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POLITISK DOKUMENT FOR STUDENTVELFERD   1 

  2 
   3 
Politiske dokument for velferdspolitikk tar for seg Studentorganisasjonen i Agders 4 

(STA) vedtatte politikk når det gjelder studentenes velferdsmessige rettigheter, ved 5 

Universitetet i Agder (UiA). Arbeidet med velferdspolitikk skjer i tett sammenheng 6 

med øvrige velferdspolitiske aktører i Agder. Dette dokumentet gir retningslinjer STA 7 

mener er av betydning for studentenes trivsel ved universitetet og er delt i fire deler: 8 

Studenters velferdsrettigheter, campusutvikling, Studentsamskipnaden i Agders (SiA) 9 

tjenester og Studentmedvirkning i by- og regionutvikling.  10 

 11 
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  46 

1.1 Studiestøtte   47 

Studiestøtten skal knyttes til 1.5 G, og fordeles over 11 måneder. Dette for å sikre 48 

gode levekår for studentene og gjøre det mulig å studere på heltid. Å motta 49 

studiestøtte skal ikke ekskludere studenten fra sosiale ordninger som dagpenger.   50 

  51 

UiA skal legge til rette for gode ordninger for å kombinere jobb og studier for alle 52 

studenter. Digital undervisning kan brukes til å få til dette, men må ikke sees som den 53 

eneste løsningen. 54 

  55 

UiA skal legge til rette for studenter som ønsker å gjennomføre studier på deltid. 56 

Studerende arbeidstakere er verdifullt for medstudenter og undervisningssituasjonen 57 

i seg selv ved universitetet. Dette er studenter som bidrar med relevant erfaring og 58 

kunnskap fra arbeidslivet inn i deres studier.  59 

  60 

1.2 Tilrettelegging   61 

UiA skal ha et godt tilbud om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, 62 

usynlige sykdommer og særskilte behov. UiA plikter å informere alle studenter om 63 

tilretteleggingstilbud ved opptak som student ved UiA.  64 

 65 

Studenter med behov for tilrettelegging skal kun behøve å søke og dokumentere 66 

dette én gang i løpet av studietiden. Når en student ber om tilrettelegging, skal det 67 

fattes et formelt vedtak på tilretteleggingstilbudet universitetet tilbyr studenten. Det 68 

skal være mulig for studenten å klage på vedtaket.   69 
 70 
Tilretteleggingskontoret skal tilby informasjon om tilrettelegging og støttetjenester. 71 

Tilretteleggingskontoret skal ha rådgivere med faglig kompetanse på veiledning og 72 

tilrettelegging.  73 

 74 

UiA PULS skal tilby tjenester og kurs som kan gi studentene gode studievaner og 75 

lette deres møte med høyere utdanning. Dette tilbudet skal gis som en del av 76 

studiet.  77 

 78 

1.2.1 Organisering av tilrettelegging    79 

Informasjon om muligheter og rettigheter for tilrettelegging skal være lett tilgjengelig 80 

for enhver student ved UiA. Ansatte ved universitetet skal være kjent med 81 

Ressurssenteret og kunne henvise studenter dit ved spørsmål og behov.   82 
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UiA må utarbeide systemer som fritar studenter fra koordinering og videreformidling 83 

internt på institusjonen om den tilretteleggingen som er innvilget. For at 84 

tilretteleggingen som allerede eksisterer skal være til nytte er det viktig at brukere av 85 

verktøyene, både ansatte og studenter, innehar nødvendig kunnskap for å kunne 86 

bruke dem.   87 

 88 

Studenter skal ha mulighet til å evaluere tilretteleggingen ved UiA på lik linje med  89 

emneevaluering.   90 

 91 

1.2.2 Desentralisert utdanning   92 

UiA skal legge til rette for at studenter med lavere mulighet for mobilitet kan studere 93 

nært sitt hjemsted. Desentraliserte utdanningstilbud kan ha andre opptakssystemer 94 

enn ordinære studier.  95 

 96 

Regional tilknytting kan være et av opptakskriteriene. Samtidig må det sikres så lik 97 

tilgang på studiene som mulig. Disse studiene skal finansieres utenom vanlig 98 

studieplassfinansiering.  99 

  100 

1.3 Studier med støtte   101 

UiA skal ha et godt støttetilbud for studenter med psykiske lidelser. Støttetilbudet skal 102 

innebære individuell oppfølging og rådgiving, og være tilpasset den enkelte student.  103 

