fokus på
økt synlighet via annonsering, Facebook-stories og deling på Instagram.
Olea har hatt møte med ESN for å snakke om situasjonen nå i dag for internasjonale
studenter, men også deres tanker for høsten.
Olea sitter i en arbeidsgruppe som arbeider med UiAs høringssvar til Lied-utvalget.
Dette utvalget har utarbeidet et forslag til endringer i videregående skole. UiA svarer
på denne høringen i lys av opptak til høyrere utdanning, men også med et mer
overordnet samfunnsperspektiv.
Olea sitter i gruppen som jobber med campuspark i Grimstad. Her har de hatt ett møte
så langt. Der fikk de presentert tegninger og planer fra arkitektfirma og kommune, for
så å komme med innspill.
Internasjonalt utvalg, med nestleder, har gitt innspill til internasjonalt kontor for UiAs
Erasmussøknad. Deriblant om grønt reisestipend for utvekslingsstudenter.

Annet
Benedicte og Irene har brukt en del tid på å få alt klart til den digitale valgforsamlingen, både
i kontakt med STA sin valgkomite og UiA sitt valgstyre. Olea har også deltatt i de møtene
hvor det har passet seg, ettersom hun også er kandidat til valgforsamlingen. I tillegg har
valgkomiteen, med leder Kai Steffen Østensen i spissen, gjort en formidabel jobb med
intervju og innstillingsarbeid. På vegne av VK sier de takk til alle som har stilt til valg og
møtte opp til intervju.

Når det gjelder studentvalget 2020 har styret stått på frem til 17.mai for å sikre kandidater til
RSU-valget. I lys av valg til SP og fakultetsstyrene/avdelingsstyret ønsker vi å gratulere
Fakultet for kunstfag med hele 17 % oppslutning til valget. De vil få overrukket en
studentvalgspokal så snart det lar seg gjøre. Før styret går av i juni vil vi gjennomføre en
intern evaluering av hele valgperioden. Dette vil bidra til å gi påtroppende styre våre
anbefalinger til neste valgperiode i 2021.
Styret har stått på for å gjøre ferdig sakspapirene til siste SP-møte. Spesielt har
årsberetningen, gjennomgang av handlingsplanen, samt utformingen av ny handlingsplan tatt
en del tid. Vi ønsker å presentere SP et godt dokument, som viser vårt arbeid og prioriteringer
det siste året.
Hele styret har startet arbeidet med individuell overlapp. Det, sammen med felles overlapp, vil
være øverste prioritering frem til vi går av 30.juni 2020. I tillegg vil styret sikre gode notat til
arbeid som er utsatt til høsten som følge av koronasituasjonen, slik at påtroppende styre kan
fortsette arbeidet. Juni vil også være den måneden vi vil gi anbefaling til opplæring av nytt
SP, avslutte samarbeidet med utvalgene våre, følge opp de siste røde løse trådene og pakke
ned kontoret før sommerferie venter på oss.
Vi ønsker med dette å si tusen takk for samarbeidet det siste året. Det har vært givende møter
hvor STA-styret opplever å ha fått jobbet med et særdeles engasjert SP. Dette engasjementet
har gjort styret skjerpet, og bidratt til at vi må ha levert hvert møte. Takk for det arbeidet dere
har gjort på vegne av 13.000 studenter, både under SP-møtene, men på øvrige aktiviteter også.
STA-styret takker for tillitten deres det siste året og ønsker dere alle sammen lykke til på
eksamen og på nye eventyr som venter dere. God sommerferie når tiden er inne for det!

SP-sak 30/20
Møtedato 27.05.20
Saksbehandlar Benedicte Nordlie og Bendik Hagen

STAs Valreglement
Bakgrunn for saka
Valreglementet fungere så eit utdjupande styringsdokument, og er viktig for gjennomføringa
av val i STA. Studentparlamentet skal difor vedta korleis val i organisasjonen skal
gjennomførast. I fylgje § 7 i vedtektene, skal valreglementet reviderast innan 31.mars. Difor
kjem saka opp til Studentparlamentet på dette tidspunkt.
STA-styret foreslår å leggja det nye forslaget til grunn og vedtak under møtet 25.mars.
Endringar kan sjåast når ein trykk på spor- endringar.

Argumentasjon
STA-styret foreslår nokre endringar til reglementet, og skisser dei her. Reglement for val av
enkeltpersonar og grupper, vert foreslått utsett til ekstraordinær behandling. Dette i ljos av

arbeidet med å innføra digitalt valsystem. Utøve dette vert det foreslått eit nytt punkt om
kommunikasjonsutval, dette som eit organisatorisk utval.
Auneutvalet forslår i NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler, å styrka kravet om
at studentval skal skje ved urneval (sjå vedlegg). Urneval er tradisjonelt sett, eit val kor
anonyme stemmesetlar vert lagt i ei urne. Utvalet meine at digitale løysningar, så ikkje var
tilgjengelege i 2005, kan erstatta dagens ordningar. Det vert då kun stilt krav om at
gjennomføringa av valet skal skje, og at studentorgana står fritt til å velje korleis dette skal
verta halden.
§ 4.5 Gjennomføring av val
STA-styret ser på ulike modellar for elektronisk val, jamfør STAs handlingsplan. I desse
dagar er det UiAs E-val så vert sjekka, og det fell så det mest naturlege valet til no. Å setja
seg inn i desse tar tid, og det vert difor ikkje føreslått noko endring på dette i fryste omgang.
Vedlegg 2: Råd, styrer og utval på Universitetet i Agder
Vedlegg 2 er oppdatert i tråd med dagens situasjon i UiAs reglement for råd, styrer og utval.
Vedlegg 4: Mandat for politiske utval i Studentorganisasjonen i Agder
STA-styret forslår eit punkt om kommunikasjonsutval. Kommunikasjonsansvarleg, med
tilhøyrande utval, har ein rolle litt utanfor det politiske arbeidet. Styret foreslår difor at
mandatet vert lagt inn under ein eigen kategori, kalla Felles for alle organisatoriske utval.
Om forslag til nytt utval, så skissert her, vert vedteken, ser styret det så naturleg at namnet på
vedlegget vert endra frå Felles for alle politiske utval til Felles for alle utval.

Økonomiske konsekvensar
Det er ingen økonomiske konsekvensar for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek valreglementet, med dei endringar så måtte førekomma på møtet.
Valreglementet trer i kraft like etter saka er avslutta.

Innstilling frå styret
STA-styret innstill einstemmig på forslaget.
Vedlegg:
Heilskapleg endringsforslag frå STA-styret.
Auneutvalet (2020) NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202-3-ny-lov-om-universiteteroghoyskoler/id2690685/
Dagens valreglement ligg ikkje vedlagt i saka, men du finn det her:
https://stastudent.no/dokumenter/

English Summary
This case is raised for the Student Parliament based on the regulations of STA. The regulation
confirms the following paragraph: The Student Parliament shall treat the election rules every
year before the 31st of March. The Election Rules is an elaborate document, which concludes
how processes of elections should be done.

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)
§ 1 Virkeområde
1 Virkeområde
Valgreglementet gjelder valg avholdt i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Vedlegg 1-6
viser verv, mandat og funksjonsperiode.

§ 2 Valgkomiteen § 4 Valgkomiteen
§ 2.1 Sammensetning
Valgkomiteen består av fire (4) medlemmer der leder velges særskilt.
§ 2.2 Mandat
a)

Valgkomiteen skal, sammen med resten av STA, rekruttere kandidater
til de verv dette reglementet omhandler.

b)

Valgkomiteen skal intervjue kandidatene, og på andre måter skaffe et
best mulig grunnlag for sin innstilling.

c)

Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter valgt av
valgforsamlingene trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller
da på nye kandidater og legger dette frem for Studentparlamentet som
velger nye representanter.

d)

Valgkomiteen skal arbeide for at alle fakulteter blir representert i råd,
styrer og utvalg, og etterstrebe kjønnsfordeling også i de utvalg hvor
dette ikke er lovpålagt.

§ 3 Gjennomføring av valg til Studentparlamentet
§ 3.1 Forberedelser
Valg til Studentparlamentet fastsettes av STA-styret i samråd med Universitetets
valgstyre. Valget skal gjennomføres som elektronisk urnevalg og avholdes på våren.
Modell for valget reguleres av STAs vedtekter.
Valg til Studentparlament skal gjennomføres samtidig som valg til fakultetsstyrer- og
avdelingsstyret.
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§ 4 Valgforsamling i Studentorganisasjonen i Agder
§ 4.1 Sammensetning
Studentparlamentet fungerer som valgforsamling i STA, og skal velge
studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg som beskrevet i vedlegg jf. §1.
Det er faste medlemmer av Studentparlamentet som har stemmerett i
valgforsamlingen. Ved forfall innkalles vararepresentanter med fulle rettigheter.
Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til representantene med
vararepresentanter to (2) uker før valgene skal avholdes. I innkallingen skal det fremgå
hvem som er kandidater til de ulike vervene.
§ 4.2 Utlysning
Alle verv skal utlyses minst fire (4) uker før avvikling av valgforsamling. I utlysning
skal det gjøres rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og
informasjon om de ulike verv.
§ 4.3 Innstilling
Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling muntlig til den enkelte kandidat senest 48
timer før Valgforsamlingen avholdes, og alltid før den offentliggjøres. Kandidater som
har fått sin innstilling opplest har taushetsplikt før innstillingen er offentliggjort av
Valgkomitéen.
Fullstendig kandidatliste, Valgkomitéens utfyllende innstilling, og en kort
kandidatbeskrivelse av alle kandidater skal gjøres tilgjengelig for Studentparlamentet
og kandidatene senest 24 timer før valgforsamlingen avholdes.
§ 4.4 Gjennomføring av valgforsamling
§4.4.1 Presentasjon
Alle kandidater skal få muligheten til å sende en kort beskrivelse og et bilde av
seg selv, slik at Valgforsamlingen får større innsikt i hvem kandidatene er.
Beskrivelsen skal ikke være lenger enn 60 ord. Frist for å sende dette til STA
er fire (4) dager før valget. STA skal sende beskrivelsene ut til kandidatene og
valgforsamlingen senest to (2) døgn før valget.
§4.4.2 Valgtaler
Før valgtalene begrunner valgkomitéen sin innstilling muntlig for
Valgforsamlingen, også eventuelle delte innstillinger. Etter hver innstilling
åpnes det for spørsmål til Valgkomitéen knyttet til deres arbeid.
Under valgforsamlingene får kandidater til STA-styret og Universitetsstyret
mulighet til å holde en valgtale på inntil fem (5) minutter. Valgtalene skal
avholdes uten motkandidater til stede. Det er alltid den innstilte kandidaten
2

som starter. De øvrige kandidatene holder sine taler i alfabetisk rekkefølge
etter
etternavn. Umiddelbart etter hver valgtale åpnes det for spørsmål fra
Valgforsamlingen til kandidatene i inntil fem minutter.
Ved valg til øvrige verv er det kun Valgkomitéens innstilling som presenteres
før man går til stemmegivning. Valgforsamlingen kan åpne opp for at
kandidatene får presentere seg selv, og Valgkomiteen skal stille dette
spørsmålet umidelbart etter at innstillingen er presentert.
Det er anledning til å foreslå et ubegrenset antall kandidater helt frem til valg
avholdes. Ingen kandidater skal avvises, med mindre de ikke oppfyller kravene
til valgbarhet for de vervene de stiller til.
§4.4.3 Flertallskrav
Alle verv som reguleres av dette valgreglement, eller dets vedlegg, velges med
absolutt flertall, med mindre annet er spesifisert.
Kontrollkomiteen skal, i samarbeid med Valgkomiteen, overvære og
gjennomføre valgene under Valgforsamlingen.
§4.4.4 Kjønnsbalanse
I valg hvor loven krever kjønnsbalanse skal valg i Studentparlamentet
gjenspeile dette. Ved valg av flere representanter til et råd, styre eller utvalg
hvor kun et kjønn blir valgt, vil den kandidaten med flest stemmer av det
motsatte kjønn bli prioritert over den valgte kandidaten med færrest stemmer.
I valg hvor lov ikke regulerer kjønnsbalanse skal Studentparlamentet
etterstrebe det.
§4.5 Gjennomføring av valg
§4.5.1 Stemmegivning
Alle med stemmerett skal avgi stemme ved personvalg. Blank stemme regnes
som avgitt stemme.
Alle avgitte stemmer som er uleselige eller inneholder feil navn,
jr.kandidatlisten, er ugyldige og blir forkastet.
Stemmegivning ved valg til STA-styret og Universitetsstyret skal alltid foregå
skriftlig.
Ved valg til øvrige verv skal det avholdes skriftlig stemmegivning når det er
flere kandidater enn plasser det stilles til. Det åpnes for akklamasjon dersom
det er like mange kandidater som plasser å stille til, med mindre èn eller flere
reprsentanter i Valgforsamlingen ber om skriftlig stemmegivning.
§ 4.5.2 Valg av enkeltpersoner
Denne bestemmelsen gjelder ved valg av personer til enkeltverv.
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Oppnår ingen av kandidatene absolutt flertall ved første avstemning, foretas
omvalg der den kandidaten som har færrest stemmer faller bort fra de
resterende avstemningene til det aktuelle vervet. Dersom flere kandidater til
sammen ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene, kan alle disse strykes. Dette
regnes ut ved å legge sammen stemmene til kandidaten med færrest stemmer,
sammen med stemmene til kandidaten med nest færrest stemmer og så videre.
Denne prosessen gjentas til én kandidat har oppnådd absolutt flertall.
Dersom det er to kandidater igjen og det oppstår en situasjon der ingen av
kandidatene oppnår absolutt flertall strykes den med færrest stemmer, og det
avholdes en siste avstemning for å kontrollere om kandidaten kan oppnå
absolutt flertall.
Dersom det oppstår stemmelikhet når to kandidater gjenstår skal det holdes én
ekstra avstemning. Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen.
Dersom ingen av de to siste kandidatene er innstilt, avgjøres det ved
loddtrekkning på Valgforsamlingen.
Dersom det skal velges vararepresentanter kan Studentparlamentet, dersom
kandidaten(e) godtar det og det ikke er kandidater som utelukkende stiller som
vararepresentant, velge den kandidaten som fikk nest flest stemmer som 1.
vararepresentant og så videre.
Dersom valg av en vararepresentant avholdes separat, velges dette som om det
hadde vært valg til enkeltverv. Dersom valg av flere vararepresentanter
avholdes separat, velges disse som ved valg av grupper.
§ 4.5.3 Valg av grupper
Denne bestemmelsen gjelder når valg av grupper på to (2) eller flere kandidater
foretas.
4.5.3.1
Ved navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som
uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv
hvor mange kandidater som skal prioriteres.
4.5.3.2
Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles. Summen
divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges
0,01 og summen kalles valgtallet.
4.5.3.3
Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles
differansen for kandidatens overskudd.
4.5.3.4
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I første valgrunde gis alle stemmesedler vekt 1,00. For hver stemmeseddel
telles den kandidat som er preferert først av velgeren. Alle kandidater med
stemmetall større eller lik valgtallet erklæres valgt.
Dersom ingen kandidat blir erklært valgt etter første valgrunde kan alle med
stemmetall null ekskluderes.
4.5.3.5
I hver runde skal en enten ekskludere kandidater og overføre tilknyttede
stemmesedler, eller overføre en kandidats overskudd.
Stemmetallene til de kandidater som har de laveste stemmetallene summeres.
Dersom denne summen pluss summen av alt overskudd som ikke er overført i
tidligere runder, er mindre enn stemmetallet til hver av de øvrige gjenstående
kandidatene, så kan alle kandidatene i gruppen med lavest stemmetall
ekskluderes. Det må̊ likevel ikke ekskluderes så mange kandidater at antallet
av de øvrige gjenstående kandidatene blir mindre enn det antallet det gjenstår å
velge.
Dersom ingen av kandidatene kan ekskluderes gjøres følgende: Dersom én
eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har overskudd som ikke er
overført tidligere, overføres det største av disse overskuddene til de
gjenstående kandidatene.
4.5.3.6
Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til 4.5.3.5, andre ledd
overføres deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene. Samtlige
stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene sorteres i bunker
etter stemmesedlenes vekt. Den bunken som inneholder sedler med størst vekt,
tas først, osv. Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken
av de ekskluderte kandidatene en seddel kommer fra.
Stemmesedlene i samme bunke overføres samtidig. Hver seddel overføres til
den gjenstående kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel.
Er ingen av de gjenstående kandidatene prioritert, legges seddelen til side.
Overføringen fører ikke til noen endring i stemmesedlenes vekt.
Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i 4.5.3.5
4.5.3.7
Etter reglene i 4.5.3.5, tredje ledd skal det overføres overskudd fra en kandidat
som er valgt i en tidligere runde. Overskudd fra en kandidat kan bare overføres
én gang.
Dersom summen av vektene til de sedlene som deltar i overføringen overstiger
kandidatens overskudd, divideres overskuddet med antall sedler som deltar i
overføringen. Kvotienten beregnes med to desimaler uten forhøyning og er
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hver overført seddels vekt etter 5 overføringen. Dersom summen av sedlenes
vekter ikke overstiger overskuddet, overføres hver seddel med uendret vekt.
Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående
kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel.
4.5.3.8
Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er
mindre eller likt antall ledige plasser, erklæres alle gjenstående kandidater
valgt og valgoppgjøret avsluttes.
I det øyeblikk antall kandidater som er erklært valgt blir likt antall
representanter som skal velges, avsluttes valgoppgjøret.
4.5.3.9
Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal
velges, gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under
4.5.3.14.5.3.7, med de endringer som er nevnt nedenfor.
Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se 4.5.3.2) som om det
skulle velges en representant mer enn ved valg av de faste representantene.
Ved valg av annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to
representanter mer osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges.
Tidligere valgte representanter ekskluderes fra valgoppgjørene.
Hvis mer enn én kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten
med høyest stemmetall til den aktuelle vararepresentantplassen

§4.6 Suppleringsvalg
Dersom en studentrepresentant valgt av Studentparlamentet trekker seg, skal
det suppleres inn en ny representant. Der det er vara rykker denne opp på fast
plass, og ny vara suppleres inn. Det er valgkomiteen som innstiller på ny
representant til det aktuelle vervet. Dersom krav til representasjon gjør at
vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med Valgkomiteen, fullmakt
til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner
suppleringen neste gang det trer sammen.

§5 Valgbarhet
§ 5.1 Krav til kandidater
Alle som skal stille til valg må være semesterregistrert som student ved
Universitetet i Agder i valgsemesteret. Innehaver av verv i STA som ikke
lenger er en semesterregistrert student kan fullføre funksjonsperioden, men
ikke stille til gjenvalg.
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Innehaver av verv i STA-styret må være semesterregistrert som student hele
funksjonsperioden, med unntak av leder og nestleder.
§ 5.2 Oppmelding av kandidatur
For å bli tatt med i Valgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidaturet være
meldt skriftlig av kandidaten selv, til organisasjonskonsulenten, senest to (2)
uker før valget. Dersom man stiller etter denne fristen har ikke kandidaten krav
på å bli vurdert av Valgkomiteen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen
for å stille til valg, og man kan melde sitt kandidatur helt frem til valget
avholdes.
§ 5.3 Uforenlige verv
a)
Administrativt ansatte kan ikke stille til valg mens de er ansatt i STA.
b)
Innehavere av frikjøpte verv i STA kan ikke være representanter i
følgende organer: Universitetsstyret, SiA-styret, Studentparlamentet,
Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen.
c)
Innehavere av frikjøpte verv i STA bør ikke være representanter i
følgende verv: RSU-verv tilknyttet UiA jf. vedlegg 2.
d)
Studenter som er representant i Universitetsstyret bør ikke være
representant i følgende organer: Studentparlamentet, Kontrollkomiteen,
Valgkomiteen, SiA-styret og RSU-verv tilknyttet UiA, jf. vedlegg 2.
e)
Studenter skal ikke besitte verv i både Studentparlamentet og
Kontrollkomiteen.

