Reglement for Studentrådet i Grimstad
§ 1. Formål
Studentrådet i Grimstad er et rådgivende organ for Grimstad kommune. Rådet skal sikre
studenter innflytelse i saker som angår studenter.
Rådet skal:
- sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem
- jobbe for at Grimstad skal bli en enda bedre vertskommune for studenter
- bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.
§ 2. Valg og sammensetning
§ 2a. Valg
Rådet velges slik:
Studentorganisasjonen i Agder velger to medlemmer, hvorav minst en skal være tilknyttet
campus Grimstad. Studentrådene ved andre høyskoler i Grimstad kommune velger inntil et
medlem hver. Velferdstinget i Agder velger ett medlem. Det velges ett politisk medlem blant
kommunestyrets medlemmer. Det velges personlig varamedlem for hvert medlem.
Rådet velger selv leder og nestleder. Politisk valgt medlem kan ikke være leder eller
nestleder av Rådet. Rådet har anledning til å opprette arbeidsutvalg.
§2b. Sammensetning
Studentrådet ved hver enkelt utdanningsinstitusjon og velferdstinget velger sine egne
representanter og vararepresentanter. Som hovedregel bør lederen av STA, lederen av
studentråd ved øvrige høyskoler i Grimstad, samt lederen av Velferdstinget i Agder være
medlem i Studentrådet.
Kommunestyret velger selv sitt medlem og varamedlem.
Antall medlemmer i studentrådet påvirkes av hvor mange høyere utdanningsinstitusjoner
som er lokalisert i Grimstad kommune til enhver tid. Pr. 31.08.2020 er dette Universitetet i
Agder og Fagskolen i Agder.
Rådets sekretær skal orienteres straks det skjer endringer i hvem som skal møte fra det
enkelte studentråd og velferdstinget.
§ 3. Ansvars- og saksområder
Rådet har anledning til å uttale seg i saker som skal til politisk behandling. Det gjøres i form
av en skriftlig uttalelse som følger saken når den går til politisk behandling. Rådet inviteres til
å medvirke i prosesser for å kunne gi innspill til planer og utvikling av nye tjenester som har
betydning for byens studenter.
Rådet skal være kommunens høringsorgan i plansaker som gjelder Grimstad som
vertskommune for universitet og høgskoler. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som
angår studenter i kommunen. I slike tilfeller sender sekretariatet over en forespørsel til aktuell
saksbehandler, og svaret meldes opp som referatsak.

Rådet har ikke ansvar for forvaltningsoppgaver og skal ikke behandle saker som gjelder
enkeltpersoner.

§ 4. Saksbehandling
Grimstad kommunes rutiner for saksbehandling gjøres gjeldende for Studentrådet i
Grimstad.
Studentrådet i Grimstad kan gi uttalelse i saker som behandles i kommunens politiske organ.
Når sekretariatet finner det hensiktsmessig med en grundigere orientering fra kommunens
administrasjon kan saksbehandlere og ledere innkalles.
§ 4a. Avstemming
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 4b. Sekretariat
Rådet har rett på støtte til forberedelse av saker, og skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.
Det skal utnevnes en person som har ansvar for å følge opp Studentrådet. Sekretariatet
sikrer at saker som skal til politisk behandling kommer til studentrådet i tide.
§ 5. Årsmelding
Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Den skal legges fram for
kommunestyret.
§ 6. Godtgjøring
Studentrådets medlemmer mottar møtegodtgjørelse i tråd med satser for møtegodtgjørelse i
politisk oppnevnte råd i Grimstad kommune.
§ 7. Gyldighet/endring
Dette reglementet er vedtatt av Grimstad kommunestyre 15.09.2020 og trer i kraft fra denne
dato. Endring av dette reglementet kan foretas av kommunestyret.