 104 

UiA skal legge til rette for arbeidet Studier med støtte (SMS) gjør.  105 

 106 

UiA skal også videreutvikle tilbudet som i dag gir ekstra støtte og veiledning til 107 

studenter som trenger det. SMS skal ikke overta en vitenskapelig ansattrolle i å 108 

tilrettelegge for studenter, men skal være et supplement for studenter som trenger 109 

mer støtte enn det som i dag ligger i en ansatts arbeidsportefølje.  110 

 111 

1.4 Åpningstider ved UiA   112 

Studentene skal kunne ha tilgang til UiAs fasiliteter døgnet rundt. Dette gjelder både 113 

fellesområder, lesesaler, grupperom, praktiske øvingsrom og lab. Universitetet må 114 

derfor legge til rette for fleksible åpningstider, mulighet til å kjøpe mat og drikke på 115 

kveldstid og god luftkvalitet. Det er viktig at UiA tilrettelegger med utvidet åpningstider 116 

i eksamensperioder.   117 

 118 

STA mener at UiA i større grad bør bruke deltidsansatte studenter for å sikre mer 119 

fleksible åpningstider.  120 

  121 

 122 

1.5 Aktiviteter    123 

Studentengasjement skal fremmes, og det skal legges til rette for faglige, kulturelle, 124 

sportslige og sosiale aktiviteter for studentene ved UiA. STA mener at dette også må 125 

legges til rette for utenom ordinær åpningstid ved UiA.    126 

Studentaktiviteter og linjeforeninger er en ressurs for UiA. Fakultetene og avdeling for 127 

lærerutdanning skal sørge for at studentaktiviteter og linjeforeninger blir tatt med i 128 

arbeidet om å skape møteplasser mellom studenter.   129 
 130 
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Linjeforeningene og studentaktivitetene må sikres økonomisk støtte for å kunne være 131 

arrangører av ulike arrangementer som samler ulike studentgrupper til fellesskap og 132 

sosialisering.  133 
 134 
UiA må legge til rette for arealer på campus til linjeforeninger og studentaktiviteter. 135 

Dette må ses i sammenheng med økt studentmasse.  136 

  137 

1.6 Nasjonalt lovverk   138 

UiA og STA skal være en pådriver for et nasjonalt lovverk som tetter hullene for 139 

studenters rettsikkerhet.  140 
 141 

 2. Campusutvikling  142 

Ved utbygging og utvikling av campus skal studenter alltid involveres i startfasen, 143 

planarbeid, prosjektgrupper og brukermedvirkning. 144 
 145 
I campusutvikling skal UiA også legge til rette for at studenter får arealet det er behov 146 

for, med utgangspunkt i studenttallet. Øker antall studenter, må også areal 147 

videreutvikles.   148 
 149 
Studentene må sikres et tilstrekkelig antall leseplasser, både på biblioteket og på 150 

lesesaler. Semesterregistrerte studenter ved UiA skal alltid ha førsteretten på 151 

plassene i undervisningsrom, grupperom og på lesesaler.   152 
 153 
2.1 Bibliotek  154 

Universitetsbiblioteket har blitt mindre mens studentmassen har økt. I tråd med økt 155 

studentmasse må arealet utvides, og sikre at eldre pensumlitteratur er tilgjengelig for 156 

utlån.   157 

Det er også viktig at biblioteket kontinuerlig utvider kapasitet for leseplasser til 158 

studenter.   159 

Universitetsbiblioteket skal være døgnåpent for studenter.  160 
 161 
  162 

2.2 Møteplasser   163 

Det må eksistere flere møteplasser som Global Lounge, der studenter og ansatte kan 164 

møtes for å utveksle tanker, idéer, meninger, og bygge sosiale og faglige relasjoner 165 

utenom undervisningstid.  166 
 167 
Skravlesoner er en arena som skal innby til lavterskel sosialisering og inkludering på 168 

tvers av alle studentene ved UiA. Dette er et konkret tiltak i samarbeid med 169 

Skravlekopp. Skravlesoner må opprettholdes og virke som en åpen, inkluderende 170 

arena hvor ulike studenter møtes.   171 

  172 

 173 

3.0 Studentsamskipnaden i Agders (SiA) tjenester   174 

SiA finansieres av blant annet studentene selv, og det er derfor viktig at studentenes 175 

interesser blir hørt og ivaretatt. Som en tjeneste laget for og styrt av studenter er det 176 

viktig at de er fremtidsrettet og bærekraftige. For reell tilgang på SiAs tjenester er 177 
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språk svært viktig. Derfor skal all informasjon og kommunikasjon tilknyttet tjenestene 178 

til studentene også være på engelsk.  179 

 180 

3.1 Informasjon    181 

Informasjon om SiA- Helse og kommunale helsetjenester skal til enhver tid være 182 

synlig og tilgjengelig på campus og på universitetets digitale plattformer. 183 

  184 

3.2 Studenter med barn    185 

Studenter med barn skal ha forutsetninger for å delta på undervisning og 186 

gjennomføre utdannelsen, på lik linje med studenter uten barn. Dette krever 187 

tilpasning fra universitetets og Studentsamskipnaden i Agders (SiA) side.  188 

 189 

Barnehageplasser til studenter med barn skal gjenspeile studentmassen med barn.  190 