§ 5.4 Habilitet
a)
Valgkomitéens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i
innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet. Om Valgkomiteens
medlemmer selv stiller til STA-styret eller UiA-styret kan ikke
vedkommende intervjue motkandidater. Dette gjelder også dersom
motkandidatene stiller til andre verv.
b)

Valgkomitéens medlemmer som stiller til frikjøpte verv i STA må fratre
sitt verv i Valgkomitéen.

§ 5.5 Fratredelse av verv
Dersom en representant ønsker å fratre sitt verv skal dette meldes skriftlig til
STA-styret gjennom organisasjonskonsulenten.
Dersom et STA-styremedlem ønsker å fratre sitt verv skal dette meldes skriftlig
til leder av STA. Dersom leder ønsker å fratre sitt verv skal STA-styret og
Studentparlament informeres skriftlig.
§ 5.6 Gjenvalg
En kan kun sitte i samme verv i STA-styret i totalt to (2) år. En kan kun sitte
som representant i UiA-styret i totalt to (2) år.
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§6 Ikrafttredelse 6 Ikrafttredelse
Dette valgreglementet trer i kraft fra 27.10.2004 og gjelder til annet vedtas av
Studentparlamentet.
Revidert 20.03.19.
Følgende reglement gjelder for valg av studentrepresentanter i STA:
Lov om universiteter og høyskoler Valgreglement
for Universitetet i Agder
NSOs vedtekter og reglement

Vedlegg 1: Verv i Studentorganisasjonen i Agder
Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
Studentparlamentet:
Valg til Studentparlamentet gjennomføres på våren etter avtale med
Universitetets valgstyre. Valget gjennomføres som elektronisk urnevalg.
Funksjonstid: 1. juli til 30. juni.
Valgforsamling:
STAs valgforsamling gjennomføres i mai. Følgende verv velges internt i STA:
Valgkomiteen med en (1) leder og tre (3) medlemmer
Kontrollkomiteen med en (1) leder og to (2) medlemmer
Unikumstyret med en (1) representant og en (1) vararepresentant
Politiske Uutvalg i STA jf. Vedlegg 4
STA-styret jf. vedtektene og stillingsbeskrivelsene
Studentrepresentantene, valgt til verv i STA, har møteplikt og plikter å følge
opp poltikk vedtatt av Studentparlamentet.
De avtroppende studentrepresentantene, valgt til verv i STA, plikter seg til å
å gi overlapp til påtroppende studentrepresentanter i de samme vervene.
Dette gjelder ikke Studentparlamentet. STA-styret skal legge til rette for at
det blir gjennomført overlapp.
Funksjonsperioden løper fra 1.juli til 30.juni.
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Vedlegg 2: Råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder
Vedlegget reguleres av Universitetet i Agders bestemmelser og Lov om
universiteter og høyskoler.
Valg til verv i Universitetets organer reguleres av Universitetets valgreglement
og Lov om universiteter og høyskoler. Se Universitetets valgreglement § 3
Universitetets valgstyre og valgstyrets ansvar.
Valgforsamling:
Universitetsstyret (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Universitetets klagenemnd (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Ansettelsesutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter,
og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)
Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Læringsmiljøutvalget (63 faste representanter, 1., 2,. og 3., 4., 5. og 6. vara)
Utdanningsutvalget Studieutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Forskningsutvalget (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter,
og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)
Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)
Likestillings- og inkluderingsutvalget (21 faste representanter, 1.og 2.vara)
Museumsråd (2 faste representanter, 1. og 2.vara)
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Studentrepresentanter, valgt til råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder,
plikter seg til å være oppdatert på STAs vedtatte politikk.
De avtroppende studentrepresentantene, valgt til verv i råd, styrer og utvalg på
Universitetet i Agder, plikter seg til å gi overlapp til påtroppende
studentrepresentanter i de samme verv. STA-styret skal legge til rette for at det
blir gjennomført overlapp.
Jf. STAs stillingsbeskrivelser er det øremerkede plasser til STA-styret, med
fulle rettigheter i følgende råd, styrer utvalg:
• Læringsmiljøutvalget
• Likestillings- og inkluderingsutvalget
• Forskningsutvalget

Funksjonstiden løper fra 1.juli til 30.juni.

Vedlegg 3: Mandat for kontrollkomité

Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak
fattet i Studentparlamentet følges opp.
Kontrollkomiteen skal se til at politikk fattet av Studentparlamentet
ikke strider mot overordnende politiske dokumenter. De skal også se til
at politikken som følges opp stemmer med vedtatt politikk.
Kontrollkomiteen skal se til at de økonomiske prioriteringene til
Studentparlamentet følges opp av styret. Ved behandling av
årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg.
I saker om mistillit har Kontrollkomiteen anledning til å komme med en
uttalelse til Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal bistå i saker om
mistillit når det henstilles om det, men kan ikke ta parti i disse.
Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og
gjennomføre valg gjort av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal
også bistå STA-styret og Valgkomiteen i spørsmål knyttet til valg av
nytt Studentparlament.
Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonen har
Kontrollkomiteen opplysningsplikt til leder av STA og
Studentparlamentet.
Kontrollkomiteen er et rådgivende organ til STA-styret og
Studentparlamentet.
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8.

Kontrollkomiteen skal på siste møte i sin funksjonstid avlevere en
skriftlig rapport til Studentparlamentet om sitt arbeid. Denne skal også
leveres STA-styret før behandling i Studentparlamentet.

Vedlegg 4: Mandat for politiske utvalg i Studentorganisasjonen i Agder
Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
Felles for alle politiske utvalg
Fag- og forskningspolitisk utvalg, læringsmiljøpolitisk utvalg, bærekrafts- og miljøpolitisk
utvalg og internasjonalt utvalg skal delta i utformingen av politikken til
Studentorganisasjonen i Agder (STA), og skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sitt
fagfelt.
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De politiske utvalgene skal sammen med STA-styret løfte saker i STA, og skal være aktive
bidragsytere i utformingen av politikken på sitt fagfelt. Videre skal utvalgene bidra til å sette
STAs politikk på Universitetets dagsorden.
Utvalgene skal revidere politiske dokumenter som er underlagt utvalget. Tidsfrister reguleres
av vedtektene.
Sammensetning
De politiske utvalgene ledes av STA-styret, med mindre noe annet er bestemt av STA-styret.
Studentparlamentet velger faste representanter til hvert av utvalgene.
Leder av STA møter som observatør i de politiske utvalgene.
Fag- og forskningspolitisk utvalg
Fag- og forskningspolitisk utvalg ledes av Fagpolitisk ansvarlig, med mindre noe annet er
bestemt av STA-styret.
Det velges fire (4) representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for utdanningskvalitet.
Læringsmiljøpolitisk utvalg
Læringsmiljøpolitisk utvalg ledes av Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret, med mindre
noe annet er bestemt av STA-styret.
Det velges fire (4) representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for læringsmiljø og Politisk dokument
for likestilling og mangfold.
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg ledes av nestleder i STA-styret, med mindre noe annet er bestemt av
STA-styret.
Det velges fire (4) representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for internasjonalisering.

Bærekrafts – og miljøpolitisk utvalg
Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg ledes av nestleder i STA-styret, med mindre noe annet er
bestemt av STA-styret.
Det velges fire (4) representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for bærekraft og miljø.
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Felles for alle organisatoriske utvalg
De organisatoriske utvalgene skal delta og bistå aktivt i utviklingen av Studentorganisasjonen
i Agder (STA), og skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sitt fagfelt.

Kommunikasjonsutvalg
Kommunikasjonsutvalget ledes av kommunikasjonsansvarlig i STA-styret, med mindre noe
annet er bestemt av STA-styret.
Det velges fire (4) representanter til utvalget.
Utvalget skal være oppdatert på STAs vedtatte politikk, og skal følge opp samt revidere
kommunikasjonsstrategien i STA.
Kommunikasjonsutvalgets medlemmer skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sine
fagfelt, og bistå kommunikasjonsansvarlig i STA-styret der det er behov.

Vedlegg 5: Velferdstinget i Agder
Vedlegget reguleres av vedtektene til Velferdstinget i Agder.
STA er som eier av Velferdstinget i Agder representert i Velferdstingets møter.
Studentparlamentet oppnevner sine representanter under valgforsamlingen i
mai.
Representanter valgt av Studentparlamentet plikter seg til å fremme STAs
vedtatte politikk.
Funksjonstid og antall representanter reguleres av Velferdstinget i Agder.
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Én representant fra STA-styret møter i Velferdstingets møter, med
observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vedlegg 6: Norsk Studentorganisasjon
Vedlegget reguleres av Norsk Studentorganisasjons (NSO)
styringsdokumenter.

Studentorganisasjonen i Agder skal være representert på Landsmøtet til NSO.
Valg av landsmøtedelegater i NSO reguleres av NSOs styringsdokumenter, i
tillegg til STAs valgreglement.
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Studentparlamentet vedtar mandatet for landsmøtedelegasjonen. Dette skal
vedtas i et studentparlamentsmøte før delegasjonen velges.
Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av
NSO.
Antall representanter til landsmøtedelegasjonen reguleres av NSO.

Revidert 20.mars 2019
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SP-sak 31/20
Møtedato 27.05.20
Saksbehandlar Olea Norset og Adam Tzur

Revidering av økonomireglement
Bakgrunn for saka
Kvart år skal økonomireglementet takast opp til revidering. I STAs vedtekter, jamfør § 8 står
det fylgjande: Økonomireglementet skal kvart år, før 31.mars, handsamast av
Studentparlamentet. Saka lyftast av den grunn til Studentparlamentet i dette møtet.
STA-styret tilrår å leggja det nye forslaget til grunn og vedtak under møtet 25.mars. Endringar
kan ein sjå i spor- endring frå STA-styret.

Argumentasjon
STA-styret har i denne revideringa ikkje gjort store endringar, då me opplev
økonomireglementet så dekkande og ein god rettesnor for organisasjona.
Endringane styret derimot har tilrådd i dokumentet tek for seg fond og fråværsprosent ved
arrangement.

Fond:
Styret har tilrådd å leggje til to punkt så tek for seg at korkje STA-styret eller
Studentparlamentet kan investera eller oppretta fond på vegne av organisasjona. Årsaka til
dette er at me har vore i dialog med UiA for å høyra om moglegheitene her. Dei har anbefalt
oss å ikkje oppretta eller investera i fond, då dette kan føra til at UiA vel å kutta i
rammetilskotet STA mottek av UiA. Dette med argumentasjon for det då vil sjå ut så STA har
for mykjer midler på bok.
For at dei kommande Studentparlament og styrer skal sleppa å ta dette opp kvar gong saka
kjem opp, vel styret å tilrå det inn i reglementet. Dette på same linje med å ta opp lån.
Fråværsprosent:

Styret tilrår å leggja inn ei setning så presisere at 25 % fråvær ved arrangement med bindande
påmelding og gjeld når ein reise på vegne av STA. Denne setninga er lagt til for å tydeleggjer
reglementet, slik at det ikkje kan opnast for ulike tolkingar.
Endringar tilrådd frå STA-styret ser ein i vedlegget, og er markert i «spor ordningar»

Side 2

Økonomiske konsekvensar
Sjølve revideringa har ikkje økonomiske konsekvensar som så. Likevel kan endringar som
vedtas i reglementet føre med seg synergi framved i tid. STA som organisasjon er uansett
forplikta til å forhalda seg til det vedtekne budsjettet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek Økonomireglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA), med
dei endringar som måtte førekomme på møtet.
Innstilling frå styret
STA-styret innstill einstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
1: Styrets forslag til revidert økonomireglement

English Summary
According to STA`s Regulations, §8, the Economy rules shall be revised every year before the
31st of March.

Økonomireglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)
§ 1 Innledning
Dette økonomireglementet er gjeldende for alle STAs organer. STAs økonomiske midler skal
forvaltes på en måte som best mulig fremmer intensjonene i STAs formålsparagraf, jf. § 2 i
STAs vedtekter.

§ 2 Ansvarsforhold
§ 2.1 Studentparlamentet
a) Studentparlamentet har det overordnende ansvaret for disponeringen av STAs
økonomiske midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. Regnskap
gjelder både lønn og drift.
b) Studentparlamentets vedtak er bindende for alle organer i STA.
c) Studentparlamentet skal ikke ta opp lån på vegne av STA.
c)d) Studentparlamentet skal ikke opprette eller investere i fond på vegne av STA.

§ 2.2 STA-styret og sekretariatet
a) Som organisasjonens utøvde organ, disponerer STA-styret organisasjonens midler
etter retningslinjer gitt av Studentparlamentet.
b) STA-styret innstiller på budsjett til Studentparlamentet.
c) STA-styret er ansvarlig for organisasjonens regnskapsføring og budsjettkontroll.
d) STA-styret kan, etter behov, fremme sak om revidering av budsjett.
e) Ledelsen og sekretariatet har stående fullmakt, inntil annet er bestemt av
Studentparlamentet, til å bestille varer og tjenester på organisasjonens vegne i henhold
til gjeldende budsjett. Ved innkjøp som ikke er av rutinemessig art skal STA-styret
konsulteres før kjøp.
f) STA-styret skal motta regnskapsrapporter månedlig, og plikter å holde seg oppdatert
på organisasjonens økonomi.
g) STA-styret skal ha interne retningslinjer for daglig økonomiarbeid i STA. Disse
retningslinjene vedtas av STA-styret.
h) STA-styret og sekretariatet skal ikke ta opp lån på vegne av STA.
h)i) STA-styret og sekretariatet skal ikke opprette eller investere i fond på vegne av STA.

§.2.3 Revisor
a) Revisor fører kontroll med at regnskapet er utført i samsvar med god regnskapsskikk.
Revisor skal ikke inneha verv i organisasjonen.
b) Regnskapet skal revideres for hvert kalenderår og legges frem for godkjenning på
møte i Studentparlamentet innen 31.mars.
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§ 3 Rutiner
§ 3.1 Reisekostnader
a) Reiser skal foretas på billigste og mest klimavennlige måte, med mindre annet er
praktisk ansvarlig.
b) Ved arrangement i regi av STA, hvor det er færre enn fire (4) reisende, settes det som
hovedregel ikke opp fellestransport. STA kan dekke utgifter tilknyttet
kollektivtransport som overstiger kroner 50 til enkeltpersoner som er medlem av
STAs råd, styrer og utvalg og Studentparlamentet.
c) Bruk av taxi skal begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens leder eller
nestleder på forhånd.
d) Kjøregodtgjørelse skal begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens leder
eller nestleder på forhånd. Dersom tillatelse gis, skal reiseruten og avstanden
spesifiseres. Det blir gitt en kjøregodtgjørelse regulert etter statens satser. Denne
innebærer ikke ekstra godtgjørelse for ekstra passasjer. Kjøregodtgjørelse føres på
STAs skjemaer.
e) Reiseregning skal skrives på fastsatt skjema og sendes til STA, snarest og senest innen
én måned eller at reisen er avsluttet, hvis ingen annen tidsfrist er bestemt.
f) Reiseutgifter skal være dokumenterte og alle kvitteringer for utgifter må legges ved.
g) I særskilte tilfeller kan skriftlig begrunnede utgifter til tjenestereiser dekkes, selv om
det ikke foreligger kvitteringer. I slike tilfeller legges billigste reisemåte med offentlig
kommunikasjon til grunn.
h) Representanter har selv ansvar for å ha gyldig reiseforsikring.

§ 3.2 Diettgodtgjørelser
a) Ved deltakelse på kurs/møter/arrangement der kost er inkludert, blir det ikke gitt
diettgodtgjørelse. I tilfeller hvor denne dietten kun dekker deler av forpleiningen, gis
diettgodtgjørelse etter godkjenning av leder eller nestleder. Disse følger Norsk
Studentorganisasjons satser.
b) Ved refusjon av diett skal kvittering fremlegges. Det må vises skjønn i særskilte
tilfeller.

§ 3.3 Innkjøp
a) Ved innkjøp skal STA-styret og sekretariatet etterstrebe miljøvennlige og etiske
produkter. Innkjøpene må vurderes mot økonomiske hensyn.
§ 3.4 Ansettelser
a) Det skal i hvert enkelt tilfelle hvor tilsetting finner sted, settes opp kontrakt hvor
arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og ferie er angitt. Kontrakten skal signeres av den
ansatte og sittende leder eller nestleder.
b) STA-styret har anledning til å tilsette og avlønne ekstra og midlertidig personhjelp i
inntil to (2) måneder.
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c) Midlertidige stillinger over to (2) måneder, samt nye permanente stillinger, skal
opprettes av Studentparlamentet.
d) STA-styret ansetter administrative ansatte. Dette med unntak av
organisasjonskonsulenten, som ansettes av Universitetet i Agder, i samarbeid med
STA-styret.
e) I tilfeller hvor STA tar inn praksiskandidater i organisasjonen, og dette ikke medfører
økte kostander, er det STA-styret som fatter vedtak.

§ 3.5 Økonomiske sanksjoner ved fravær
a) Dersom deltakere på arrangement med bindende påmelding i regi av STA, har ugyldig
fravær utover 25 % av arrangementets varighet, må deltakeren selv dekke reise- og
oppholdskostnader. Fravær utover dette må godkjennes av leder eller nestleder. Ved
sykdom kan STA-styret, ved behov, be om legeerklæring. Ved andre akutte tilfeller vil
dette bli skjønnsmessig vurdert. Dette gjelder også på arrangement hvor man deltar
som representant for STA.

§ 4 Generelt
§ 4.1 Henvisninger
Dette reglementet er vedtatt av Studentparlamentet. Økonomireglementet skal være i samsvar
med STAs vedtekter og er underordnet disse.
§ 4.2 Ikrafttredelse og endringer
Økonomireglementet trer i kraft fra og med 01.september 2004, og gjelder til annen
bestemmelse foreligger.

Revidert 20.mars 2019.
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SP-sak 32/20
Møtedato 27.05.20
Saksbehandler Bendik Hagen og LMPU

Revidering av politisk dokument for læringsmiljø
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. Årsaken til at revideringen av dette dokumentet kommer som en sak nå,
er på grunn av den ekstraordinære perioden Covid-19 har medført. Ekstraordinære
saker, og behov for digital gjennomføring av Studentparlamentet, gjorde at STA-styret
i april valgte å utsette denne saken til SP-møtet i mai.
Det må 2/3 flertall til i Studentparlamentet for at dokumentet vedtas. Det foreslås
at revidert dokument legges til grunn for behandlingen av saken i SP.
Argumentasjon
Politisk dokument for læringsmiljø ble sist vedtatt 26.04.18. Utover tre nye punkter,
beskrevet nedenfor, har læringsmiljøpolitisk utvalg i prosessen foretatt mindre
redaksjonelle endringer i deler av dokumentet. Dette for å rette i skrivefeil, samt gjøre
tunge setninger lesbare.
Jamfør STAs handlingsplan, skal STA-styret, ved læringsmiljøpolitisk ansvarlig,
revidere kvalitetssystemet. Herunder ligger et punkt om å reformere tillitsvalgtrollen,
for å kunne få innspill på saker utover emneevaluering og fakultetsvise samlinger. En
tydelig presisering om at TV-ordningen er lovpålagt, og at UiA dermed bør ta større
ansvar for å følge dette opp, er også skrevet inn. Dette skal dog fortsatt skje i
samarbeid med STA. Derfor foreslår man inn punktene om at møtene mellom fakultet
og tillitsvalgte skal utvides, og at UiA, i samarbeid med STA, skal ta et større ansvar
for sine tillitsvalgte.
Under ORG-123-intervjuer og ulike samtaler gjennom året, har læringsmiljøpolitisk
ansvarlig og utvalg også fått innspill på at forelesere (og studenter) mangler kunnskap
om studenter med tilretteleggingsbehov. Det er kommet eksempler for STA, hvor man

ser at studenter med større tilretteleggingsbehov ikke får de samme mulighetene til å
stille spørsmål og være aktiv i undervisningen. Dette fordi foreleser mangler
kompetanse om hvordan man inkluderer alle studenter på en god måte i forelesningen.
Velferdsteknologi gir mange muligheter, men forelesere (og studenter) må gjøres kjent
med hvordan dette fungerer, og gir rom for bedre inkludering.

