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Referat fra tredje Studentutvalgsmøte – Vår 2021 
 
 
Møtedag: 19.02.2021 
Møtetid: 08:15 
Sted:   Zoom 
 

 

Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte 
Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 
 

Orienteringssaker 
Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 

- Nestleder 
o FUS-møte. Foreslått ekstra tiltakspunkt for retningslinjer for 

studentdemokrati i universitetets årsplan. Store forskjeller innad på UiO i 
opplæringen og oppfølging av studenttillitsvalgte. Neste møte er i mai.  

o Professorrådet. SVFF planlegger å gjennomføre et sosialt arrangement kallt 
«Professorrådet» (inspirert av lørdagsrådet). De ønsker innspill til aktuelle 
professorer/forelesere fra oss. 

o Valgkomite. Arbeidet er i gang, SVSU skal ikke delta mye mer i opplegget 
heretter. Marte er kontaktperson for komiteen.  

 
- Leder 

o SULF-møte neste uke, tar imot aktuelle saker. 
o I løpet av semesteret bør alle verv skrive nye stillingsbeskrivelser. Mal vil bli 

lagt ut.  
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Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

- Alle representanter gjennomgår kort hva som har skjedd i deres fag- og 
programutvalg. 

 
Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv 

- Økonomi 
o Honorarer- har vært en vanskelig prosess, men nå skal alle ha fått utbetalt det 

de skal ha.  
o Hvis en representant betaler for noe til SVSU-aktiviteter, send bilde av 

kvittering til økonomiansvarlig, så blir utgiften dekket. Dersom det er større 
summer, er det mulig å bruke SVSUs bankkort, som er å finne på kontoret.  

o Søkt om økt støtte. Per nå får SVSU mindre enn flere fag-og programutvalg. Vi 
vil gjøre en god jobb for en stor studentmasse, og trenger midler deretter.  

o Ønsker flere honorerte verv i SVSU, deriblant SoMe-ansvarlig.  
o Ønsker driftsstøtte fremfor prosjektstøtte, for mer fleksibilitet i budsjettet. 
o Ønsker bedre kommunikasjon vedrørende økonomi med fakultetet.  

- Bokskapsansvarlig 
o Orienterer om nye kontorvaktrutiner. 
o Vil lage ytterligere skriftlige instrukser om registrering av bokskap.  

- Arrangement/Sosiale medier 
o Har gjennomført Instagram-konkurranse for å styrke SVSUs digitale profil. 

Meget vellykket. 
- Forum for studiespørsmål 

o UiO energi- tverrfaglig satsing: ønsker økt fokus på energisystemer på UiO. 
Særlig relevant for TIK. 

▪ Vil dele ut sommerstipend for MA og BA for å drive egne 
forskningsprosjekter. 

▪ 50% naturvitenskapelig, og 50% resten av UiO. 
▪ Nye fag Energi4010 og Energi1015. Vil også gi midler til et nytt 

tverrfaglig emne med fokus på energi på SV-fakultetet. 
o Vil inkludere alumni mer, blant annet som gjesteforelesere.  
o Eilerts Næringsnettverk- skal sørge for bedre IT- og digitale løsninger.  
o Kollokviefadderordning/kullfaddere fortsetter, 500 000 satt av til dette til 

neste høst.  
▪ For studenter på sitt første semester 
▪ Hvordan dette gjennomføres vil bestemmes mer innen 10. mars. Det 

har vært ulik praksis på fakultetet.  
▪ Bør tas videre i FU/PU 

o Studentparlamentet 
▪ Resolusjon fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet om 

standardisering av digitale plattformer. 
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▪ Resolusjon om låsing av studiestøtte på 2G, som justeres årlig etter 
lønnsvekst.  

▪ Resolusjon om at 75% av studiestøtten blir stipend. 
• En kan oppsøke Sysselsettingsutvalget for mer informasjon.  

 
Diskusjons-og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Sensur på fakultetet 

- På Studentrådsmøtet kom det fram at måten sensur gjennomføres på eksamener på 
fakultetet er noe ulikt og muligens problematisk. Diskusjon rundt hvordan dette ser 
ut på ulike studier. 

- Det er dyrt å ha flere sensorer, men praksis ved andre norske universiteter tilsier at 
dette er noe å tenke på. 

- Nåværende praksis er lov, men det er alltid på sin plass å spørre seg hvordan 
systemet kan forbedres.  

- Den økonomiske situasjonen på fakultetet indikerer et visst handlingsrom.  
- Nedsettelse av arbeidsgruppe. Gruppen vil bestå av: 

o Jenny Olea Bru Benestad (leder) 
o Ragnhild Gabrielsen  
o Caroline Bortne Testman 
o Andre fra fakultetet disse ønsker å ha med.  

 
Sak nr. 7 Handlingsplan 

- Revidert versjon av handlingsplan gjennomgås. Den største endringen er en egen del 
om klima, miljø og bærekraft.  

- De nye forslagene blir gjennomgått, diskutert, og votert over punkt for punkt. 
- Samtlige deler vedtas, med små redaksjonelle endringer.  

 
Sak nr. 8 Konstituering av nye medlemmer 

- Noen verv har blitt ledige i løpet av semesterskiftet. Utfylling av disse skjer nå. 
o Representant i LAMU: Caroline Bortne Testman 
o Vara til fakultetsstyret: Ragnhild Gabrielsen  
o 3. Vara til Forum for studiespørsmål: Jenny Olea Bru Benestad 
o Representant i digital komité: Ylva Bencze Rørå 

 
Sak nr. 9 Bokskap og boksalg 

- Marte og Are går gjennom planene for boksalg. 
 
Annet 
 
Sak nr. 10 Eventuelt- HF-SV 

- Utveksling og samarbeidet mellom fakulteter rundt dette bør gjøres bedre. Vil bli tatt 
opp på SULF.  
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Sak nr. 11 Eventuelt- Internasjonale studenter 

- Registrering hos politiet- som er viktig for å få kontonummer etc., virker som det går 
for langsomt. Blir tatt opp med studieledelsen.  

 
 

 
Oslo 
 

Beste hilsen 
 
Are Kolltveit 
Sekretær i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 