 191 
 192 
3.3 Studentboliger  193 

Det skal til enhver tid være minst 20 % dekningsgrad av studentboliger ved UiA. 194 

Prisene skal til enhver tid gjenspeile studentens økonomi, og ikke bidra til økning på 195 

det private boligmarkedet.    196 
 197 
SiA må sørge for at studentboliger bygges som plussbygg. Eksisterende 198 

bygningsmasse må forbedres til nullutslippsbygg. Hvor renovering av boliger er mulig 199 

og er mer miljøvennlig enn å bygge nytt skal dette velges og gjennomføres. Det skal 200 

legges til rette for at beboere i studentboligene enkelt kan kildesortere, også 201 

spesialavfall.  202 
 203 
3.3 Varer og tjenester ved campus     204 

Prisene på varer og tjenester skal være like på begge campus, og gjenspeile 205 

studentenes økonomi.     206 

    207 

3.4 Kantine     208 

Kantinene ved UiA skal etterstrebe åpningstider som gjenspeiler studentenes 209 

generelle undervisning, og prisene bør gjenspeile studentenes økonomi og ikke 210 

overstige priser i matbutikker.     211 
 212 
Forvarsel om justering av åpningstider bør gis minst 14 virkedager før justering.  213 
 214 
Kantinene skal til enhver tid ha et mangfoldig mattilbud som ivaretar studentenes 215 

dietter, allergener, intoleranser og behov. Det betyr at kantine til enhver tid må 216 

servere kost som for eksempel halal, kosher, vegetarisk eller veganske alternativ. 217 

Kantinene skal også gi økonomiske fordeler for å velge vegetarisk og veganske 218 

alternativ ved å tydelig differensiere prisene mellom plantebasert kost og animalsk 219 

kost ved å senke prisene på plantebaserte alternativer.    220 
 221 
All mat skal merkes med allergener, intoleranser, næringsinnhold og ingredienser og 222 

tydelig kommuniseres ut.    223 
 224 
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 225 

3.4.1 Matsvinn  226 

Matsvinn skal reduseres til et minimum. Varer som nærmer seg utløpsdato og varer 227 

som av andre grunner ikke kan selges dagen etter, skal selges med rabattert pris i 228 

kantinen eller på appen Too Good to Go. Dette systemet bør utbedres.  229 
 230 
Det må imellom SiA og UiA opprettes og utvikles et samarbeid om søppelhåndtering 231 

på campus. Det må etterstrebes minst mulig avfall, og positive konsekvenser av 232 

korrekt kildesortering og andre miljøtiltak må synliggjøres. Det skal tydelig informeres 233 

om hvor mange kilo mat det kastes i kantinene hver dag, dette øker bevisstheten 234 

rundt kasting av mat.  235 

   236 

3.5 Studenthelse    237 

Studenthelsetjenestene fra SiA skal være lokalisert ved UiAs campuser. Tilbudet skal 238 

være et supplement for studenter ved universitetet, hvor hovedtyngden av tilbud 239 

rettet mot studenthelsen skal gis fra den kommunale helsetjenesten.    240 
 241 
UiA skal bidra til finansiering av studenthelsetjenesten. Det er viktig at universitetet 242 

og SiA har dialog med vertskommunene for å oppnå et bedre samarbeid om 243 

studenthelsetjenesten.    244 
 245 
UiA skal være en pådriver for at det også etableres legesentre på campus Grimstad. 246 

Legesentrene ved begge campusene skal tilby gode studentrabatter. I tillegg skal 247 

universitetet jobbe for at SiA - Helse får flere stillinger til hjelpe studenter med sine 248 

ulike helseutfordringer, og sørge for at helsetilbudene er likestilte på begge 249 

campuser.  250 

   251 

3.5.1 Tannhelse    252 

STA mener at tannbehandling for studentene ved UiA bør være en del av den 253 

offentlige helsetjenesten og i lang større grad ta hensyn til studentenes økonomiske 254 

situasjon. Dette innebærer at studenter skal få 75 % rabatt på tannhelsetjenester, på 255 

lik linje med ungdom mellom 19-20 år. Rabatten bør være uavhengig av alder, bo- og 256 

studiested.  257 

   258 

3.5.2 Sanitærprodukter  259 

UiA skal tilby gratis sanitærprodukter til alle studenter som har behov for det. 260 

Produktene skal være lett tilgjengelige på begge campusene. 261 
 262 
3.5.3 Treningstilbud    263 