Side 2

Det foreslås derfor inn følgende innhold i politisk dokument for læringsmiljø:
- En utvidelse av møtene mellom fakultet og studenttillitsvalgte, slik at
studentene kan komme med sine innspill på ulike saker som angår
studenthverdagen.
- UiA skal selv ta initiativ til, og ansvar for, at dette gjennomføres, og sammen
med STA se til at det skjer på studentenes premisser.
- Opplæring i hvordan studenter og forelesere kan møte studenter med ulike
utfordringer.

Vedlegg
1: Revidert politisk dokument for læringsmiljø

Økonomiske konsekvenser Ingen.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for læringsmiljø, med de endringer som
måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.

English Summary
The committee for learning environment in STA has revised the political document for
Learning environment. The new content reflects issues regarding inclusion of students
with disabilities, and underlines UiA’s responsibility for its class representatives. The
Parliament is handed the case to vote and needs 2/3rds majority to approve the
proposed document.

Politisk dokument for læringsmiljø
Vedtatt 26.04.2018xx.xx.xxxx
Politisk dokument for læringsmiljø tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) politikk
på de fem læringsmiljøperspektivene, i tillegg til å mene noe om det nasjonale arbeidet med
læringsmiljø. Studenters rett til et godt læringsmiljø er essensielt for å sikre en trygg
studiehverdag hvor studenter kan prestere faglig godt. Læringsmiljø er en grunnleggende
faktor for god kvalitet i norsk høyere utdanning.
Et godt læringsmiljø defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene
på institusjonen som har betydning for studentenes læring, helse og trivsel.
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1. Læringsmiljø på UiA

2

1.1 Inkluderende læringsmiljø
Universitetet i Agder skal ha et inkluderende læringsmiljø, hvo der alle som velger å studere
på universitetet skal opplever mestring, væreer en del av et nettverk og opplevehar et
læringsmiljø som gir rom for å lykkes med studiener.
Campus skal være tilrettelagt for alle, og campusutviklingen skal baseres på prinsippet om et
inkluderende læringsmiljø for både studenter og ansatte.
Læringsmiljø på universitetet skal anerkjennes som en grunnleggende faktor for kvalitet i
høyere utdanning.

1.2 Inkluderende studiestart
Universitetet i Agder skal sørge for en inkluderende studiestart for alle studenter, og
internasjonale studenter og masterstudenter skal inkluderes i fadderordningen.
Universitetet i Agder skal se på muligheten til å utvide studiestart til et årsopplegg, hvor det
arrangeres flere ulike arrangementer gjennom året, for å sikre at flere studenter blir en del av
studiemiljøet. Eksempler på dette kan være mangfoldsuken og verdensdagen for psykisk
helse.

1.3 Ansvar
Læringsmiljøutvalgene Læringsmiljøutvalget skal ha ansvar for å arbeide strukturert og
systematisk med læringsmiljø på universitetet. Det skal sørge for at tiltak iverksettes og at det
hvert år vedtas en handlingsplan for læringsmiljø, som sendes ut på høring til universitetets
enheter og Studentorganisasjonen i Agder (STA).
Læringsmiljøutvalgene Læringsmiljøutvalget skal i samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget og
Likestilling- og inkluderingsutvalget på universitetet samles til årlige samlinger, for å
diskutere relevante problemstillinger, og finne løsninger i fellesskap. STA skal inkluderes i
dette arbeidet.
Det skal tydelig fordeles ansvar for oppfølging av læringsmiljø i alle ledd, fra emneansvarlig
og opp til fakultetsdirektør. Alle vitenskapelige ansatte har et ansvar for å legge til rette for et
godt læringsmiljø.

1.4 Studentombud
Alle studenter ved Universitetet i Agder skal ha tilgang på et studentombud. Studentombudet
skal være en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene ved universitetet hjelp og
veiledning i saker som berører deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får
en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Universitetet skal ha arbeidsgiveransvar og Studentombudet skal inneha juridisk kompetanse.
Studentombudet skal rapportere direkte til UiA-styret og Læringsmiljøutvalget.
Studentombudet er ikke underlagt lojalitetsplikten, men skal ha taushetsplikt.
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Studentombudet skal legge frem en årlig rapport som både viser omfanget av henvendelser,
men som også kommer med tydelige anbefalinger på hvordan universitetet bedre kan sikre
studentenes rettsikkerhet og rettigheter.

2. Fysisk læringsmiljø
2.1 Universell utforming
Universitetet i Agder skal til enhver tid være universelt utformet for alle studenter.
Campusutvikling skal skje etter prinsippet om et inkluderende læringsmiljø. Dette inkluderer
blant annet studerende foreldre, utvekslingsstudenter, studenter med syns-, hørsels- og
bevegelseshemninger, eller studenter med astma og allergier.
Undervisningsrom, grupperom, lesesaler og bibliotek skal ansees som offentlige rom hvor
gjeldende lover og forskrifter skal være et minstekrav til utformingen.
Når campus bygges eller renoveres, skal det til enhver tid foreligge uttalelse fra
interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevner, som sikrer at
perspektivene ivaretas på en god måte av brukerne selv.
Studentene skal skjermes, og støydempende tiltak skal iverksettes under bygningsarbeid på
campus., Dette gjelder spesielt i eksamensperioder.
Studenter og forelesere skal gis opplæring i hvordan man imøtekommer medstudenter med
ulike utfordringer, i tillegg til hvordan teknologi kan benyttes til å bedre inkludering.

2.2 Luftkvalitet og temperatur
Universitetet i Agder skal etterstrebe god luftkvalitet og romtemperatur etter anbefalinger fra
spesialister.
Universitetet skal hvert år gjennomføre målinger av luftkvalitet for å sikre at den er av god
kvalitet. Det samme gjelder for temperatur i grupperom, lesesaler og seminarrom. I de tilfeller
hvor luftkvalitet eller temperatur ikke tilfredsstiller kravene skal universitetet iverksette tiltak
for å forbedre kvaliteten.
Ventilasjonen på universitetet skal, hver åpningsdag, være på til universitets stengetid. Dette
gjelder også på fakultetsbyggene.

2.3 Støyfrie soner
Universitetet i Agder skal tilrettelegge legge til rette for støyfrie soner, hvor studenter kan
sitte uforstyrret og studere.
2.4 Tilgjengelig informasjon
Nødvendig og riktig informasjon skal til enhver tid være tilgjengelig for alle studenter på
universitetet. Skjermer og skilting skal anvendes for å fremme informasjonen for studentene.
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Universitetets nettsider skal være enkle åog finne frem på, og informasjonen som deles på
universitetets sosiale medier skal være relevant.

3. Psykososialt læringsmiljø
3.1 Tiltaksplan mot mobbing og trakassering
Universitetet i Agder skal ha en tiltaksplan mot mobbing, som skal følges opp av
læringsmiljøutvalget. Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning skal følge tiltaksplanen, og
rapportere tilbake på igangsatte tiltak med evalueringer i kvalitetsrapportene som utarbeides
hvert år.
3.2 Læringsmiljøteam
Universitetet i Agder skal ansette et eget læringsmiljøteam, med betalte stillinger med
stillinger, som har som formål å være ute i studentmassen. Teamet skal arbeide forebyggende
og i samarbeid med linjeforeninger, studentaktiviteter og STA.
Det skal være en egen læringsmiljøkoordinator som også følger opp Læringsmiljøutvalget. I
tillegg skal teamet ha en egen studiemiljøkoordinator som har som oppgave å tilrettelegge for
møteplasser for studenter på campus.
Teamet skal knyttes til universitetets Studieavdeling, med nært samarbeid til Ressurssenteret
og SiA Helse.

3.3 Studentaktiviteter og linjeforeninger som ressurs
Universitetet, fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal sørge for at studentaktiviteter
og linjeforeninger blir tatt med i arbeidet om å skape møteplasser mellom studenter.
Linjeforeningene og studentaktivitetene må sikres økonomisk støtte for å kunne være
arrangører av ulike arrangementer som samler ulike studentgrupper til fellesskap og
sosialisering.
3.4 Livsmestring for studenter
Universitetet skal aktivt følge opp resultatene av Studiebarometeret og SHoTundersøkelsene,
og sikre ulike livsmestringskurs for studentener i livsmestring. Kursene skal bygge på faglige
vurderinger og forskning, og skal tilbys for alle studenter.
3.5 Legesenter og SiA Helse
Universitetet skal være en pådriver for at det etableres legesentre på begge campuser. I tillegg
skal universitetet jobbe for at SiA Helse får flere stillinger til hjelpe studenter med sine ulike
helseutfordringer.
3.6 Nasjonalt studenttelefon
Studenttelefonen er i dag et prøveprosjekt på Universitetet i Stavanger (UiS). Universitetet i
Agder og STA skal jobbe for at tilbudet etableres som en nasjonal studenttelefon som skal
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bemannes hele døgnet. Telefonen skal drives av studenter, med studenter og for studenter, og
personell skal kurses av kvalifiserte kursholdere.

4. Digitalt læringsmiljø
4.1 Tilgjengelig utstyr
Universitetet i Agder skal sørge for at studenter som ikke har råd til eget utstyr, får mulighet
til å låne digitalt utstyr av universitetet.
4.2 App
Universitetet i Agder skal utvikle en egen app hvor ulike tjenester på universitetet sentreres.
Både booking av grupperom og seminarrom legges til app-tjenesten, i tillegg til deltakelse på
kurs og seminarer som arrangeres av universitetet og underliggende enheter.
Booking til SiA helse og andre relevante samarbeidspartnere til UiA skal også legges til i
applikasjonen.

4.3 Digitale læringsplattformer
Universitetet i Agder skal sørge for at de digitale læringsplattformene er enkle å bruke, gir
tydelig informasjon og samarbeider med andre tekniske løsninger som tilbys på universitetet.

5. Organisatorisk læringsmiljø
5.1 Rapportering av læringsmiljø
Universitetet i Agder skal sørge for at universitetet, fakultetene, avdeling for lærerutdanning
og administrative enheter har anledning til å rapportere tilbake om hvordan de jobber med
læringsmiljø i sine miljøer.
5.2 Studieråd
Studierådene skal aktivt diskutere læringsmiljø i studieprogrammene og på instituttet. Det
skal legges til rette for en funksjon som gir tilbakemelding til tillitsvalgte om hvilke tiltak som
iverksettes for å sikre et bedre læringsmiljø.
5.3 Tillitsvalgsystem
Universitetet i Agder skal, i samarbeid med STA, sikre god opplæring for studenttillitsvalgte i
råd, styrer og utvalg, i tillegg til studieprogram.

Det skal arrangeres både tillitsvalgtskurs og tillitsvalgtsamlinger. Samlingene skal brukes som
møteplass mellom studenttillitsvalgte, fakultetsledelse og STA.
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Møter mellom tillitsvalgte og fakultetene skal også være en arena hvor studentene kan komme
med innspill til universitetsstrategi og utvikling av retningslinjer. Studenttillitsvalgte skal også
gis mulighet til å komme med studentenes stemme utenom de faste arenaene.
UiA skal selv ta initiativ til, og ansvar for, at dette gjennomføres, og sammen med STA se til
at det skjer på studentenes premisser.

5.4 Lokal læringsmiljøundersøkelse
Universitetet skal hvert andre år gjennomføre en lokal læringsmiljøundersøkelse som skal gi
grunnlag for videre arbeid med konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet. Undersøkelsen skal
utarbeides i samarbeid med studentombudet og STA.
5.5 Si ifra-system
Universitetet skal til enhver tid følge opp henvendelser som kommer gjennom Si ifrasystemet.
Studenter som melder inn saker skal bli tatt på alvor og gis tilbakemelding om hvordan saken
behandles videre.
Si ifra-systemet skal tilgjengeliggjøres på universitetets nettside og tydelig løftes frem under
studiestart som et verktøy i å forebygge eskalerende saker.

5.6 Evalueringer
Læringsmiljø skal være en del av fagfellevurderingene og emneevalueringene som
gjennomføres hvert studieår.

6. Pedagogisk læringsmiljø
6.1 Studieprogramledelse
Alle studieprogramledere skal ha formell kompetanse på håndtering av mobbing og
trakassering. Studieprogramledere har en plikt til å aktivt sørge for et trygt læringsmiljø, og
skal bryte inn og melde videre i de tilfeller hvor mobbing eller trakassering foregår.
Studieprogramleder har ansvar for å iverksette tiltak som bedrer læringsmiljøet i
undervisningssituasjoner hvor dette er nødvendig.

6.2 Varierte undervisningsformer
Universitetet i Agder skal aktivt arbeide for varierte undervisningsformer som stimulerer
arbeidslyst og motivasjon hos alle studenter.

6.3 Varierte vurderingsformer
Universitetet i Agder skal legge til rette for varierte vurderingsformer som sikrer alle mulighet
til å gjennomføre vurderingene som kreves.
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Det må legges til rette for støtte i de tilfeller hvor det er nødvendig.

7. Studenters rettigheter
7.1 Nasjonalt lovverk
Universitetet i Agder og STA skal være en pådriver for et nasjonalt lovverk som tetter hullene
for studenters rettsikkerhet. I tillegg skal universitetet og STA arbeide for at et nytt lovverk
inneholder både en aktivitetsplikt og en handlingsplikt.
7.2 Lokal forskrift
Universitetet i Agder skal vedta en egen forskrift for læringsmiljø gjeldende på universitetet.
Dagens lovverk er et minimum til forskriften, og forskriften skal ta for seg de fem
perspektivene av læringsmiljø som er gjeldende, både fysisk, psykososialt, digitalt,
organisatorisk og pedagogisk.
STA skal være med i arbeidet med å utforme forskriften.
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SP-sak 33/20
Møtedato 27.05.20
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STA
Bakgrunn for saken
Et av punktene i årets handlingsplan er å utarbeide prinsipper for oppførsel og
organisasjonskultur i Studentorganisasjon i Agder (STA), for de linjeforeninger og
studentaktiviteter som er medlem hos oss. Etter flere runder med innspill og diskusjon løftes
de nå til Studentparlamentet (SP) for endelig vedtak.
Argumentasjon
Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STA har vært oppe til innspill fra SP i to
omganger. I første omgang gav SP innspill til hva disse prinsippene kunne være, og i andre
runde ga SP innspill på et fullstendig forslag til både prinsipper og sanksjonsmuligheter.
STAstyret har tatt med innspillene som er gitt fra SP. Til opplysning hadde ikke SP noen
tilbakemeldinger på endelig foreslått dokument når dette ble reist i SP-møtet.
STA sine medlemmer har, på lik linje som SP, også hatt flere muligheter og uttalt seg om
disse prinsippene og sanksjonsmulighetene. Dette har skjedd både på fysisk fellesrådsmøte og
digitalt gjennom en formell høring. STA-styret har fått innspill og disse er ivaretatt i
dokumentet. Det kan også opplyses at det er kommet innspill fra medlemmene våre om å se
nærmere på reglement for fellesareal. Dette er ikke tatt med i dette dokumentet, men
STAstyret tar likevel dette arbeidet med videre på andre arenaer.
STA-styret har også utarbeidet disse prinsippene med innspill fra Norsk Studentorganisasjon
(NSO) og etter møte med UiA. På denne måten mener vi at ulike aspekter, både i lys av
prinsipper og sanksjonsmuligheter, er ivaretatt på en god møtet og relevante aktører har fått
uttalt seg.

Når det gjelder flertallet i STA-styret ønsker de å vedta prinsippene slik de står. Dette
begrunnes ut fra at styret føler seg ferdigdiskutert, og ettersom verken SP, linjeforeninger eller
studentaktiviteter hadde tilbakemeldinger sier vi oss fornøyd med foreslåtte prinsipper.
Mindretallet i styret ønsker å stryke kravet om 1-2 tillitspersoner. Dette er begrunnet i dissens
under styrets innstilling. Punktet er likevel opprettholdt i dokumentet ettersom dette er
flertallets innstilling i styret.
STA-styret ønsker å opplyse om at vi ønsker å løfte prinsippene i en egen SP-sak for et
formelt vedtak av prinsippene og sanksjonsmulighet i organisasjonen. Vi ønsker videre i neste
sak, sak 34/20 på dagsorden å vedta prinsippene formelt inn i reglement for

studentaktivitetene. Dette betyr at de endringene som vedtas i denne saken vil være førende
for prinsippene som vedtas i neste sak, sak 34/20. Dette betyr at SP ikke trenger å foreslå
samme endringer i neste sak. I saken om revidering av reglement for studentaktiviteter i STA
vil derfor hovedfokuset være på reglementet i sin helhet, og en del av det vil være å vedta inn
de foreslåtte prinsippene, med de endringene som forekommer i denne saken. Om ikke
prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vedtas i denne saken vil en naturlig
konsekvens være at de ikke foreslås vedtatt inn i revidering av reglement for studentaktiviteter
i STA.

Økonomiske konsekvenser Ingen.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Flertallet i styret innstiller på forslag til vedtak. Mindretallet har tatt ut dissens.
Dissens fra Kommunikasjonsansvarlig:
Jeg mener at kravet om en tillitsperson bør fjernes av flere grunner:
1. Det er lav sannsynlighet for at kravet følges. Foreninger eller aktiviteter som ikke
følger regelen vil gjøre det av to årsaker: Det kan fort glemmes i den daglige driften,
og det er vanskelig å finne tillitspersoner siden studenter ofte ser denne rollen som lite
innbydende, spesielt i sosiale sammenhenger med alkohol. Noen av våre medlemmer
vil følge regelen, men det er avhengig av hvilket styre som sitter og dets motivasjon.
Å være en aktiv forening eller aktivitet krever mye innsats, og kravet om en
tillitsperson ved hvert arrangement er vanskelig å oppnå.
2. Vår regel om vakter på Alibiet følges per dags dato i varierende grad. Om man vil
utvide dette systemet med et nytt og mye mer omfattende krav, bør man først sikre seg
at den eksisterende ordningen følges.
3. Det er vanskelig å kartlegge hvor mange som følger regelen uten stikksjekker for alle
medlemmer.
4. I min mening vil STA som organisasjon og dens medlemmer få mye mer igjen for å ha
få regler som følges, enn å lage regler som ikke vil følges.

Vedlegg
Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STA
English Summary
The STA-board wants the Student Parliament to adopt the proposal of code of conduct, it
states the principles for behavior and organizational culture in the Student Organization of

Agder. The principles seek to guard our standards of behavior; a certain form for accepted
culture and behavior which is often taken for granted and is unspoken.

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i Studentorganisasjonen i Agder
Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker en kultur hvor alle medlemmene inkluderer og
respekterer hverandre. Prinsippene i dette dokumentet gjelder alle medlemslagene til STA.
Prinsippene har som formål å bidra til ønsket om en inkluderende organisasjon, samt gir
retningslinjer til hvordan man opprettholder en god organisasjonskultur. Dokumentet sier også
noe om hvordan medlemmer i foreninger kan melde fra til STA om uønskede forhold,
hvordan antatte brudd følges opp, samt konsekvenser. Det forventes at alle medlemmer i
organisasjonen følger disse prinsippene.

Prinsipper
•

•
•
•
•

Alle skal følge seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra
uttalelser og/eller fysisk atferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende,
trakasserende eller krenkende for andre.
Alle har et ansvar for å bidra til et inkluderende miljø, både ved formelle og uformelle
arrangement.
Alle skal vise respekt for hverandres grenser.
Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted.
Ved alle arrangement i regi av en studentaktivitet eller linjeforening skal man ha 1-2
tillitspersoner.

