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VT-AUs tilstedeværelse i styremøter 
 
 
I samarbeidet med Velferdstingets (VT) arbeidsutvalg har det kommet frem et ønske om 
at de får være tilstede på styremøter for å legge frem deres vedtak relatert til 
styresaker de har behandlet i Velferdstinget. Bakgrunnen for dette ønsket er at deres 
møter ofte er kvelden før våre styremøter, og det er kort tid for Styrets medlemmer å 
sette seg inn i deres vedtak relatert til sakene våre. Ofte gjelder det også komplekse 
vedtak med lange diskusjoner bak. Ved at en representant fra VTs arbeidsutvalg er 
tilstede i møtene vil de kunne formulere vedtaket muntlig, forklare bakgrunnen og ta i 
mot spørsmål fra Styret. Denne saken innebærer ikke et forslag om at VTs arbeidsutvalg 
skal være til stede under videre behandling av saken eller tilstedeværelse i saker der de 
ikke har gjort vedtak. 
 
Dersom Styret er positive til innholdet i denne saken vil prosessen videre bli at når 
samarbeidsavtalen mellom Sit-styret og Velferdstinget reforhandles vår/høst 2021, vil 
mulighet for tilstedeværelse kunne forankres i denne. Når avtalen kommer opp til Styret 
for vedtak vil deres deltakelse formelt sett gis en tilslutning fra Styret. Formålet med 
denne saken er å gi styreleder et mandat i reforhandlingen av samarbeidsavtalen på 
dette punktet.  
 
Spørsmål til diskusjon: 

- Hva tenker Styret om VT-AUs tilstedeværelse i styremøtene for å fremlegge 
deres vedtak i relevante saker og besvare spørsmål fra styret angående disse 
vedtakene? 

- Hvilke åpninger og begrensninger bør et slikt punkt i samarbeidsavtalen ha? 
- Tenker Styret at det bør være en annen avtale i konfidensielle saker enn i 

ordinære saker? 

 
Saksbehandler: Sofie Carlsen Bergstrøm 
 
 
Tilrådning:  
Styreleder tar med seg styrets innspill inn i arbeidet med samarbeidsavtalen der VT-
AUs tilstedeværelse i Sit-styrets møter kan forankres. 
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