Studentene skal ha tilgang på et godt og rimelig treningstilbud i nærheten av campus 264 

i regi av SiA. Pris skal gjenspeile studentenes økonomi og samsvare med prisen til 265 

andre treningstilbud hos andre samskipnader i landet.   266 
 267 
SiA skal jobbe for et likestilt treningstilbud for studenter i Grimstad og Kristiansand.  268 

  269 

3.6 Bokhandel   270 

SiAs bokhandel må opprette et bærekraftig boksalgsystem hvor studenter kan selge 271 

sine brukte pensumbøker til SiA som så igjen selger videre til studenter til en billig 272 

pris. Bokhandleren må også utrede og iverksette gode digitale løsninger.   273 
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SiA skal legge til rette for at litteraturen kan kjøpes til rabaterte priser i bokform. 274 

Digital litteratur skal være gratis. Det må legges til rette for gode lån- og kjøpsavtaler 275 

for lesebrett på universitetsbiblioteket og Sørbok.   276 

  277 

3.7 Parkering og ladestasjoner   278 

Parkering til studentboligene skal ikke avgiftsbelegges. SiA skal tilby tilstrekkelig med 279 

ladestasjoner for el-biler på studentboligenes parkeringsplasser. Parkeringsplassene 280 

skal være tilgjengelige for studenter, og studenter med barn skal prioriteres ved 281 

tildeling av plassene.  282 

  283 

4.0 Studentbyene i Agder   284 

Vertsbyene og regionen må kontinuerlig involvere studenter og universitetet i sitt 285 

plan- og strategiarbeid. Bærekraftsmålene må synliggjøres i planene, og akademia 286 

må være en viktig bidragsyter for å nå dem.  287 
 288 
UiA skal gjennom universitetsbystrategiene i Kristiansand og Grimstad stimulere til 289 

krav om bærekraftige partnerskap. I tillegg skal universitetet sikre fokus på bærekraft 290 

og miljø i avtaler som inngås med bedrifter, øvrige kommuner og andre aktører 291 

universitetet samarbeider med.  292 
 293 
Studentene skal også være representert i samarbeidsforaene mellom universitetet, 294 

det offentlige og næringslivet.  295 

 296 

Studentbyene må sørge for at studenter har mulighet til å oppsøke en lege utover 297 

legevakt, når det er behov og uten at man har fastlege i byen.  298 

Studentbyene må opprette et kommunalt legesenter hvor det skal være mulig med 299 

drop-in timer for studenter.  300 

 301 

4.1 Studentbysamarbeid  302 

Kommunene skal opprette stillinger som jobber konkret med studenttrivsel, og 303 

utvikling av studiebyene.  304 

Disse skal samarbeide med STA, VT, UiA, SiA og Studentrådene i faste 305 

arbeidsgrupper.  306 

 307 
 308 
4.2 Arealregulering til studentboliger  309 

Kommunen må aktivt regulere flere areal til studentboliger, dette må gjøres i tett 310 

dialog med SiA. Det er viktig at arealet som reguleres er sentrumsnært.   311 
 312 
4.3 Leieombud  313 

De fleste studenter bor i det private leiemarkedet, og gir dermed befolkningen og 314 

regionen mye midler. Det må opprettes et leieombud som sikrer at studenter bor i 315 

ordentlige forhold.  316 

 317 

Kommunene må også opprette en nettside med informasjon og krav som stilles til 318 

innbyggere som har tenkt til eller allerede leier ut til studenter, dette skal sikre at 319 

studentene bor under omstendelige forhold.   320 
 321 
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4.4 Studentrabatter   322 

Private og offentlige aktører skal tilby gode studentrabatter i tråd med   323 

Universitetsbysatsningene. Informasjon om disse rabattene skal være lett tilgjengelig 324 

for studentene.  325 

 326 

4.5 Skilting av veier mellom by, campus og naturområder  327 

Det skal tydelig komme frem at man nærmer seg eller befinner seg i nærheten av 328 

UiA. Snarveier til fots og med sykkel skal markeres godt for hyppigere bruk. Det er 329 

viktig å koble by og naturområder som er i nærheten av hverandre. Disse må skiltes 330 

og kommuniseres ut slik at de blir flittig brukt av både studenter, ansatte ved UiA og 331 

befolkningen for øvrig.  332 
 333 
4.6 Studentstemmen i prosesser  334 

Studenter skal konsulteres i enhver samfunnsendring som berører dem. Det skal 335 

være studentråd i begge kommuner, som er kommunens offisielle studentorgan. Det 336 

skal i tillegg legges til rette for at flere studenter skal inkluderes i prosesser for en 337 

best mulig medvirkning og beslutningsgrunnlag.  338 

  339 

 340 

 341 

Vedtatt 27.april 2022 342 