Melde ifra og oppfølging av meldingen
•

•

•

•
•

•

Et antatt brudd på prinsippene kan meldes inn til alle medlemmene i STA-styret og
organisasjonskonsulent. Det er leder av STA-styret som følger dette opp. I de tilfeller
et mulig brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder
følge opp arbeidet.
Innmeldte saker skal løses på lavest mulig nivå. Dette betyr at i de tilfeller det
foreligger et antatt brudd på prinsippene skal STA-styret, ved leder, informere leder til
den foreningen det gjelder. I de tilfeller et antatt brudd på prinsippene omhandler
leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder av STA-styret skal
deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens omfang
gjennomføres møtet individuelt eller samlet.
STA-styret, ved leder, skal i samarbeid med studentaktiviteten eller linjeforeningen
det gjelder følge opp tiltak for medlemmer som melder ifra- og blir meldt ifra om.
STA-leder og styret skal også, i samarbeid, finne løsninger for å forhindre lignende
hendelser i framtiden.
Det er anledning å melde inn mulige brudd på prinsippene anonymt.
I de tilfeller hendelser går ut over en students læringsmiljø ved Universitetet i Agder,
er det universitetet selv som skal følge opp saken. Saken må da meldes inn formelt av
den personen det gjelder. STA-styret, ved den som følger opp et antatt brudd, står fritt
til å bli konsultert av universitetet i de tilfellene en sak har oppstått.
I de tilfeller det foreligger mistanke om lovbrudd skal universitetet konsulteres og
politiet kontaktes.

Konsekvenser ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter, herunder prinsipper
for oppførsel- og organisasjonskultur:
a)
Ved første antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur skal
STA-styret, ved leder, informere leder til den foreningen det gjelder. I de tilfeller et mulig
brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder
av STA-styret skal deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens
omfang gjennomføres møtet individuelt eller samlet. Målet er å få mer informasjon om et
antatt brudd fra de ulike partene, og utforme en felles vei videre.
b)
Ved andre antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil
studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og
innkalles deretter til et nytt pliktig møte med STA (slik punkt 1).
c)
Ved tredje antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil
studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system,
og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av
Studentparlamentet. I de tilfeller en utestengelsesak skjer skal UiA informeres.

Advarsler
Etter første møte, og der man ser at et brudd er skjedd, gis det en prikk. Prikk gis eventuelt i
etterkant av hvert møte. Ved tredje prikk vil studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som sier
at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot
studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.
Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom 12 måneder, uten å ha
fått nye advarsler, blir en advarsel tatt bort.

Relevante lenker
•
•
•

Universitetet i Agders offisielle varslingssystem” Si-ifra”:
https://www.uia.no/omuia/si-ifra
Studentombudet ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/student/studentombud
SiA-helse: https://www.sia.no/helse/

SP-sak 34/20
Møtedato 27.05.20
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Revidere reglement for Studentaktiviteter
Bakgrunn for saken
STA-styret har gjennomgått reglement for studentaktiviteter og ønsker å løfte dokumentet opp
til revidering for Studentparlamentet (SP). I våre vedtekter står det ingen frist for å løfte
dokumentet, og styret ønsker å løfte reglementet nå for å vedta inn prinsipper for oppførsel og
organisasjonskultur.
Argumentasjon
STA-styret ønsker videre å begrunne de største endringene som er foreslått i dokumentet.
For det første ønsker vi å sette inn en setning under paragraf 4 plikter. Setningen sier noe om
hvordan man skal innkalle til valg. STA-styret har erfart at det ikke er alle våre medlemmer
som er bevisste i hvordan man lyser ut til valg og hvordan man legger til rette for at
medlemmene kan møte. Derfor mener vi at det foreslåtte punktet er en god presisering.
For det andre sletter vi setningen om UNIBY-appen fordi UiA har valgt å si opp avtalen på
denne.
For det tredje ønsker vi å sette inn prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur, som en del
av reglementet. Dette er et resultat av årets handlingsplan, og en god presisering hva vi som
paraplyorganisasjon forventer av våre medlemmer. I saken før vedtak av reglement for
studentaktiviteter, sak 33/20, vil prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur formelt
diskuteres og potensielt vedtas. Endringer som skjer under saken om prinsippene vil legge
føringer på hvilket dokument som vedtas inn i reglement for studentaktiviteter. Om
prinsippene ikke vedtas vil en naturlig konsekvens være at de ikke vedtas inn, som foreslått, i
reglement for studentaktiviteter.
Avslutningsvis kan foreslåtte endringer ses med «sporendringer» og STA-styret foreslår å
legge nytt foreslått reglement for studentaktiviteter til grunn.
Økonomiske konsekvenser Ingen.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar reglement for studentaktiviteter, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Reglement for studentaktiviteter
English Summary
STAs rules for the student activities are going to be revised. One of the major changes will be
the adoption of the code of conduct, that states the principles for behavior and organizational
culture in STA.

Reglement for studentaktiviteter
Reglement for studentaktiviteter gjelder regler og sanksjonsmuligheter tilknyttet
medlemmer av Studentorganisasjonen i Agder (STA). Vedlegg 1-3 viser veiledning
for allmøte, tidslinjer ved brudd på reglementet og prinsipper for organisasjonskultur
og oppførsel, herunder en egen tidslinje samt konsekvenser for brudd på dette.
§ 1 Formål med studentaktivitetene
Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker et levende studentmiljø, med bredde og
engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt miljø,
kontinuitet og mer samarbeid på tvers av studieprogram, institutt og fakultet ved Universitetet i
Agder (UiA).

§ 2 Medlemskap
Studentaktivitetene er en del av STA, og kan ikke ha vedtekter som er i strid med STAs vedtekter.
Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan
overstyre STA som organisasjon.
§ 2.1 Nye medlemskap
Studentaktiviteter og linjeforeninger tilknyttet UiA kan søke om medlemskap i STA.
§ 2.2 Søknad
§ 2.2.1 Søknad om nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap,
vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal inneholde
navn og studium til alle medlemmene. For at en ny aktivitet skal kunne søke om medlemskap i STA,
skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav majoriteten tilhører UiA. Styret må
bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører UiA.
Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende
Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Studentaktiviteter betegnes som linjeforeninger når de er
tilknyttet et eller flere studie(r), der studentene automatisk blir medlem. Linjeforeninger kan avgrense
medlemskap på bakgrunn av studieretning.
Linjeforeninger er unntatt bestemmelsen om å fremlegge liste over alle medlemmer i søknaden.
§ 2.2.2 Fristen for å levere søknad om nytt medlemskap er 4 uker før påfølgende
studentparlamentsmøte. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og
avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor studentaktiviteten
opprettes.
jf. vedlegg 1 om allmøte.
§ 2.3 Behandling i Studentparlamentet
Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader.

Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på inntil 5 minutt til
Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem. Studentparlamentet skal ha
anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål. Dersom studentaktiviteten avstår fra å holde et
innlegg, vil ikke Studentparlamentet realitetsbehandle søknaden.
§ 3 Rettigheter
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende rettigheter:
1. Rett å uttale seg i saker som berører dem
2. Rett å få hjelp av STA i saker som berører dem
3. Mulighet til å låne kontorplass, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til
eksisterende husreglement
4. Mulighet til å låne bil, kopimaskin, telefon, kamera og annet utstyr, så lenge det er praktisk
gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement
5. Mulighet til å ha posthylle på STA-kontoret
6. Mulighet til stå gratis på stand under studiestarfestivalen, jf. avtale med SiA
7. Mulighet til å profileres på STA sine nettsider
8. Mulighet til å stå på stand i Vrimlehallen/Gata uten å betale
9. Mulighet til å benytte seg av møterom på campus, på Alibiet og i andre etasje på
Bluebox i henhold til gjeldende husreglement
10. Mulighet til å ta i bruk festlokaler på Alibiet/i Kjelleren i henhold til eksisterende
husreglement
§ 4 Plikter
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende plikter:
1. Ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
2. Ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre
tilknyttede organisasjoner
3. Ha egne vedtekter
4. Ha en egen, fast mailkonto tilknyttet til aktiviteten
5. Delta på møter innkalt av STA
6. Være synlige for medlemsmassen, og ha minst to aktiviteter i semesteret.
7. Levere aktivitetsrapport to ganger i året
8. Holde seg oppdatert på informasjon fra STA, og sørge for at STA har oppdatert
kontaktinformasjon på sittende styre
9. Sjekke posthyllen regelmessig
10.Sørge for at STA til enhver tid har en beskrivelse på norsk og engelsk av
studentaktiviteten,
som kan brukes til å informere studentmassen

11.Innkalle til valg av nytt styre 14 dager før møtedato, der det tydelig fremgår hvilke verv man

kan stille
til. Årsmøter og valgforsamlinger skal skje på et tidspunkt hvor det er rimelig å anta at flertallet av
medlemsmassen har mulighet til å delta.

§ 5 Brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil få konsekvenser. Eksempler på konsekvenser kan være erstatning av
utstyr, ekskludering og utestengelse fra STA. Tidslinjer for konsekvenser er beskrevet i Vedlegg
2 – Tidslinjer.
§ 6 Oppløsing av en studentaktivitet
En oppløsning av en studentaktivitet skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende
midler skal tilbakeføres fondet for studentsosiale midler, om ikke særskilte krav foreligger.
STA har ansvar for, og refordeler, utstyr, i samråd med SiA.

Vedlegg 1 – veiledning
Dette dokumentet er ment som en veiledning for hvordan et allmøte kan innkalles
og avholdes.
Det vises til § 2.2 – Søknad, som sier; Ved levering av søknad til STA skal nye
studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det
studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes
Et allmøte skal være åpent for alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.
Studentaktiviteten bør innkalle til et allmøte senest 14 dager før allmøte skal avholdes.
Innkallingen bør inneholde følgende punkter:
a)
b)
c)
d)

Hvem som innkaller til møtet
Formålet med møtet
Sted og tid for møtet
Saksliste til møtet
Måter å utlyse allmøtet på kan være og:

a) Bruke skjermene på campus
b) Bruke sosiale medier
c) Bruke Uniby-appen

Eksempler på saker som bør behandles:
a)
b)
c)
d)
e)

Konstituering av allmøtet
Valg av ordstyrere/møteleder
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av vedtekter
Valg av styre til aktiviteten

Vedlegg 2 – tidslinjer
1. Manglende levering av aktivitetsrapport
a) Første gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å levere
aktivitetsrapport.
b) Andre gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs
system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA.
c) Tredje gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs
system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil
behandles av Studentparlamentet.
2. Manglende deltakelse på møter innkalt av STA
a) Første manglende deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å delta på
møter innkalt av STA.
b) Andre manglende deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs
system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA c) Tredje manglende
deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs
system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil
behandles av Studentparlamentet.

3. Ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter
a) Første brudd på STAs reglement for studentaktiviteter;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de er pliktig til å følge
STAs reglement for studentaktiviteter
b) Andre brudd på STAs reglement for studentaktivtetene;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs
system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA c) Tredje brudd på STAs
reglement for studentaktivtetene;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs
system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil
behandles av Studentparlamentet.

4. Fjerning av advarsler
Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom 12 måneder et
studieår uten
å ha fått nye advarsler, blir en advarsel tatt bort.
Vedlegg 3 – Prinsipper for organisasjonskultur og oppførsel
Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i Studentorganisasjonen i Agder
Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker en kultur hvor alle medlemmene inkluderer og
respekterer hverandre. Prinsippene i dette dokumentet gjelder alle medlemslagene til STA.
Prinsippene har som formål å bidra til ønsket om en inkluderende organisasjon, samt gir
retningslinjer til hvordan man opprettholder en god organisasjonskultur. Dokumentet sier
også noe om hvordan medlemmer i foreninger kan melde fra til STA om uønskede forhold,
hvordan antatte brudd følges opp, samt konsekvenser. Det forventes at alle medlemmer i
organisasjonen følger disse prinsippene.

Prinsipper
•

•
•
•
•

Alle skal følge seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra
uttalelser og/eller fysisk atferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende,
trakasserende eller krenkende for andre.
Alle har et ansvar for å bidra til et inkluderende miljø, både ved formelle og uformelle
arrangement.
Alle skal vise respekt for hverandres grenser.
Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted.
Ved alle arrangement i regi av en studentaktivitet eller linjeforening skal man ha 1-2
tillitspersoner.

Melde ifra og oppfølging av meldingen
•

•

•

Et antatt brudd på prinsippene kan meldes inn til alle medlemmene i STA-styret og
organisasjonskonsulent. Det er leder av STA-styret som følger dette opp. I de tilfeller
et mulig brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder
følge opp arbeidet.
Innmeldte saker skal løses på lavest mulig nivå. Dette betyr at i de tilfeller det
foreligger et antatt brudd på prinsippene skal STA-styret, ved leder, informere leder til
den foreningen det gjelder. I de tilfeller et antatt brudd på prinsippene omhandler
leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder av STA-styret skal
deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens omfang
gjennomføres møtet individuelt eller samlet.
STA-styret, ved leder, skal i samarbeid med studentaktiviteten eller linjeforeningen det
gjelder følge opp tiltak for medlemmer som melder ifra- og blir meldt ifra om.

•
•

•

STA-leder og styret skal også, i samarbeid, finne løsninger for å forhindre lignende
hendelser i framtiden.
Det er anledning å melde inn mulige brudd på prinsippene anonymt.
I de tilfeller hendelser går ut over en students læringsmiljø ved Universitetet i Agder,
er det universitetet selv som skal følge opp saken. Saken må da meldes inn formelt av
den personen det gjelder. STA-styret, ved den som følger opp et antatt brudd, står fritt
til å bli konsultert av universitetet i de tilfellene en sak har oppstått.
I de tilfeller det foreligger mistanke om lovbrudd skal universitetet konsulteres og
politiet kontaktes.

Konsekvenser ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter, herunder prinsipper
for oppførsel- og organisasjonskultur:
a)
Ved første antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur skal
STA-styret, ved leder, informere leder til den foreningen det gjelder. I de tilfeller et mulig
brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder
av STA-styret skal deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens
omfang gjennomføres møtet individuelt eller samlet. Målet er å få mer informasjon om et
antatt brudd fra de ulike partene, og utforme en felles vei videre.
b)
Ved andre antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil
studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og
innkalles deretter til et nytt pliktig møte med STA (slik punkt 1).
c)
Ved tredje antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil
studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system,
og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av
Studentparlamentet. I de tilfeller en utestengelsesak skjer skal UiA informeres.

Advarsler
Etter første møte, og der man ser at et brudd er skjedd, gis det en prikk. Prikk gis eventuelt i
etterkant av hvert møte. Ved tredje prikk vil studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som
sier at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot
studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.
Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom 12 måneder, uten å ha
fått nye advarsler, blir en advarsel tatt bort.

Relevante lenker
•
•

Universitetet i Agders offisielle varslingssystem” Si-ifra”:
https://www.uia.no/omuia/si-ifra
Studentombudet ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/student/studentombud

•

SiA-helse: https://www.sia.no/helse/

Revidert XXX 24.04.19.
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Handlingsplan 2020-2021
Bakgrunn for saken
I vedtektene står det at handlingsplanen skal vedtas av SP før 31.mai hvert år. Derfor kommer
denne saken nå opp til Studentparlamentet (SP). Handlingsplanen vil være gjeldende for neste
styret som trer på 1.juli 2020.
Argumentasjon
Handlingsplan er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styringsperioden skal prioriteres, og tar for seg saker som er aktuelle, i tråd med
organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen. Sittende STA-styret har
utarbeidet forslaget til handlingsplanen i lys av innspill fra organisasjonen og pågående
arbeid. Dette vil si at handlingsplanen sittende SP får presentert er godt gjennomarbeidet, tar
for seg de røde trådene fra tidligere arbeid og er prioritert i lys av hva som er viktig det
kommende året.
Når det gjelder helheten i handlingsplanen, har sittende STA-styret gjort en helhetlig
vurdering av hva som er overkommelig på ett år og hva som er viktigst at STA-styret arbeider
med det kommende året. Hvert politiske- og organisatorisk område er gjennomgått og
prioritert. Enkelte punkt er videreført fra dagens handlingsplan. Dette er punkt sittende
STAstyret av ulike årsaker mener er viktig å videreføre for STA det kommende året. I tillegg
er det lagt til nye punkt, dette er etter innspill fra samarbeidspartnere og behov STA-styret har
sett må være i fokus det kommende året. Det er viktig for STA-styret å understreke at
handlingsplanen ikke speiler alt styret skal jobbe med det kommende året, men heller de
øvrige prioriteringene i organisasjonen.
Det er et par ting STA-styret ønsker å trekke særskilt frem:
Organisasjon
Organisatorisk
Som SP kan se har vi under organisasjon valgt å rette et punkt spesielt mot Grimstad. Vi er
opptatt av at vi ikke skal skille på campusene. Men en sak sittende styret og forrige styret ofte
opplevde var tilbakemeldinger om at STA ikke er synlig nok/tilstedeværende i Grimstad. Vi
ønsker derfor den kommende perioden at man prioriterer ressurser til å se nærmere på
hvordan dette bedre kan imøtekommes. Det kan tenkes at løsninger man finner på dette
punktet også kan benyttes bedre i Kristiansand. Dette betyr absolutt ikke at STA ikke skal
prioritere campus Kristiansand, men punktet rettes med lys av redegjørelsen mot Grimstad.

Kontinuerlige prioriteringer:
Overskriften «kontinuerlige prioriteringer» er ny av året. En handlingsplan skal vise hva
styret skal jobbe med ut over ordinær drift. Flere vil kanskje forstå punktene under
«kontinuerlig prioriteringer» som ordinære oppgaver til styret, som de ikke kan velge bort. Vi
mener derfor at disse punktene med fordel fremheves i en handlingsplan fordi de nettopp er
punkt som et styre må jobbe med kontinuerlig gjennom året, som derfor også krever
oppmerksomhet og konkret handling. For at handlingsplanen skal bli så konkret som mulig
mener vi denne overskriften og punktene tilknyttet dem skal stå slik de er foreslått av styret.

STA-styret ønsker å fremheve at SP står fritt til å endre, slette og foreslå nye punkter i
handlingsplanen. STA-styret ber derimot SP være kritisk når de gjør denne jobben. Dette
betyr at om man ønsker å legge til et punkt så bør man prioritere bort noe annet, og da styrke
det fra handlingsplanen. Nye eller endret forslag bør være av en slik karakter at det er tydelig
hva STA-styret skal jobbe med og at det er mulig å gjennomføre arbeid på dette punktet frem
til juni 2021. Dette er viktig for en realistisk plan både med tanke på arbeidsform og mulige
resultatet. Vi oppfordrer SP til å ta kontakt med STA-styret om man trenger innspill på
utforming av forslag, slik at man finner de gode løsningene sammen.

Økonomiske konsekvenser
Alt etter hva Studentparlamentet vedtar, kan det medføre økonomisk konsekvenser for STA.
Økonomiske konsekvenser tas med når budsjettet for 2021 vedtas i Studentparlamentsmøte i
september 2020.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2020/2021, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Handlingsplan 2020/2021
English Summary
The plan of action is a guidance for STA regarding how STA`s work should be prioritized in
the upcoming year. The plan of action consists of current cases according to the political
document and internal processes of STA. It is passed by the Student Parliament before 31st of
May and is proposed by the STA-board.

Handlingsplan for Studentorganisasjonen i Agder 2020/2021
Vedtatt av Studentparlamentet XX.XX.XXXX Gjeldende
til ny handlingsplan er vedtatt.
Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i
perioden, i tråd med prinsipprogrammet, de politiske dokumentene og interne prosesser i
organisasjonen. Dette legger likevel ikke begrensninger for at det kan jobbes med andre ting
som er hensiktsmessig for Studentorganisasjonen i Agder, eller studentene ved Universitetet i
Agder.

