
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet / The Faculty of Social Sciences 
Universitetet i Oslo / The University of Oslo 

Tilstede: Marte Ness Thomassen (Leder), Idar Henrik Seem (Nestleder), Sivert Dahle 
(SAMFØK), Karen Vormdal Johansen (SOS), Are Kolltveit (STV), Jenny Olea Bru 
Benestad (OLA), Markus Yuki Nishimura (INTER), Caroline Bortne testman 
(KULKOM), Paula Mortensen (Sosant), Adam Njå (PSY prof), Ragnhild 
Gabrielsen (Offadm), Ylva Bencze Rørå (TIK), Théo Sevestre (SGO), Tonje 
Johanne Pettersen (Eksternt medlem), Charlie Dina (Vara PSY), Lina Midtbø 
(UTV) 

 
Ikke tilstede: Peter Trondalen (PECOS) 
 
Sendt til:  Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet     
  Studentutvalget ved SV-fakultetet        
Kopi:  Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 
 
 

Referat fra sjuende Studentutvalgsmøte – Vår 2021 

 
Møtedag:  23/04/21 
Møtetid: 08:15-10:00 
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 

- Leder: 
o ULF-møte forrige uke. De mer sentrale sakene diskutert var: 

▪ Koronarelaterte utfordringer.  
▪ Måter å koble FU/PU mer opp mot studentene i og etter studiestart.  
▪ Rehabilitering av Eilert Sundts hus. 

o Invitert til å delta på Workshop om utvikling av karrieretjenester, arrangert av 
Karrieresenteret, for diskusjon av muligheter i arbeidslivet for SV-studenter.  

- Nestleder: 
o Møtt med Venstres stortingsgruppe. Diskuterte studiestøtte, samt broen 

mellom studier og arbeidsliv. Studentene og politikerne er enige om at flere 
kontaktpunkter for studenter, også gjennom studentdemokratiet, er et viktig 
satsingsområde.  
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o Jobbet med fadderordningen på fakultetet. Registrert et «tomrom» etter 
studiestart, og manglende kontinuitet gjennom semesteret.  

o UiO har mottatt 13 mil (2.6 til fakultetet) til studentarbeid.  
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 
- Valgkomiteen 

o Har ikke fått nok søkere ennå. Oppfordrer alle representanter til å 
videreformidle til FU/PU. Det etterlyses noe mer informasjon om de konkrete 
oppgavene tilhørende valgkomiteen.  

- Arbeidslivsutvalget 
o Har presentert Arbeidslivsdagene i Læringsmiljøutvalget på UiO. Skal 

presentere igjen i Forum for studiespørsmål.   
 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Boksalg og ny SVSU-nettside 

- SVSU har begynt arbeidet med en ny nettside for boksalg, og potensielt mer. 
- Målet er å ferdigstille nettsida innen kort tid. 

 
Sak nr. 7 Økonomi 

- Tonje redegjør:  
o Har møtt med Kari Davies. Forsøker å endre rutinene med søk fra midler fra 

UiO, og forsøkt å søke i det nåværende systemet, hvilket virker mindre 
effektivt.  

o Diskutert honorar og lønninger til SVSU-representanter. Tidligere har 
honorarene kommet fra fakultetet, men det virker som det er mye 
utydelighet rundt hvor pengene skal komme fra, og hvor mye penger det er 
snakk om.  

o Det oppleves at fakultetet ikke er konsekvente i måten de håndterer 
bevilgingen til oss. Utvalget ønsker mer økonomisk fristilling, blant annet 
gjennom driftsstøtte fremfor prosjektstøtte.  

o Det virker som at strukturen per nå er ustabil og avhengig av bestemte 
nøkkelpersoner. Det savnes et mer forutsigbart system, også for senere 
utvalg.  

- Vi har fremdeles stort økonomisk spillerom dette semesteret. 
- Denne saken vil fortsettes. Møte med kari davies malin stenland 3.05. T, m H 

 
Sak nr. 8 Fastsettelse av digitale arrangementer og konkurranser 

- Forslag til sommeravslutning.  
- Motivasjonsarbeid rundt eksamen, for eksempel med Morgenlevering. En slags 

kalender, med gaver hver dag i løpet av uken kunne vært en god løsning.  
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- Økonomisk støtte til FU/PU, hvor de har muligheten til å søke om midler hos oss. 
https://nettskjema.no/a/197746 

 
Sak nr. 9 Sensur 

- Arbeidsgruppa har utarbeidet et vedtaksforslag angående sensorordningen på 
fakultetet. Se vedlegg 1. 

- Vedtaket endres til «SVSU går inn for innføring av to sensorer ved alle eksamener 
på fakultetet. Saken blir løftet til fakultetsstyret og andre aktuelle fora». 

- Ber utvalgsmedlemmer å videreformidle til FU/PU.  
 
Sak nr. 10 Arbeidslivsdagene 

- Næringslivsutvalget har skrevet en selvevaluering av arbeidslivsdagene. Se vedlegg 2. 
- Tekniske utfordringer gjør at saken utsettes.  

 
Sak nr. 11 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

- Alle har nå tilgang til lesesalsplassene på Harriet Holters hus. Dette er naturligvis 
frustrerende for de som tidligere har hatt eksklusiv tilgang dit, og ikke den løsningen 
vi helst ønsker å se. Men omstendighetene tatt i betraktning, gir det kanskje noe 
bedre tilgang. 

- Stengingen av seminarrom gjør også at tilgangen blir dårligere, mens plasser står 
tomme. 

- Foajeen vurderes som sannsynlig å holdes åpen fremover. Lesesalsplassene på 
læringssenteret skal snart ferdigstilles.  

- For mer informasjon, se https://www.sv.uio.no/studier/Oppussing/index.html 
 

Annet 
Sak nr. 12 Eventuelt- reserveringsordning for SVSU-kontoret 

- Det har hendt at kontoret overfylles, og derfor har det blitt utarbeidet et 
bookingsystem.  

- Systemet diskuteres iherdig, og voteres over. Forslaget godkjennes med marginalt 
flertall. Systemet testes frem til neste møte.  

 

Oslo 
 

Beste hilsen 
 
Are Kolltveit 
Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening 