POLITIKK
Utdanningskvalitet
● STA skal være en aktiv pådriver for at det opprettes flere førsteårstiltak på alle fakultet
og avdeling for lærerutdanning.
● STA skal arbeide for at et bot-system for forsinket sensur blir innført på UiA.
● STA skal arbeide for å utvikle egen politikk på forskningsfeltet.
● STA skal arbeide for økt faglig tilknytning mellom studenter og arbeids- og næringsliv
gjennom studieløpet.
● STA skal følge opp stortingsmeldingen Kompetansereformen – Lære hele livet,
herunder å utforme STAs ståsted.
Læringsmiljø
● STA skal aktivt delta i revideringen av kvalitetssystemet og sikre en mer sentral rolle
for UiAs tillitsvalgte.
● STA skal arbeide for å sikre og følge opp en samlet rapport som analyserer
læringsmiljøet på UiA.
● STA skal følge opp arbeidet med revideringen av Universitets- og høyskoleloven.

Mangfold og likestilling
• STA skal arbeide for at forelesere på en bedre måte ivaretar studenter med
tilretteleggingsbehov.
•

STA skal arbeide for at tilrettelegging for studenter evalueres på lik linje med
emneevaluering.

Internasjonalisering
● STA skal jobbe for at den internasjonale studentstemmen høres på UiA og i STA.

● STA skal arbeide for at UiA tydelig tilgjengeliggjøre utveksling for en mangfoldig
studentgruppe.
● STA skal, sammen med ESN, sikre at internasjonale studenter blir kjent med sine
rettigheter og tilretteleggingsmuligheter på UiA.

Bærekraft og miljø
● STA skal sikre at en subsidiering av bærekraftige reiser for studenter på utveksling blir
satt ut i live.
● STA skal arbeide for at bærekraftsmålene blir en tydelig del av pensum og
undervisning i flere studieprogram på UiA.
● STA skal følge opp arbeidet med UiAs utviklingsplan for miljø og klima.

Kommunikasjon
• STA skal jobbe med å øke synlighet og rekkevidde i sosiale medier.
•

STA skal sikre en bedre informasjon på engelsk på egen nettside og digitale
plattformer.

•

STA skal oppgradere og utvikle informasjonen om linjeforeninger, studentaktiviteter
og andre tilbud på UiA for internasjonale studenter.

Studentvelferd
● STA skal videreføre samarbeidet med Velferdstinget i Agder.
● STA skal aktivt følge opp arbeidet med universitetsbystrategien i vertskapsbyene
Kristiansand og Grimstad.
● STA skal aktivt følge opp arbeidet med opprettelsen av Studentråd i Kristiansand og
Grimstad.
● STA skal utarbeide forpliktende retningslinjer for god organisasjonskultur og oppførsel
for internt bruk.

ORGANISASJON

Organisatorisk
● STA skal vurdere kostnader knyttet til å endre organisasjonens grafiske profil og
navnet på STA-styret.

● STA skal teste UiA sitt E-valg for elektronisk votering under valg i STA.
● STA skal se på muligheten for å ta i bruk elektronisk forslagsark til SP-møtene.
● STA skal vurdere strukturen for økt tilstedeværelse og synlighet ved campus Grimstad.
Kontinuerlige prioriteringer
● STA skal være aktive i media og fronte studentpolitiske saker.
● STA skal delta på og være synlig under arrangementer som er relevante for
studentpolitiske saker.
● STA skal jobbe med Studentvalget 2021.
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Årsberetning 2019/2020
Bakgrunn for saken
Etter paragraf 37 i STAs vedtekter skal STA-styret legge frem en årsberetning av
organisasjons arbeid ved siste Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid.
I tillegg til årsberetningen har STA laget en rapport på handlingsplanen som ligger vedlagt
beretningen. Denne redegjør for hvordan punktene er arbeidet med det siste året, samt om
STA-styret mener de har oppnådd målene eller ikke i handlingsplanen.
Beretningen sendes over til Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen
med revisorgodkjent regnskap.
Argumentasjon
Årsberetningen gir Studentparlamentet (SP) et innblikk i de største hendelsene styret har tatt
del i det siste året, og er ikke en fullstendig redegjørelse for alt styremedlemmene har gjort.
Prioriteringene for hva som trekkes frem er tatt for å gi en beretning som er interessant for SP
og for organisasjonens virke.
Har du spørsmål til innhold i saken tas det under møtet.
Økonomiske konsekvenser
Årsberetningen ser tilbake på året som har gått og medfører derfor ingen økonomiske
konsekvenser.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner STA-styrets årsrapport, og tar denne til etterretning.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.

Vedlegg
Årsberetning med vedlegg

Side 2

English Summary
In this case the STA-board presents their annual rapport from the work that they have been
doing as members of the STA-board. The rapport gives the Student Parliament an orientation
on how the board has been working, but also which topics they have been working on.
The annual rapport of the Student Organization is on the agenda because STA’s regulations
determine it.

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Agder – 2019/2020
Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder legges frem for Studentparlamentet 27. mai
2020. STAs årsberetning er en gjennomgang av året som har gått, og hva STA har
gjennomført i året som har gått. Beretningen går ikke i detaljer på alle oppgaver som
STAstyret har gjennomført, men tar for seg de viktigste sakene som har blitt arbeidet med
siden STA-styrets tiltredelse 1. juli 2019.
Årets beretning ser tilbake på et spennende år, med gode gjennomslag og nødvendige
prioriteringer gjort av STA-styret og Studentparlamentet i STA.
Jeg ønsker, på vegne av styret, å takke både interne og eksterne samarbeidspartnere for det
arbeidet som har blitt gjort for UiA-studentenes studiehverdag.
Rapporten er delt inn på følgende måte:

Innhold
STA-styret og sekretariatet .................................................................................................................... 2
August.................................................................................................................................................... 3
September .............................................................................................................................................. 5
Oktober .................................................................................................................................................. 7
November ............................................................................................................................................ 11
Desember ............................................................................................................................................. 14
Januar................................................................................................................................................... 15
Februar................................................................................................................................................. 18
Mars ..................................................................................................................................................... 21
April..................................................................................................................................................... 23
Mai....................................................................................................................................................... 25
Juni ...................................................................................................................................................... 26
Styrets avsluttende ord......................................................................................................................... 27

Vedlegg:
1. Gjennomgang av handlingsplan

1

STA-styret og sekretariatet
STAs vedtekter sier at STA-styrets oppgave er å forestå den daglige driften av organisasjonen
og behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Styret har i sin periode stått for den
daglige driften og har med utgangspunkt i styringsdokumentene jobbet for studentenes beste
på Universitetet i Agder (UiA).
STA-styret har i perioden 2019/2020 bestått av:
Leder: Benedicte Nordlie
Nestleder: Olea Magdalene Norset
Fagpolitisk ansvarlig: Sindre Nikolai
Andersen
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Bendik
Hagen
Kommunikasjonsansvarlig: Adam Tzur
Styret har det siste året jobbet godt med de føringene Studentparlamentet har gitt gjennom
handlingsplanen, øvrige vedtak og styringsdokumenter. Styremedlemmer har i tillegg fulgt
opp utvalg internt i STA, råd, styrer og utvalg man er representert inn i og øvrige
styreoppgaver. Det har blant annet vært gjennomført oppstartssamtaler, statussamtaler,
ledermøte hver mandag og styremøte hver uke. STA-styret har hatt Grimstaddager to ganger i
uken. Leder har øvrig hatt faste møter med dekaner og UiA-ledelsen hver torsdag.
Styret har hatt ferie i juli, og startet derfor sitt arbeid i august. Det har i løpet av året vært lagt
opp til både faglige og sosiale sammenkomster, slik at styret har fått lære hverandre å kjenne.
Dette har vært viktig for arbeidsmiljøet på kontoret, da styret jobber tett sammen. Styrets
sammensetning ble endret fra 26.februar 2020 da Sindre N. Andersen trakk seg fra STAstyret.
I fellesskap ble det besluttet å ikke supplere andre inn i vervet. I tillegg ble styrets arbeidsmåte
endret fra 12.mars 2020 da korona-pandemien slo inn og UiA, samt Norges land, stengte ned.
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Sekretariatet
Organisasjonskonsulent, Irene Bredal, har vært en utrolig viktig ressurs for STA-styret det
siste året. Hennes mangeårige erfaring fra
Studentorganisasjonen og studentpolitikken har vært til stor
hjelp det siste året – og er viktig for kontinuiteten når
STAstyret skiftes ut og nye ansikt kommer inn!
Organisasjonskonsulent har ansvar for å følge opp arbeidet
med daglig sentralbord-funksjoner, studentaktiviteter, HMS,
beredskap, økonomi og byggforvaltning. Leder har delegert
ansvaret for beredskapsarbeidet dette året, noe som har vært viktig for å sikre gode rutiner.
Spesielt var organisasjonskonsulents HMS - kunnskap nyttig når et styremedlem trakk seg og
korona-pandemien slo inn. Leder og organisasjonskonsulent har utgjort STAs
beredskapsgruppe fra 12.mars 2020.
Styret ønsker å rette en særlig takk til vår organisasjonskonsulent, som gjør en uvurderlig jobb
for styret og for organisasjonen som helhet. Hennes arbeid gir oss mulighet og handlingsrom
til å arbeide for studentenes politiske interesser.

August
Jobben startet allerede i slutten av juli da Agder fikk besøk av leder av
Arbeiderpartiet; Jonas Gahr Støre. Her ble STA invitert til et møte og vi
satte selvfølgelig studentenes saker på dagsorden i møtet med en av
landets øverste politiske ledere. Sakene som ble spilt inn var samarbeid
mellom universitetene og arbeids- og næringsliv, studenthelse og
vertskapsbyenes rolle, og studentenes tilhørighet til studiebyene sine.
August måned begynte med to dager på kontoret og deretter avspark i
helgen i Norsk studentorganisasjon (NSO). Her kommer ulike
representanter i NSO, deriblant leder og nestleder i studentdemokratiene som er medlem av
NSO. Leder og Nestleder i STA var her og ble både kjent med andre ledere og nestleder i
landet, samt engasjerte i NSO.
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Styret brukte også deler av august til internseminar og førstehjelpskurs. Mye lærer man på
overlapp i juni, men mer utdypende informasjon,
diskusjoner og en grundig oversikt skaffer man seg
også i august. Samtidig som man blir kjent med
vervet begynner også selve jobben. STA-styret
planla også sitt virke for studiestartukene tidlig i
august. I tillegg bestilte Kommunikasjonsansvarlig
inn promoteringsmateriale til studiestart.
Under studiestartukene deltok styret på en rekke arrangementer. Det begynte med pick-up day
for internasjonale studenter. Her bidro læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder for å
geleide de nye studentene fra mange verdens land for registering og videre til sine
studentboliger. Dagen etter kom orientation day her får internasjonale studenter mye nyttig
informasjon for semesteret/året som kommer. Her holdt nestleder innlegg om STA og vårt
arbeid, men også om de muligheter man har med alle linjeforeninger og studentaktiviteter
som finnes på UiA. Orientation day var både i Grimstad og Kristiansand, og STA deltok på
begge forsamlingene. STA, med nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, deltok også på
fadderopplæringene for å informere om STA.
Så sto studiestart og Arendalsuka for tur. I studiestartukene skjer det mye på én gang, og
gjerne flere arrangementer på samme dag. Alt i fra stand til at leder skal holde tale på
åpningsseremonien. En gladnyhet for året var
at STA endelig har fått nytt studentleder-kjede
som samsvarer med UiA sin logo. Leder deltar
også på representasjonsoppdrag med UiA,
vertskommunene og hoved-talerne på
åpningsseremonien. STA-styret har stand på
begge campuser, i tillegg skal vi skal være
post for ulike rebusløp, delta på Arendalsuka,
og være
Faddervakt på natten. Studiestart er en tid
hvor hele styret deltar, og det er en fin tradisjon å være så aktiv da man er synlig på arenaer
hvor både ansatte, studenter og øvrige samarbeidsaktører deltar.
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I august var det også avduking av regnbuegangfeltet som er på campus Kristiansand. Dette
var enda et skritt i riktig retning for å vise mangfoldet
på UiA. Rundt samme tid var det også
mangfoldsmarkering på begge campus, med taler,
musikalske innslag og servering. Samt så sto også
Skeive Sørlandsdager på kalenderen. Her gikk STA,
også i år, men denne gangen under felles fane med
UiA! Her gikk både studenter og ansatte sammen for
mangfold. I tillegg deltok styret på åpningen av I4Helse
i Grimstad, et forsknings- og utviklingslaboratorium som skal svare på fremtidens
helseutfordringer, hvor digitaliseringsminister Nikolai Astrup var hovedtaler.
August måned ble avsluttet med både planlegging og
gjennomføring av opplæringshelg til Studentparlamentet. Her var
både parlament og styret en hel helg i Arendal med både faglig og
sosialt opplegg for en god start til det kommende året. I tillegg var
august den måneden hvor læringsmiljøpolitisk ansvarlig, i
samarbeid med kommunikasjonsansvarlig, oppdaterte og
digitaliserte tillitsvalgtshåndboken.

Les mer:
Åpning I4Helse: https://www.uia.no/nyheter/aapnet-helsehus-for-fremtiden-i-grimstad Åpning av
studieåret ved UiA: https://www.uia.no/nyheter/hadia-tajik-aapnet-studieaaret-veduia
Møtet med Jonas Gahr Støre: https://stastudent.no/2019/07/29/sta-store-studenteneskampsaker/
Åpning av gangfelt for mangfold: https://stastudent.no/2019/08/20/uia-pride-gangfelt/
Invitasjonsartikkel om å gå i parader under skeive sørlandsdager:
https://stastudent.no/2019/08/22/mangfoldsmarkering/

SP-opplæring: https://stastudent.no/2019/09/18/studentparlamentets-livlige-ilddap/

September
Lokalvalget i hele Norges land sto for tur i september. Leder og nestleder gjorde en vurdering
på hvilke av partiene som hadde studentenes beste interesse basert på programmet deres. STA
promoterte også lokalvalgene på sosiale medier.
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Læringsmiljøpolitisk ansvarlig gjennomførte opplæring av tillitsvalgte i Kristiansand og
Grimstad. Denne opplæringen var også utrullingen av en ny form for opplæring av
tillitsvalgte. Tillitsvalgtkursene ble slått sammen til ett kurs på hver campus, heller enn et kurs
på hvert fakultet/avdeling for lærerutdanning. Deltakende var også studentombud Eirik Mo,
Ingvild T. Gjone fra personal- og organisasjonsavdelingen, rektor Sunniva Whittaker og
viserektor Morten Brekke.
Nestleder og fagpolitisk ansvarlig deltok på
nasjonal samling om Studiebarometermøte på
Skjetten. Her diskuterte man «batteriene», altså
hvilke type spørsmålsbolker som blir utformet
og hva disse inneholder. Det ble også holdt
workshops om hvordan få høy svarprosent på
alle utdanningsinstitusjonene.
Nestleder har i september deltatt i møter om Global Lounge i Grimstad. Det har vært møter
for å utvikle global Lunge i Grimstad til sitt eget. Offisiell åpning var planlagt, men ble
dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen. Global Lounge kommer til å videreutvikles, og
være et sted for studenter og ansatte fra alle verdens land, også Norge.
Leder deltok i september som innleder på UiAs årlige skikkethetsseminar hvor tematikken var
skikkethet, studenters psykiske helse og psykiske lidelser. Hovedfokuset var balansegangen
ved at en person med psykiske lidelser kan utøve profesjonsarbeidet sitt, og hvordan man
forholder seg til samme person om vedkommende blir påvirket av eventuelle psykiske lidelse.
Leder deltok også på NSOs første ledersamling for året, i Fredrikstad, hvor arbeidet med
NOKUT-tilsynet ved institusjonene og lokalvalget 2020 stod sentralt.
STA-styret, med leder og nestleder i spissen, har jobbet tett opp mot UiA og NOKUT
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) da NOKUT hadde tilsyn ved UiA. Dette var UiAs
eksamen hvor man som universitet får godkjent eller ikke godkjent sitt kvalitetsarbeid.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig støttet opp under dette arbeidet som representant i
Læringsmiljøutvalget ved UiA. Kvalitetsarbeidet er blant annet systemet hvor
studenttillitsvalgte gjennomfører evalueringer av emner og studieprogram, og om disse
stemmene blir hørt av intuisjonen. Selve tilsynet ble gjennomført i november, hvor ulike
studentgrupper deltok. Vi kan gledelig meddele også i denne beretningen at UiA besto med
god margin!
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Kommunikasjonsansvarlig har jobbet med og utviklet STA sin kommunikasjonsstrategi.
Arbeidet begynte med en analyse av sosiale medier, og hvilket innhold som skaper mest
engasjement. Den endelige Kommunikasjonsstrategien legger fokus på å produsere innhold
som forbedrer STAs omdømme, branding og når politiske mål. En av de konkrete tiltakene
som er gjort er tagging av relevante aktører i Facebook-poster.

Nestleder og bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA
deltok på MiljøUKA som SiA arrangerte. De sto på stand i
Vrimlehallen i Kristiansand og hadde både informasjon om
utvalget, og konkurranse hvor man kunne komme med
innspill til hvordan man skal være mer miljøvennlig som
student.

Les mer:
Vil at flere skal engasjere seg i arbeidet med skikkethet: https://www.uia.no/nyheter/vilatflere-skal-engasjere-seg-i-arbeidet-med-skikkethet
STAs vurdering av de lokale partiene: https://stastudent.no/2019/09/05/vurdering-partierkommunevalg/
Studiebarometeret: https://stastudent.no/2019/10/19/studiebarometeret-kommer/
SiA om miljøuka: https://www.sia.no/om/sia-miljo/aktuelt-fra-sia-miljo/slik-var-forstedagenav-miljouka-video/

Oktober
Oktober måned startet med den uoffisielle høstferien på UiA. Da er det mye som blir roligere
og flere i styret benyttet seg av denne sjansen til å besøke familie og/eller ha noen rolige dager
etter en travel august og september.
Det var et omdiskutert og engasjerende lokalvalg i høst, spesielt for Kristiansand. Dette med
tanke på både sammenslåing av kommuner og medieoppslag av de politiske partiene. Bystyret
ble konstituert i oktober, og STA-styret fulgte med på prosessene og partiene som kom inn.
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Dette er viktig for den politiske påvirkningen i lokal- og regionalpolitikken for studentene på
UiA.
Rektor Sunniva Whittakers studentmentorer var også et hett samtaletema i oktober, blant
Norges studentledere. Rektor ble kritisert for å tilsidesette STA og ikke bruke
Studentparlamentet som studentenes offisielle stemme. Leder hadde flere møter både med
sine studentleder-kollegaer og rektor, og både leder og nestleder møtte rektors
studentmentorer. I refleksjonens ånd mener vi at denne ordningen nå er godt innarbeidet, og
vi ser det som positivt at også rektoratet omgås studenter i det daglige. Vi mener også at
samarbeidet viser at både rektor og studentmentorene har et ønske om å lytte og bistå STA.
STA-styret har også øvrig en tett kontakt med UiAs ledelse gjennom regelmessige
kaffemøter.
Oktober måned bidro også med flere konferanser og mye reiser blant styrets medlemmer,
Fagpolitisk ansvarlig deltok på nettverkssamlinger sammen med UiAs senter for fremragende
utdanning «Centre for research, innovation and coordination of mathematics teaching»
(MatRic).
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig deltok på årets Universell - konferanse i Trondheim. Blant
årets tema var innslag som Digitalt læringsmiljø og tilrettelegging, Generasjon prestasjon og
spiseforstyrrelser, samt grensen mellom diskriminering og tilrettelegging. I tillegg fortalte
Adrian Lund, kjent fra 71˚ Nord, sin historie om en mangeårig kamp mot stigma knyttet til sitt
Tourettes syndrom.

Leder, nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig deltok på den UiA initierte konferansen
«Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre? Hovedtematikken for
konferansen var både utfordringen knyttet til regionale sammenslåinger, sammenslåinger av
institusjonen og utfordringene knyttet til at enda flere institusjoner ønsker universitetstittelen.
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Leder deltok på det årlige studentpolitiske toppmøte, i regjeringens representasjonsbolig.
Årets tematikk var rettet mot studenters
psykiske helse og studenttilknytning til
arbeidslivet. Sistnevnte tematikk var knyttet opp
mot den ventede stortingsmeldingen om
arbeidsrelevans. Leder fikk æren av å holde
innledningen om studenttilknytning til
arbeidsliv, på vegne av landets studenter.
Deltakende var Norges studentledere, Iselin
Nybø, Bent Høie, politiske rådgivere og øvrige i
Kunnskapsdepartementet.

Leder deltok også på studietur til København, sammen med arbeidsgruppen for
campusutviklingsplanen. Målet for turen var å få inspirasjon til levende campus.
Campusutviklingsplanen ble løftet til UIA-styret 13.05.20. Det skal være en katalog som er
førende for videre utbyggingsarbeid og oppgradering som skjer på UiA.
Oktober gav også styret spennende interne og lokale opplevelser. Styret deltok på den
formelle åpningen av nye toppetasjer ved byggene G, F, J. I byggingen har flere studenter
vært representert både i styringsgrupper, arbeidsgrupper og brukergrupper. Fremover venter
vi bygging av toppetasjer på byggene H og I, hvor arbeidsgrupper og brukergrupper er godt i
gang med arbeidet.
Leder deltok som innleder på Studentombudets nettverkskonferanse. Der snakket leder om
viktigheten av at studenter har et studentombud og hvordan studentdemokratier kan
samarbeide med studentombud ved sin institusjon. På konferansen deltok studentombud fra
hele Skandinavia.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig bistod SiA- Helse med opprigging til, og appell under
frokosten på verdensdagen for psykisk helse, hvor årets tema handlet om å se hverandre.
Leder, nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig var til stede under åpningen av skrivestuen,
hvor studentene kan komme for tips og råd for arbeidet med sine oppgaver. Det er også
varslet at verdensdagen for psykisk helse 2020 har fått tematikken «Snakke mer».
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NSO tok kontakt høst 2019 og hørte om STA ville være vert for deres årlige høstkonferanse
med tematikken «Det er lov å banne i kjerka». Dette er
en konferanse hvor alle landets studentledere, NSOs
komiteer o.l. møtes for faglig påfyll og politisk debatt.
Det var en ære å bli spurt om å være vertskap og både
NSO og deltakere var fornøyde med gjennomføringen.
Under konferansen deltok leder med en bolk om
hvordan STA banner i kirka, med fokus på den
politiske uroen, debatten om bruk av Q42 og
studentboliger på Lund Torv. STA-styret sitter igjen
med en god følelse og positiv opplevelse av å være et slikt vertskap. En ting er sikkert, om
ikke vår organisasjonskonsulent hadde tatt et stort administrativt ansvar, ville ikke
høstkonferansen vært mulig.

Nestleder har deltatt i en arbeidsgruppe hvor de planla
åpningen av UiA-parken (uteområde ved campus
Kristiansand). Gruppen besto av representanter fra
Fjell og Fjære, Trisalus, KSI og SiA hvor UiA var
initiativtaker. Selve åpningen skjedde 10.oktober, hvor
leder holdte innledning. UiA-parken er et resultat av
den pågående universitetsbystrategien i Kristiansand,
et samarbeid mellom UiA, Kristiansand kommune og
næringsforeningene.
Nestleder, i kraft av å ha sittet i LiU, har også vært med i en arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til en ny handlingsplan for UiA på likestilling, inkludering og mangfold. Her ble blant
annet utfordringen rundt den internasjonale stemmen og tilretteleggingen for det i UiAs
formelle organ og demokrati tatt opp og spilt inn. Planen er enda ikke vedtatt og styret er
spent på om dette og de andre forslagene blir vedtatt av UiA-styret i nær fremtid.
STA ble også i oktober invitert inn til å presentere organisasjonen for de nye administrative
ansatte på UiA. Her deltok nestleder med presentasjon om STA som organisasjon for
studenter og UiA, men også hvordan ansatte kan benytte seg av eller bidra inn til
organisasjonen.
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STA-styret har også valgt å arrangere sosiale arrangement gjennom året. Med nestleder i
spissen er det blitt invitert til SP-lunsjer og «Engasjertpils». SP-lunsj har vært et
samlingspunkt for de i Studentparlamentet som måtte ønske å møtes for felles lunsj én gang i
måneden. Her tok alle med sin egen matpakke og hyggelig selskap. Det skal gis en ekstra
honnør til organisasjonskonsulent for praktisk organisering av klargjøring og bevertning. STA
ble også med på å arrangere noen tematiske «Engasjertpils»-arrangement. Dette var
opprinnelig et initiativ fra en engasjert student på UiA, som gjerne ville dele planlegging og
gjennomføring med STA på noen arrangement.

Les mer:
Studietur København: https://www.uia.no/nyheter/snapshots-for-ideer-til-campusutvikling-ved-uia
NSO-høstkonferanse: https://stastudent.no/2019/10/30/det-er-lov-a-banne-i-kjerka/
Feiret ferdige toppetasjer: https://www.uia.no/nyheter/feiret-ferdige-toppetasjer
Byggestart for to nye toppetasjer: https://www.uia.no/nyheter/byggestart-for-to-nye-toppetasjar-imaiog-juni-2020

Studentpolitisk toppmøte: https://stastudent.no/2019/11/12/studentpolitisk-toppmote-2/
Studentmentorer på dagsorden: https://stastudent.no/2019/10/21/studentmentor-rektor/
Studentombud fra hele Skandinavia samles på UIA: https://www.uia.no/nyheter/studentombudfrahele-skandinavia-samles-paa-uia
UiA-Parken ble åpnet: https://www.fvn.no/krsby/i/y3yVg2/uia-parken-ble-aapnet

November
Allerede første dag i måneden åpnet det med et brak. Leder og nestleder hadde innlegg og
debatt om studenter og UiAs tjenester for Studieavdelingens årlige felles konferansedag. Like
etter presentasjon dro de rett i møte for å hilse på og lobbe studentsaker til Agders
stortingsrepresentanter som var på besøk på UiA. I møtet fikk vi mulighet å legge frem
viktige prioriteringer det kommende året, hvor fokuset lå både mot studenters psykiske helse
og studenters tilknytning til Agder. Møte med Agder-benken er en viktig arena å delta på da
dette gir stortingsrepresentantene en tilknytning til «deres» studenter. Vi har dratt godt nytt av
denne kontakten under koronasituasjonen for å lobbe inn behovet for økonomisk støtte til
permitterte studenter.
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Leder deltok på et internseminar for fakultet for Humaniora og pedagogikk. Der innledet hun
på tematikken «Hvem er studentene våre?». Fokuset for innledningen var å minne
administrativt ansatte på den mangfoldige studentmassen som utgjør UiA, og hvordan man
kan imøtekomme ulike ønsker og behov.

November måned bestod av en god del workshops, blant annet rettet mot
campusutviklingsplan på begge campuser. Her skulle alt diskuteres. Fra
areal, læremetoder, fleksibilitet vs. statiske fasiliteter, digital undervisning
og til en bærekraftig og grønn campus. Hele styret deltok på ulike
arrangement og workshops i denne sammenheng. På workshop om grønn
campus var nestleder invitert til å holde en innledning på vegne av
studentene for å sette workshopen i gang.

Klima var på dagsorden denne måneden og Eilerts salong ved UiA inviterte til debatt om
klima og UiAs ansvar. I debatten satt viserektor for
samfunnskontakt og nyskaping; Gøril Hannås, klimaforsker
fra UiB; Helge Drange, og nestleder i STA; Olea Norset. Det
var en debatt med mye engasjement både i panel og i salen.
Nestleder i STA skrev en kommentar på UiAs nettsider i
ettertid hvor hun stilte kritiske spørsmål til UiAs oppfølging
på klimaområdet. Dette fikk hun motsvar på fra både
viserektoren og rektor.
November var også den måneden Studentparlamentet satte Kristiansand by på hodet. Under
november-møtet ble første diskusjon om UIAs bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale
gjennomført. Denne saken skapte stor interesse i Kristiansand (både av ansatte, studenter og
øvrig befolkning), og spesielt når Studentparlamentet vedtok påfølgende resolusjon i januar
ble saken blåst opp i den lokale medier. Selv statsråd Kjell Ingolf Ropstad ble deltakende i
debatten. Leder fikk i denne sammenheng mye medietid, og Studentparlamentet viste seg
relevant selv utenfor UiAs vegger.
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Ikke nok med at STA gjorde seg synlig i
debatten om livssynsnøytrale rom, men
november var også den måneden
områdereguleringen på Lund torv stod høyt på
agendaen. Lobby inn mot Kristiansands
politikere og administrasjon måtte
gjennomføres.
Hver mandag ettermiddag dro leder og direktør i Studentsamskipnaden til de ulike partienes
gruppemøte for å lobbe inn studentboliger på Lund torv. Leder brukte også tid på
medieopptreden og skrev blant annet en artikkel med tidligere ledere og nestledere i STA om
hvorfor studentboligene burde bygges. Det skal ikke legges skjul på at flere av politikerne
også var særdeles interessert i å også snakke om Studentparlamentets debatt rundt bruk av
Konferansesenteret Q42, selv om leder deltok på gruppemøtene for å lobbe inn
studentboliger. I forbindelse med Lund torv deltok også styret på en aksjon for å vise sin
støtte til at studentboligene burde bygges, til tross for stor motstand fra enkelte deler av øvrig
befolkning.
I november ble også «Nattevandring for bærekraftsmålene» gjennomført, i regi av Norad og
Kristiansand kommune. Leder deltok, sammen med representant fra bærekrafts- og
miljøutvalget, med en innledning om studentenes tanker og arbeidet omkring
bærekraftsmålene.
I en ellers travel november tok STA-styret seg tid til
en teambuildingstur til Oslo. I to dager hadde de fokus
på sosiale relasjoner og faglig innhold.
Kommunikasjonsansvarlig holdt en workshop for
øvrige styremedlemmer, med fokus på
gjennomføringen av Studentvalget 2020. I tillegg
deltok styret på møte med NSO, her fikk de tips og
triks til å lage gode strukturer og prioriteringer i en hektisk hverdag.
Måneden ble avsluttet med julebord for Studentparlamentet. Det ble em veldig hyggelig fest
og sosialt pusterom for alle. Festkledde mennesker til dekket bord, god mat og underholdende
konkurranser. Julebordskomiteen, bestående av organisasjonskonsulent og nestleder, jobbet
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iherdig for å få Alibiet til å bli et julete og hyggelig sted – og var svært fornøyde med
stemningen på selve festen!
Les mer her:
Sier nei til lei av lokaler eid av religiøse organisasjoner: https://khrono.no/sier-nei-til-leieavlokaler-eid-av-religiose-organisasjoner/422218 UiA vil vurdere å droppe bruk av
menighetsbygg: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/GGgwvq/uia-vil-vurdere-aa-droppebruk-avmenighetsbygg
Workshop Campusutviklingsplanen: https://www.uia.no/nyheter/fremtidens-campusvitrenger-dine-ideer
Nestleders kommentar om klima på UiAs sider: https://www.uia.no/omuia/fakultet/fakultetfor-samfunnsvitenskap/eilerts-salong/aktuelt-eilerts-salong/klimadebatten-skrytepost-for-uia Rektoratets svar: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-forsamfunnsvitenskap/eilertssalong/aktuelt-eilerts-salong/selvskryt-eller-handling

Desember
Desember måned bærer preg av at det er siste innspurt med eksamen for de fleste på UiA.
Tiden bruker STA-styret til å samle trådene og gjøre seg klare til januar. Det er alt fra å rydde
i mail, klargjøre neste SP-møte, lande prosjekter o.l.

Leder og nestleder jobbet hyppig videre med
studentparlamentssaken som omhandlet undervisning i
rom eid av religiøse organisatorer. I den forbindelse ble
STA invitert på et møte med to aktive pastorer i
menigheten Filadelfia og pådriver for bruk av
konferansesenteret Q42. Leder og nestleder hadde et
godt møte med representantene og tok med seg til
opplysninger man fikk i møtet.
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11.desember ble endelig fortjenesten av demonstrering, lobbyarbeid og deltakelse på
kulturkvelder for Lund torv belønnet. Bystyret vedtok da at det kunne
bygges på Lund torv. Selv om vedtaket i bystyret er fattet avventes det enda
en endelig tillatelse til å bygge. Dette er noe STA-styret må følge opp
kommende periode.
Leder og leder for Velferdstinget i Agder skrev i desember under på en
avtale med Teateret i sentrum. Dette er en avtale som legger til rette for
studentvennlige priser og gode avtaler om man ønsker å leie lokale hos
Teateret.
Året 2019 fylte STA 25 år slik STA ser ut i dag. Det feiret vi ved å dele ut
pepperkaker og gløgg til alle som satt og leste til eksamen på campusene. Dette falt i god
smak hos alle og var et lite lyspunkt i eksamensstresset. For de internasjonale studentene var
det ekstra gledelig da de fikk oppleve en norsk juletradisjon, og ønsket både rosiner og
mandler i gløggen om det var slik at det var det som var det tradisjonelle i Norge. Vi feiret
også STA ved at Irene tok et dypdykk i arkivet for å finne ut mer om STAs 25 år. Dette
resulterte i en jubileumsartikkel.

Styret avsluttet desember måned med en intern
juleavslutning, hvor alle fikk brynt seg på en runde
curling. Deretter var det juleferie for de aller fleste, også
STA-styret.

Les mer her:
Studentboliger på Lund Torv: https://stastudent.no/2020/03/18/studentboliger-pa-lund-torv/
STA 25 år: https://stastudent.no/2019/12/11/studentorganisasjonen-i-agder-er-25-ar/

Januar
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig kickstartet året på begge campuser, for å hjelpe til i
mottakelsen av nye internasjonale studenter. Mangfoldsuken 2020 ble også avholdt 13.01,
med læringsmiljøpolitisk ansvarlig i spissen. Under mangfoldsuken deltok STA som arrangør,
og ønsket studentene velkommen tilbake fra juleferie.
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Januar startet også gledelig for styret da vi fikk nyheten om at vi har fått tildelt midler, fra
UiA, for å øke kommunikasjonsansvarliges stillingsprosent fra 20 % til 40 %. Det ble
besluttet i vedtak fra Studentparlamentet at kommunikasjonsansvarlig kunne øke sin
stillingsprosent allerede fra februar. Kommunikasjonsansvarlig opprettet også det uformelle
kommunikasjonsutvalget i STA. Når revidering av valgreglementet i STA behandles er dette
foreslått inn som en formell del av organisasjonen. Kommunikasjonsutvalget skal bistå
kommunikasjonsansvarlig i styret i arbeidet for STA. Det er mange muligheter å utvikle en
stilling når man kan øke den med 20 %.
Engasjer deg-dagen ble gjennomført på begge campus
og var i all hovedsak en suksess. Læringsmiljøpolitisk
ansvarlig, sammen med en engasjert representant i
Studentparlamentet, deltok i planleggingen og
gjennomføring av dagen. De representerte STA både
på stand og presenterte organisasjonen under et
pitcheseminar senere på dagen.

I januar startet også diskusjoner om studiestarten 2020. Nestleder i STA ble spurt om å sitte i
arbeidsgruppe som skulle arbeide for hvordan studiestart kunne bedres, med vekt på hvordan
det faglige miljøet kan styrkes. Gruppen arbeidet etter et mandat gitt av rektoratet. I gruppen
var de to studentrepresentanter, den andre var en engasjert student fra Studentparlamentet.
Sammen hadde de presentasjon om hva som er viktig som ny student og fulgte opp arbeidet i
gruppen. Samme måned kom også de nye fadderstyrene på plass og nestleder deltok for å
presentere STA og mulighetene for samarbeid på tvers. Dette er svært positivt for å møte
hverandre ansikt til ansikt slik at man enda lettere kan ta kontakt i løpet av året angående
studiestart, og jobbe mot felles mål.
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I januar var også vertskommunene på banen. Leder og nestleder deltok på en workshop
knyttet til universitetsbyen Grimstad. Dette arbeidet
har stått på stedet hvil, i påvente av at arbeidet med
Universitetsbyen Kristiansand trår frem. Planen har
vært at man skal ta lærdom fra prosessen i
Kristiansand, før den starter i Grimstad. Under
workshop ble det kartlagt ulike arbeidsområder som
må vies enda mer oppmerksomhet mot, for å gjøre
Grimstad om til en universitetsby; studenttilknytning
til arbeidslivet, sosiale arrangement, møtearenaer for
studenter og øvrige m.m. I etterkant av workshop er
det opprettet
flere arbeidsgrupper hvor både STA-styret og andre studentrepresentanter fra
Studentparlamentet og øvrige foreninger er representert. Arbeidet med universitetsbyen
Grimstad er i gang for fult, og det er gledelig å se progresjon.
Kommuneplanen for Kristiansand kommune sto også på
agendaen. Kommunen, sammen med studentaktiviteter,
linjeforeninger, UiA og ungdommens bystyre, arrangerte
innspillsrunde i form av workshop på UiA. Nestleder ble
invitert til å holde innledning om studentenes stemme og
studentenes syn på bærekraft for å sette workshopen i gang.
Ordfører Jan Oddvar Skisland var også der og holdte
innledning.
Leder avsluttet januar måned med ledermøte i NSO. Denne ble avholdt i Tromsø. Det er et
ønske at NSO skal besøke ulike deler av medlemslag, i ulike deler av landet. Denne gangen
ble det nydelige Tromsø som ble besøkt.

Les mer her:
Universitetsbyen Grimstad: https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/universitetsbyen-grimstad
Javel! Mangfoldsuka: https://www.uia.no/arrangementer/javel!-mangfoldsuka-ved-uia
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Artikkel om kommuneplan: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultetforsamfunnsvitenskap/nyheter-fra-fakultetet/kreativ-idemyldring-for-en-mer-miljoevennligby

Februar
Styret startet i februar arbeidet med revidering av styringsdokument og politisk dokument. I
tillegg ble det satt ekstra innsats mot Studentvalget 2020.

Februar ble for nestleder og leder en konferansemåned.
Nestleder, sammen med bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg
deltok på den årlige bærekraftskonferansen i Bergen. Denne
er arrangert av universitet- og høyskolesektoren og inviterer
ulike aktører inn for å diskutere temaet. Utvalget brukte
denne konferansen for å smale informasjon og kunnskap for
revideringen av det politiske dokumentet for bærekraft og
miljø i STA.
Leder og nestleder

deltok på «European

learning and teaching

forum» i Utrecht, Nederland.

Konferansen tok for

seg fremtidens undervisning

og aktive

læringsformer. Nestleder var

der som representant

fra STA-styret. Leder

derimot deltok der som

leder av Studentrådet i

Universitets- og

høyskolenettverket på

Vestlandet

(UHNettVest). Studentrådet

deltok på konferansen

i Utrecht som den del av sin

årlige studietur, og har

ellers i året hatt hyppig

møtevirksomhet. Når

konferansen var gjennomført

ble Studentrådet igjen for å diskutere videre planer for året og overlapp med nytt Studentråd.
Leder, nestleder og en hel delegasjon fra STA reiste også på den årlige studentkonferansen
arrangert av Studentrådet til
UHNettVest. Årets tematikk var studentmobilitet, med fokus på universell utforming. En del
av delegasjonen var fra medlemmer i internasjonalt utvalg i STA som dro stor nytte av
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konferansen. Utvalget brukte dette for å lage anbefalinger for neste utvalg, men også for neste
STA-styret for internasjonalisering.
Leder deltok også på Eilerts Salong, med tematikken UiA+Jesus=?. Debatten tok for seg
Studentparlamentets resolusjon fra januar, og leder debatterte mot en UiA - professor. Selv
om debattantene ikke kom til enighet ble det opplevd som positivt at debatten var rettet motog ble tatt på UiA.
Lokalt var også Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i full sving. I starten av februar ble utkast til
ny UH-lov (NOU 2020:3) lagt frem, og offentliggjort på regjeringens nettsider.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig påtok ansvaret med å hente frem det viktigste fra NOUens 450
sider. Det som ble løftet frem var spørsmål om valgt eller ansatt rektor, hvorvidt rektor eller
en ekstern aktør skal lede universitetsstyrene, samt universitetenes autonomi i lys av
formålsparagrafen. I tillegg ble det foreslått et eget kapittel om læringsmiljø. Disse punktene
ble så presentert i et eget høringssvar til UiA, og fremlagt læringsmiljøutvalget 20.04.
I tråd med handlingsplanens punkt om å delta på SAIHs vårkampanje, var
læringsmiljøpolitisk ansvarlig også tidlig involvert i planleggingen av markeringen lokalt. I
det ligger blant annet å delta på jevnlige styremøter, og representere STA under
Vintersamlingen 2020. Samlingen fant sted på Utøya, hvilket gav rom for refleksjon om
hendelsene før, under og etter 22. juli. Samarbeidet mellom SAIH og STA har vært meget
godt, men kampanjen ble, som følge av Korona-nedstengingen avlyst.
Februar måned bød også på en rekke interessante arrangement. STA-styret gjennomførte
Allmøte for å få tillatelse til å supplere SP. Tillatelsen
ble gitt og suppleringen ble en suksess. I etterkant gav
leder og organisasjonskonsulent opplæring til de
supplerte representantene til SP.
STA-styret lanserte sin avtale med «Schibsted Student».
En avtale som gir studenter ved UiA gratis tilgang på
digitale aviser, og artikler bak betalingsmurer. I dette
tilbudet inngår bla: Fædrelandsvennen, VG+ og Aftenposten.
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Den 8.februar gjennomførte STA, med en engasjert
representant fra SP i spissen, sammen med UiA
arrangementet «Våge å være». Arrangementet ble
gjennomført i sammenheng med «En by for alle»,
mangfoldsuken i Kristiansand kommune. Her deltok
blant annet Gisle Agledahl fra Jævla homo.

Landsmøtedelegasjon til NSO startet også sitt arbeid. Ni valgte representanter satte i gang
forberedelsene for å representere UiA-studentene. Selv om korona-krisen slo inn og avlyste
landsmøtet er det varslet et ekstraordinært landsmøte til høsten, og representantene vil få
muligheten til nasjonal påvirkning.
UiA sin nye strategi i perioden 2021-2024 ble for fullt diskutert i februar, både internt og
eksternt. Blant annet deltok læringsmiljøpolitisk ansvarlig på en faglig workshop på vegne av
STA. Strategien er også blitt diskutert i Studentparlamentet og leder har i ettertid diskutert
strategien i Råd for samarbeid med arbeidslivet og i dekanråd. Strategien skal behandles i
UiA-styret juni 2020.

Les mer:
UiAs strategiprosess: https://www.uia.no/nyheter/stor-stoette-til-uias-strategiprosess
Våge å være_ https://www.uia.no/arrangementer/en-by-for-alle-vaage-aa-vaere
Lansere avtale Schibsted student: https://stastudent.no/2020/03/18/sta-og-schibstedstudenthar-gitt-deg-gratis-avisabonnement/
Revidering av UH-lov: https://student.no/revidering-av-uh-loven/ og
https://stastudent.no/2020/02/28/ny-universitets-og-hoyskolelov/
Studentkonferanse UHNV: https://uhnettvest.no/utveksling-er-ikke-for-de-fa-men-fordemange/
Studietur til Utrecht : https://uhnettvest.no/fikk-brynt-seg-pa-store-internasjonale-sporsmal/
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Mars
Mars måned startet godt, og styret var for fullt i gang med måneden – det var før
koronasituasjonen slo inn for fullt.
Leder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig deltok på åpningen
av UiAs nye rom for tro og tanke, i F2. Leder holdt en
innledning og viste til viktigheten av at studenter og ansatte
kan finne pusterom i løpet av dagen.

Den 12.mars 2020 vil stå igjen som en merkedag i STAs historie og i Norge som helhet. Dette
var dagen UiA stengte ned på grunn av Korona-pandemien og Norges land fulgte like etter.
Styret har etter 12.mars 2020 hatt hjemmekontor og brukte den
første tiden på å navigere seg gjennom avlyste møter og
konferanser, endrede datoer, ny arbeidsform og nye spørsmål
som oppstod, knyttet til blant annet økonomi, studenters
psykiske helse, innveksling/utveksling, undervisning, eksamen,
bachelor- og masteroppgaver og ikke minst Studentvalget
2020.
Leder og organisasjonskonsulent har hatt økt helse, miljø og sikkerhetsansvar knyttet til
korona-pandemien. Dette har blant annet omfattet livet på kontoret og hjemmekontoret, møte
med UiAs beredskapsgruppe og gjennomføring av møter i regi av STA (for eksempel
fellesrådsmøter og Studentparlamentsmøter). Styret har i helhet hatt økt kontakt med
Studieavdelingen og internasjonalt kontor for å finne gode løsninger for studenters behov
både på og utenfor UiA. Leder har i tillegg hatt hyppigere møter med dekanrådet, UiA-ledelse
og øvrige ledere av studentdemokrati i Norge for å samarbeide om situasjonen. Nasjonalt sett
har det store samarbeidspunktet vært en ordning for økonomisk støtte til permitterte studenter.
Styret har i denne perioden måtte omforme Studentvalget 2020, fra fysisk til digitalt. Hele
styret har samarbeidet om å lage planer og struktur for hvordan STA skal bruke sine digitale
plattformer for å rekruttere inn kandidater til Studentparlamentet og
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Fakultetstyret/Avdelingsstyret (425.mars),
rekruttere kandidater til råd, styrer og
utvalg (2.april-3.mai) og ikke minst
gjennomføre stemmeperioden
(22.april-29.april). Til tross for
koronakrisen fikk vi rekruttert inn 63
studenter til
Studentparlamentet og Fakultetsstyrene/Avdelingsstyret. Dette er åtte flere kandidater
sammenlignet med i fjor. I tillegg ble det ikke gjennomført en eneste dag på stand.
Styret har, sammen med kommunikasjonsutvalget, i tillegg samarbeidet om å utvikle
materiale til valget både filmer, bilder og artikler og posting av disse. Vi ønsker også å takke
for samarbeidet både med UiA sentralt, fakultetene/avdelingen, Studentparlamentet og øvrige
studenter for at alle har vært med å dele informasjon, samt rekruttert både kandidater og
stemmer.
Koronasituasjonen førte til at Åpen dag på UiA ble endret. Dette er en dag der alle elever fra
videregående skole kan komme for å bli kjent med universitetet, og dagen ble heller digital.
STA deltok som vanlig med en bolk om studentlivet utenfor forelesningssalen, og delte tips
og triks. Dette gjorde leder og nestleder sammen med en studentambassadør fra UiA,
Leder deltok på et samarbeidsmøte med UiA CoLab, Velferdstinget i Agder (VT),
Studentsamskipnaden og UiA. Samarbeid med VT og SiA er noe leder har brukt mye tid på
det siste året. Både hvordan velferdsaktører kan samarbeide bedre om studentvelferd og
hvordan informasjon, strukturer og ansvarsområder kan bli enda klarere. I lys av dette
arbeidet er det et ønske å gjennomføre en workshop med UiA CoLab i spissen for å finne
gode løsninger i fellesskap.
Leder deltok også i mars på digitale møter med Kristiansand kommune for å lobbe inn et
formelt vedtak om opprettelse av Studentrådet i Kristiansand. Dette er også et arbeid leder har
fulgt gjennom hele året. Studentrådet i Kristiansand ble vedtatt, og studentene i Agder har
med dette et formelt organ å støtte seg på for å bli hørt i Kristiansand. De samme strukturene
vil STA-styret jobbe videre for i Grimstad, i sammenheng med universitetsbyen Grimstad.

Les mer:
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Endelig er Studentvalget 2020 her: https://stastudent.no/2020/03/18/endelig-erstudentvalgether/
Åpen dag UIA: https://www.uia.no/studier2/aapen-dag
Ingen undervisning på UiA: https://www.uia.no/nyheter/ingen-undervisning-paa-uia Vi
må ta vårt samfunnsansvar: https://stastudent.no/2020/03/12/vi-ma-tavartsamfunnsansvar/
UiAs retningslinjer for korona-viruset: https://www.uia.no/om-uia/retningslinjeroginformasjon-om-koronaviruset

April
Etter hvert som tiden har gått har den verste krisetilstanden lagt seg og mye av arbeidet er
oppe i nogen lunde «normaltilstand», hvor digitale møter er hverdagen og den daglige driften
igjen tas tak i.
22-29.april ble stemmeperioden til
Studentparlamentet og
Fakultetsstyrene/Avdelingsstyret gjennomført.
Denne uken var fylt med bilder og filmer av kjente
personligheter som har besøkt UiA, som oppfordret
studentene til å stemme. Dette har
Kommunikasjonsansvarlig og UiA samarbeidet om.
I tillegg kunne studentene lese digital valgavis og
stille til valg på en enkel måte, noe
Kommunikasjonsansvarlig stod i spissen for. Uken
var også fylt med premier som en boost for å
stemme i valget.
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Nytt av året var også «Studentvalgsprisen». Denne ble tildelt
det Fakultetet/Avdelingen med høyest stemmeprosent ved
Studentvalget. I år var det Fakultet for kunstfag som stakk av
med seieren, med 17 % oppslutning – Hurra! Når tiden tillater
det skal de få overrekt en pokal, og våre anbefalinger er at
neste styret viderefører denne prisen. I helhet ble årets
valgoppslutning 7,1 %. Sammenlignet med fjorårets 8,9 %
mener vi at gjennomføringen gikk bra, til tross for
koronasituasjonen.
Videre i april har styret hatt fullt fokus på å rekruttere studenter til råd, styrer og utvalg. Det er
rekruttert via direkte kontakt, digitale plattformer, annonser og kompetansetorget.
I april fikk styret også avviklet en litt annerledes påskeferie.
Sett i lys av koronasituasjonen var april den måneden styret samarbeidet tett med
Studieavdelingen for å finne gode løsninger for digital eksamen. Mens mars dreide seg om
digital undervisning og praksis, var april den måneden hvor digital eksamensavvikling var et
hett tema. Det viste seg til slutt at absolutt alle eksamener ved UiA ville la seg gjennomføre
digitalt. UiA har i denne sammenheng sendt ut en lokal undersøkelse om hva studentene
mener om den digitale undervisningen. Dette blir førende tall for veien videre.
UiA Campus Grimstad fikk i april et regnbueparadis,
tilsvarende regnbueovergangen i Kristiansand.
Ettersom det ikke var mulig med en formell åpning
tok leder og nestleder seg av oppgaven å dra til
Grimstad for å markere paradiset. Vi gratulerer med
paradiset og mangfoldet ved UiA skal bare bli enda
bedre.

Fylkeskommunen satt i gang med et spennende arbeid i april. STA-styret, med leder i spissen,
ga innspill til den ventede studentmeldingen i Agder. Dette er en studentmelding som skal si
noe om studentenes trivsel og tilknytning til Agder, som også vil kunne pekepinn på konkrete

24

tiltak og forbedringspotensialet Agder som region har for at studentene skal komme til
Sørlandet, trives som studenter og bosette seg etter endt utdanning
Den 29.april 2020 gjennomføre styret STAs første digitale SP-møte. I møtet ble både politiske
dokument og vedtekter vedtatt. Gitt omstendighetene, og tilbakemeldingene styret mottok,
mener vi gjennomføringen av møtet ble en suksess.
STA er medlem av SAIH (studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) og deltar
dermed på SAIHs nasjonale årsmøte. Dette gjorde vi også i år, til tross koronasituasjonen.
Møtet skjedde også her digitalt hvor de viktigste dokumentene og prosessene for
organisasjonens virke ble gjennomført. Nestleder møtte som delegat og læringsmiljøpolitisk
ansvarlig som observatør. Det var et viktig møte hvor nytt arbeidsutvalg i SAIH nasjonalt,
samt andre verv ble valgt inn for den kommende perioden

Les mer:
UiA kartlegger digital undervisning: https://www.uia.no/nyheter/siste-frist-for-kartleggingavuias-digitale-undervisning
Alle eksamener er lagt om https://www.uia.no/nyheter/alle-eksamener-er-lagt-om
Stemmeperiode UIA: https://www.uia.no/nyheter/har-nok-kandidatar-til-faste-plassar
Regnbueparadis i Grimstad: https://www.uia.no/nyheter/regnbue-paradis-paa-campusgrimstad

Mai
I mai måned har digitale eksamener blitt igangsatt. For styrets del har mai måned rettet fokus
på hvordan UiA skal takke av avgangsstudenter og hvordan man i samarbeid skal rigge for
studiestart høst 2020. Det er varslet en studiestart preget av smittevernshåndteringer, og
hvordan man skal gjennomføre en studiestart dels fysisk og dels digital er gjennom mai
måned en viktig tematikk.
Styret har i løpet av måneden gjennomført en digital valgforsamling. Ettersom
koronasituasjonen gjør det umulig å møtes fysisk ble det bestemt at UiA-styret, STA-styret og
Skikkethetsnemda skal velges 20.mai. Øvrige verv utsettes til ekstraordinær valgforsamling til
høsten 2020 og sittende representanter får utvidet sin funksjonsperiode til 1.november. Når
valgforsamlingen må gjennomføres digital har dette betydd et merarbeid for styret, med leder
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og organisasjonskonsulent i spissen, for å finne en god løsning på dette. I løpet av mai vil
også styret gjennomføre sitt andre digitale SP-møte, som også vil være det siste i dette styrets
funksjonsperiode. På dette møtet vil SP vedta handlingsplanen for kommende STA-styre, som
er gjeldende fra 1.juli 2020.
Nestleder har deltatt på digitale møter for internasjonale studenter og ansatte. Der var rektor
for å svare på spørsmål til alle som lurte, og nestleder var der for å informere om STA og
plukke opp på spørsmål eller problemstillinger underveis.
Nestleder startet i mai i en arbeidsgruppe som skal jobbe med et høringssvar til Lied-utvalgets
arbeid. Lied-utvalget jobber på departementsnivå med arbeidet på høringen om «Med rett til å
mestre». Forslaget som er kommet omhandler hvordan struktur og innhold er i videregående
opplæring. Skille mellom yrkesfaglig utdanning og studieforberedende utdanning. Hvordan
man kan styrke utdanningen slik at flere fullfører. Forslaget tar også opp hvilken tilgang det er
for voksne som ønsker videregående utdanning, samt hva de ulike retningene skal inneholde
med tanke på fag, timeantall osv.

Les mer:
Vinnere av Studentparlamentsvalget 2020: https://stastudent.no/2020/05/11/resultatetistudentvalget-2020/

Mye digital fra høsten av: https://www.uia.no/nyheter/mye-digitalt-fra-hoesten-av
Lykke til med eksamen: https://www.uia.no/nyheter/lykke-til-med-eksamen

Juni
Juni måned vil dedikeres til overlapp, både i fellesskap og individuelt. Hvert styremedlem
skal planlegge individuell overlapp og utarbeide tilknyttede fagnotat for sitt verv. Leder vil
også planlegge overlapp for påtroppende leder og nestleder i forbindelse med UHNettVest.
Leder skal også planlegge overlapp for fagpolitisk ansvarlig. Styret vil også legge opp forslag
til gjennomføring av opplæring til nytt Studentparlament, samt hvordan nytt styre kan starte
arbeidet i august.
Studiestart høsten 2020 vil være i styrets fokus. Styret vil delta i møter på ulike arena for å
sikre et godt samarbeid og mottak av både nye og gamle studenter ved UiA. Det vil også
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følges opp hvordan den digitale undervisningen kan bli enda bedre til høsten, og hvordan UiA
sakte, men sikkert kan åpne igjen – på en trygg måte.
I juni vil leder, nestleder og læringsmiljøansvarlig samarbeide tett med Studieavdelingen når
det gjelder revidering av kvalitetssystemet til UiA. STA-styret skal gi innspill på hva vi mener
på endres i dagens kvalitetssystem, og spesielt med fokus på tillitsvalgte sin rolle på UiA.
Videre vil vi også lande opplæringen av studenttillitsvalgte til høsten 2020, og ta høyde for
digitalt valg og opplæring av studenttillitsvalgte.
I lys av avslutning både for sittende
Studentparlament og STA-styret må
dette ses an etter hvert som situasjonen
utvikler seg. Vi jobber med å finne gode
løsninger på hvordan vi kan takke av
hverandre på en god måte, selv om
smittevernreglene per i dag ikke gjør
fysiske møter enkelt.
Styret håper at juni gir oss en mulighet til å møtes på kontoret igjen. Både for opplæring, for å
møtes, men også for å hente våre personlige eiendeler før vi 30.juni 2020 gir stafettpinnen
videre til STA-styret 2020/2021.

Styrets avsluttende ord
I løpet av perioden blir man godt kjent med hverandre som sitter i STA-styret, man deler både
gleder og sorger i løpet av året. En periode i styret går fort, men vi ser tilbake på et år hvor vi
har hatt det gøy både faglig og sosialt, samtidig som vi har utfordret hverandre. Dette har gitt
STA et styre som har vært i konstant utvikling, og som går av med hevet hode. Det siste året
har også bydd både på interne utfordringer da styresammensetningen har blitt endret og
påfølgende at korona-pandemien slo inn. Dette gav styret en ny arbeidshverdag på
hjemmekontor, nye prioriteringsspørsmål og henvendelser som skulle besvares. Likevel har vi
kommet oss gjennom året i fellesskap, og mener vi etterlater en organisasjon som fremdeles er
frempå når det gjelder å kjempe for studentenes interesser.

27

Styret ønsker å takke våre samarbeidspartnere i året som har gått. Uten et godt samarbeid med
våre medstudenter, UiA og vertskapsbyene ville ikke året vært det samme. Vi setter pris på de
engasjerende og løsningsorienterte menneskene vi har møtt, og som vi sammen med har fått
utviklet STA og bedret studentenes rettigheter. Vi er heldige som går på et universitet som
fokuserer på å inkludere studentene, både vi som er engasjerte gjennom STA, men også de
enkelt-studentene som kommer med sine innspill i løpet av året. Vi ønsker alle lykke til, og vet
at de gode løsningene også vil fremmes og gjennomføres for studieåret 2020/2021.

På vegne av styret 2019/2020
Benedicte Nordlie,
Leder Studentorganisasjonen i Agder.
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Gjennomgang av handlingsplan 2019/2020
Utdanningskvalitet
Punkt
STA skal være en aktiv pådriver
for at det opprettes flere
mentorskap på alle fakultet og
avdeling for lærerutdanning.

STA skal arbeide for at
obligatorisk skriftlig begrunnelse
blir innført på UiA

Kommentarer fra STA-styret
På dette punktet har STA-styret snakket med SLU (PULS) om deres rolle i mentorskapsordninger, og det er blitt
diskutert i senteret MatRIC om de kan bidra til at det opprettes flere mentorskap. STA har spilt inn at det ønskes
flere mentorskap, og vi opplever en positiv holdning fra alle vi har snakket med. Vi har også vært i dialog med
prosjektet God Start, som oppretter mentorskap på flere utdanninger ved fakultet for Humaniora og Pedagogikk.
STA har også deltatt på et forum knyttet til mentorskap på tvers av fakultet/LU ved UIA.
Punktet anses som oppnådd
STA-styret har spilt dette inn som et mulig fokusområde i Studieavdelingens utviklingsplan. Punktet ble fryst
fra januar da styresammensetningen ble endret.

Punktet anses som ikke oppnådd
STA skal arbeide for at et
botsystem for forsinket sensur blir
innført på UiA

Dette er en prioritering fra UiA-styret, og studieavdelingens analysegruppe. Mest sannsynlig vil det komme en
grundigere rapport om tiltak for å forhindre forsinket sensur ved UIA i 2021. Punktet ble fryst fra januar da
styresammensetningen ble endret. Det foreslås videreført i neste handlingsplan.

Punktet anses som ikke oppnådd
STA skal arbeide for å sikre at
Inspera gir informasjon og
bekreftelse ved mottak av
begrunnelse og bekrefter
innleverte oppgaver.

Det er blitt forespurt fra IT, som skulle følge opp og undersøke muligheten. Det har blitt purret opp, men noen
løsning lar vente på seg. Det vil følges opp av neste styret når IT har ressurser til å besvare henvendelser utenfor
koronasituasjonen.
Punktet anses som ikke oppnådd

STA skal arbeide for å utvikle
egen politikk på forskningsfeltet

Styret har deltatt i møter med Universitetets Forskningsutvalg samt Forskningsadministrativ Avdeling, og
kommet med innspill der studenter kan tenkes å ha interesser og meninger. Spesielt har det vært fokus på å få
studenter mer involvert i forskning og faglige miljøer, blant annet ved å åpne for studentinvolvering tidligere i
studieløpet. STAs politiske dokumenter skal også revideres, og det vil bli lagt en del innsats i å inkludere
forskning i vesentlig større grad. Punktet vil foreslås videreført til neste handlingsplan.
Punktet anses som delvis oppnådd

STA skal arbeide for
kvalitetssikring og utvikling av
praksisopphold i regi av
universitetet

Studieavdelingen ønsker å ha fokus på dette i sin utviklingsplan. Det planlegges fra deres side en arbeidsgruppe
bestående av ulike deltakere, med erfaring fra ulike praksisområder ved UiA. Det skal her være fokus på
kvalitetssikring. Stortingsmelding for arbeidsrelevans vil også gi stor innvirkning på arbeidet. Punktet vil
foreslås videreført i neste handlingsplan
Punktet anses som delvis oppnådd

Læringsmiljø
opprettes et supplerende digitalt
tillitsvalgtkurs

fakultet/LU om hvordan de ser for seg utvikling av tillitsvalgte. STA-styret vil også gi innspill til
revideringen av kvalitetssystemet, herunder tillitsvalgtsrollen, juni 2020. Punktet foreslås videreført i
neste handlingsplan.
Punktet anses som delvis oppnådd

Punkt
STA skal arbeide for og delta i
utformingen av revidert tillitsvalgsystem
ved UiA, og herunder arbeide for at det

Kommentarer fra STA-styret
Nytt for året 2019/2020 er at man gikk fra 14 møter med de tillitsvalgte og fakultetene, til 2, og at
tillitsvalgsamlinger er løftet til fakultetsnivå. Første gjennomføring av den nye kursmodellen tok sted
september 2019, og fikk, med få unntak, gode tilbakemeldinger. STA-styret har også vært i møter med

STA skal arbeide for å sikre og følge opp
en samlet rapport som analyserer
læringsmiljøet på UiA

Læringsmiljøutvalget ved UiA har tidligere uttalt man vil vente med å igangsette egne undersøkelse for
læringsmiljøet ved UiA. Utvalget ønsker i første omgang å samle eksisterende undersøkelser, for å
lokalisere manglende data. Derimot forberedes det en undersøkelse som skal se på den digitale
omstillingen i forbindelse med SARS-CoV-2. Her vil man blant annet se på forbedringspunkter, positive
erfaringer man kan ta med seg, og hvordan studentene har opplevd dette.
Punktet anses som delvis oppnådd

Likestilling og mangfold
Punkt
STA skal delta på SAIHs kampanje i
2020 som tar for seg LHBTIQ+ i
akademia

Kommentarer fra STA-styret
STA-styret var tidlig involvert i planleggingen av markeringen lokalt. Årets tema var LHBTIQ+ i
akademia, og det ble forberedt mange gode idéer for å synliggjøre dette. STA-styret deltok blant annet på
jevnlige styremøter, og representerte STA under Vintersamlingen 2020. Samlingen fant sted på utøya.
Samarbeidet mellom SAIH og STA har vært meget godt, men kampanjen ble som følge av
koronanedstengingen avlyst. Det sees derimot på å markere temaet når høstsemesteret setter inn.
Punktet anses som oppnådd.

STA skal jobbe for at UiA synlig og
aktivt markerer mangfold på og utenfor
campus Kristiansand og Grimstad, ved
blant annet å flagge med Pride-flagget
ved anledninger som tilsier det, blant
annet ved Skeive Sørlandsdager

STA-styret var representert under Skeive Sørlandsdager 2019. Universitetet halte vimpler, med
regnbuens farger, langs hovedalléen opp mot Universitetet, og det ble malt opp et fargerikt, permanent
gangfelt i samme gate. UiA sa seg også villig til å sette universitetets logo på et banner brukt i
mangfoldsparolen. April 2020 ble det åpnet et farvefullt paradis utenfor Campus Grimstad. I løpet av

året, har STA-styret også vært til stede under verdensdagen for psykisk helse, og mangfoldsmarkeringen
2020.
Punktet anses som oppnådd.

Bærekraft og miljø
Punkt
STA skal arbeide for at det opprettes et
miljø- og bærekraftutvalg på UiA

STA skal arbeide for at involveringen av
bærekraftsmålene videreføres i
universitetets plan for 2020, og at de
inkluderes mer aktivt i planen
STA skal arbeide for subsidiering av
bærekraftige reiser for studenter som skal
på utveksling

Kommentarer fra STA-styret
Dette er et punkt STA-styret har fremmet i mange fora. Alt fra møter, debatter, konferanser, artikler og
høringssvar. I høringen til utviklingsplanen for miljø og klima på UiA ble det igjen spilt inn, at STA
mener at arbeidet med bærekraft og miljø må systematiseres enda mer; for eksempel ved at et UiA-utvalg
holder i det. Planen er enda ikke behandlet i UiA-styret og vi venter på resultat og beslutninger rundt
dette.

Punktet anses som delvis oppnådd
Det er fra STA-styret sin side blitt fremmet i møter med ledelsen og i høringer til UiA. Målene ble
videreført i Plan 2020, og på en mer strategisk måte denne gangen enn tidligere. Vi har også fått tydelige
signaler på at bærekraftsmålene også skal tydeligere inn i den overordnede strategien til UiA.
Punktet anses som oppnådd
Det er blitt utarbeidet et konkret forslag som STA vil ha en formell oversending på til UiA. I møtene
dette er blitt løftet er det blitt møtt med positivitet. Det er enda usikkert om dette er et forslag som vil
være nyttig å iverksette så snart som mulig, eller om man skal avvente til utvekslingssituasjonen er mer
tilnærmet normal (mtp. Covid-19). Dette er en vurdering STA-styret tar underveis. Arbeidet ligger
uansett ferdig utformet og er klart til iverksettelse om UiA blir med på prosjektet. Punktet foreslås
videreført i ny handlingsplan.
Punktet anses som oppnådd

STA skal arbeide for at UiA skal bli
sertifisert miljøfyrtårn

Det er blitt sett på muligheter og årsaker tilknyttet UiAs manglende miljøfyrtårnsertifisering. Dette har
vært viktig for å avdekke argumenter for og imot slik at vi på en ny måte kan argumentere hvorfor UiA
bør sertifiseres. Dette har vært research på nett, møter og konferanser. STA har fått opplyst at det er
ønskelig med en annen sertifisering enn miljøfyrtårn slik at UiA kan strekke seg lenger enn hva
miljøfyrtårn kan tilby UiA. Dette arbeidet har begynt med ved utviklingsplan for miljø og klima på UiA,
hvor de også vil se på sertifiseringer – de skal uansett begynne å føre et konkret miljøregnskap. STA har
ytret at det er viktig at en sertifisering er til for å strekke seg lenger og at resultater og arbeid rundt dette
kommer tydelig frem for studenter og ansatte.
Punktet anses som oppnådd

Internasjonalisering
Punkt
STA skal, sammen med ESN, arbeide for
at UiA tar større ansvar for velkomsten
av internasjonale studenter

Kommentarer fra STA-styret
ESN og internasjonalt kontor er godt i gang med dette arbeidet. De ser på hvordan de kan bygge
systemet slik at det ikke avhenger av at ESN (som en frivillig organisasjon) alltid må være 100%
tilgjengelig og avhengige av mange frivillige for å kunne gi innvekslingsstudenter et godt mottak.
Studiestartteamet med Fadderordningen er også inne her. STA-styret er med i studiestartteammøter. STA
er i dialog med ESN, internasjonalt kontor, studiestartteamet og fadderordningen for å spille inn.

Punktet anses som oppnådd
STA skal arbeide for at UiA synliggjør og Det er blitt sett på en del på ulike tilbud andre steder i verden for å dra sammenligninger lokalt. Per i dag
utvider tilbudet om virtuell utveksling
er det ikke mange tilbud av virtuell utveksling som er studiepoenggivende, men mer som et kurs.
UHsektoren (universitet- og høyskolesektoren) i Norge, inkludert UiA er ikke spesielt erfarne på dette

området og har ei heller noe tilbud i betydelig grad. Det har derfor ikke vært mulig å jobbe konkret og
målrettet mot dette for å synliggjøre tilbudet. Norge er fersk for tematikken, men vi tror det vil kan ta fart
de kommende årene, spesielt i lys av dagens situasjon med Covid-19. Punktet er blitt arbeidet med, men
det er ikke resultatet å vise til dessverre.
Punktet anses som delvis oppnådd
STA skal jobbe for at den internasjonale
studentstemmen høres på UiA og i STA,
blant annet ved at UiAs og STAs råd,
styrer og utvalg legger til rette for
internasjonale studentrepresentanter

STA-styret har foreslått inn i UiAs handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold at UiA skal
kartlegge praksis og organisering når det gjelder fordeling, tilrettelegging og inkludering av personer til
råd, styrer og utvalg ved UiA. Om planen vedtas av UiA-styret med dette tiltaket ser vi på det som en stor
seier. Dette fordi det da vil være en del av UiAs egne planer som de skal følge opp gjennom 4 år. Her vil
man forhåpentligvis avdekke utfordringer og muligheter som fører til at man igangsetter tiltak som
medfører enda mer internasjonalisering og mangfold i rådgivende- og beslutningsorgan på UiA. STA har
også deltatt og oppfordret at den internasjonale stemmen skal høres i møter og debatter. Dette er et viktig
og kontinuerlig arbeid som må fortsette. Punktet foreslås videreført i ny handlingsplan.

Punktet anses som oppnådd

Kommunikasjon
Punkt
STA skal etablere et tettere og fast samarbeid
med kommunikasjonavdelingen på UiA

STA skal etablere et
kommunikasjonsutvalg i STA

Kommentarer fra STA-styret
Samarbeidsavtale er klarskrevet og klar til signering med UiA etter koronakrisen. Den legger vekt på
faste møtepunkter, plikter og rettigheter knyttet til samarbeidet.
Punktet anses som oppnådd
Det er opprettet et midlertidig kommunikasjonsutvalg for å teste ut dynamikken og se hva som må gjøres
klart til utvalget skal utlyses offisielt. Utvalget har også fått opplæring, utarbeidet en handlingsplan.
Utvalget har også drevet innoldsproduksjon knyttet til Studentvalget 2020.

Punktet anses som oppnådd
STA skal jobbe med å øke synlighet og
rekkevidde i sosiale medier

STA-styret mener økt synlighet er oppnådd ved å dele viktige nyheter og arrangementer på UiAs
studentgruppe og på UiAs offisielle Facebookside i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. I tillegg
har styret hatt fokus på å publisere videoer på STAs sosiale medier, inkludert teksting. Styret har også
hatt skapt en vane for å tagge relevante aktører i facebookinnlegg, samt hyppigere kommentere innlegg
hvor andre aktører tagger STA. Punktet foreslås videreført i ny handlingsplan.
Punktet anses som oppnådd

Studentvelferd
Punkt
STA skal videreføre samarbeidet med
Velferdstinget i Agder

Kommentarer fra STA-styret
Samarbeidet er videreført i lys av samarbeidsavtalen. AU i VT og STA-styret har regelmessige møter om
samarbeidet og arbeidet som pågår. Pr. nå er det to workshops som planlegges, en mellom VT og SiA og
en mellom SiA, UiA, VT og STA for å få oversikt over hvordan vi i fellesskap skal forbedre
velferdstilbudene til studenter. I sistnevnte workshop skal også UiA Co-lab på banen for å hjelpe til med
at konkrete resultater kan hentes ut fra arbeidet. SiA er også i gang med å utarbeide egen strategi, så dette
arbeidet må også ses i sammenheng med hvordan de skal samarbeide med studentstemmene rundt seg.
Punktet foreslås videreført i ny handlingsplan.
Punktet anses som oppnådd

STA skal aktivt følge opp arbeidet med I Kristiansand er Universitetsbystrategien godkjent av nytt bystyre, handlingsplanen er under diskusjon
universitetsbystrategien i vertskapsbyene og vedtak både i kommunen og ved UIA. Herunder må vi fremme gjennomslaget med studentboligene på
Lund Torv, som også må ses i sammenheng med samarbeidet med VT og SiA. I Grimstad er strategien
Kristiansand og Grimstad
tatt opp igjen. STA-styret har oppnevnt studenter som arbeider med strategien. De har også vært på
workshop, samt diskutert hva ”veien videre” er, med tanke på konkrete handlinger som skal
gjennomføres i denne strategien. Punktet foreslås videreført i ny handlingsplan.

STA skal aktivt følge opp arbeidet med
opprettelsen av Studentråd i Kristiansand
og Grimstad

Punktet anses som oppnådd
Studentrådet i Kristiansand: forslag til mandat og vedtekter er utformet i samarbeid med Kristiansand
kommune, og vedtatt. Dette betyr gjennomslag.
Studentrådet Grimstad: STA-styret har sendt en formell oversending til UiA og Grimstad kommune for å
vise behovet for en mer forutsigbar arena til at studentene (fra alle institusjoner) blir hørt. Dette arbeidet
må ses i sammenhengen med arbeidet med Universitetsbyen Grimstad. Punktet foreslås videreført i ny
handlingsplan.
Punktet anses som oppnådd

Organisasjon

STA
Punkt
STA skal følge opp arbeidet med
revideringen av Universitets- og
høyskoleloven

Kommentarer fra STA-styret
STA-styret har svart på høringen tilknyttet ny UH-lov. I denne sammenheng har de også svart på et notat
fra UiA til Kunnskapsdepartementet tilknyttet «God statlig styring». Det vil fremdeles være jobb for
studentene tilknyttet loven, spesielt rettet mot kapittelet om læringsmiljø. Punktet foreslås videreført i ny
handlingsplan.
Punktet anses som oppnådd

STA skal være aktive i media og fronte
studentpolitiske saker

STA skal delta på og være synlig under
arrangementer som er relevante for
studentpolitiske saker

STA-styret har fulgt opp dette punktet kontinuerlig. Spesielt har Studentboliger på Lund torv og
diskusjonen rundt livssynsnøytrale undervisningsrom gitt mye medietid. Styret har prioritert både
nasjonale og lokale medier, i tillegg har vi vært aktive i Unikum. Det har også vært økt fokus å lage
filmer knyttet til spennende studentpolitiske saker som vi kan dele på egne sider, for å få økt synlighet.
Punktet anses som oppnådd
Styret har fulgt dette punktet kontinuerlig. Samtlige styremedlemmer har deltatt på konferanser,
seminarer og møter på vegne av STA – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har også deltatt om
våre egne medlemmer har etterspurt bistand.
Punktet anses som oppnådd

Organisatorisk
Punkt
STA skal se på muligheten for å endre
organisasjonens grafiske profil, samt
navnet på STA-styret, og de økonomiske
konsekvensene dette vil påføre

Kommentarer fra STA-styret
Organisasjonens grafiske profil er evaluert i lys av studentvalget og de følgende økonomiske
konsekvenser av nyproduksjon av materialer til studentvalget. På grunn av dette er det valgt å ikke
prioritere dette punktet i denne omgang, og på grunn av storsatsing på Studentvalget 2020 vil vi bruke
det navnet og den profilen organisasjonen har i dag. På grunn av koronasituasjonen kunne vi ikke bestille
alt materiale som var planlagt, men dette tar styret med til overlapp av nytt STA-styret. Punktet foreslås
videreført til ny handlingsplan.

Punktet anses som ikke oppnådd
STA skal jobbe med å utvide stillingen til Dette punktet er gjennomført med stor suksess, 20 % ekstra er vedtatt.
kommunikasjonsansvarlig
Punktet anses som oppnådd

STA skal jobbe med å finne et nytt
system for opplæring av studenter i råd,
styrer og utvalg

STA-styret har på plass ulike «maler» hvor hvordan en slik opplæring kan gjennomføres og bruker også
erfaringen fra opplæringen til tillitsvalgte. Det vil også være fokus på hvordan man kan benytte
avtroppende studenter som ressurs i denne sammenheng. Modell for RSU-opplæring beregnes å være
ferdig innen utgangen av mai, og klar til å fremlegges nytt styre under overlapp i juni.
Punktet anses som oppnådd

STA skal revidere reglement for

Prinsippene har vært oppe til innspill både for Studentparlamentet og under fellesrådsmøtene. Dette har
resultert i konkrete prinsipper og sanksjonsmuligheter ved brudd. Prinsippene vil løftes for vedtak

studentaktiviteter, og herunder utarbeide
forpliktende code of conduct for sine
medlemmer

27.mai, under dette møtet vil de også foreslås formelt inn som en del av reglement for studentaktivitet.
Punktet foreslås videreført til ny handlingsplan med fokus på internt bruk i STA

STA skal se på muligheten for å ta i bruk
et elektronisk voteringssystem under valg

STA skal feire STAs 25 års jubileum

Punktet anses som oppnådd
STA-styret har hatt tre systemer under nærmere ettersyn: Analyzer, Oppavote og E-valg (systemet UiA
bruker). Etter å ha diskutert systemene internt, hatt møter med mennesker som jobber med dem og
inspirasjon fra resten av sektoren har vi valgt å gå videre med UiA sitt E-valg. Dette systemet får vi
gratis og virker til at det matcher med behovene i vår organisasjon. På grunn av koronasituasjonen ble
punktet lagt på is, da både studietur og andre opplæringsmuligheter ble lagt på is. Punktet foreslås inn i
ny handlingsplan med fokus på E-valget.
Punktet anses som delvis oppnådd
STA-styret gjennomførte jubileum ved begge campuser desember 2019. Styret delte ut gløgg og
pepperkake til alle studentene og ønsket dem i samme slengen lykke til med eksamen. Vi fikk mange
positive tilbakemeldinger og gratulasjoner. Organisasjonskonsulent skrev også en artikkel om viktige
saker STA har jobbet med de siste 25 årene.
Punktet anses som oppnådd

STA skal se på muligheten for å ta i bruk
elektronisk forslagsark til SP-møtene

STA-styret har valgt å avvente dette punktet. Man har vært i kontakt med Velferdstinget i Agder og
andre studentdemokratier som har elektroniske forslagsark. Enda er det ikke funnet et godt system som
vil funke for vår institusjon. Systemet til VT er med første øyekast litt for komplisert om det er mange
endringsforslag som kommer inn, med tanke på sortering av forslagene når ordstyrere skal gjennomføre
votering. I tillegg koster dette systemet. Med tanke på innspill fra andre studentdemokrati virker det til at
de bruker google docs og/eller Analyzer og fører manuelt inn de forslagene som kommer, inn i et
Excelskjema. Dette skjer fortløpende under møtet av en deltaker som ikke er med i SP eller styret, slik at
det er klart oppsett til voteringen skal skje. Dette er veldig ressurskrevende og pga. mangel på et bedre
system som kan passe oss bedre, og andre prioriteringer (herunder elektronisk valgsystem), er dette
punktet satt på vent. Det foreslås videreført i ny handlingsplan da punktet om elektronisk valgsystem er
utviklet videre.
Punktet anses som ikke oppnådd.

