
Referat PU-møte, 07.11.17 
 
Dato: 07.11.2017 
Tid: 12-15-14.00 
Sted: Seminarrom 5 
  
Tilstede:  
Memona Batul, 2. sem 
Viljar Møretrø, 3. sem 
Thor Anders Storvann Johansen 4. sem 
Maria I. Salas, Ingvild Skorpen (vara), 5. sem 
Felix Koppe, 6. sem 
Sofie Cappelen, 7. sem 
Lene Sivertsen (vara), 9. sem 
Karin Tøssebro Berg, 11. sem 
Audun Torgersen, IS-rep 
  
50/17: Informasjon fra Instituttstyret 
• Prosessen videre er ikke satt enda 
• Diskuterte ting som skal være utgangspunktet til Joakim Dyrnes 
• Det er vi som skal ha prosessen, men von der Fehr har oppnevnt en prosjektleder fra SV 

(Dyrnes) som har mandat hvor han er ansvarlig for prosessen 
o Men: Gunn-Elin visste ikke at dette hadde skjedd 
o Tolket vedtaket i US til at det er vi som har avgjørelsen, så hun skulle be om avklaring  

• Virker som at han fungerer som en ressurs, sekretær framfor prosjektleder 
o Antagelig bra å ha kontakt på den måten med fakultetet 

• Mulig modell som er blitt snakket om: 
o Styringsgruppe/arbeidsgruppe hvor alle skal være representert 
o Studentene, klinikerne, faggruppene skal være representert 
o Hvordan representeres? IS-rep fremmet forslag om overrepresentasjon av klinikere og 

studenter, enighet for det 
o Forslag om totalt 12 stk, men kanskje for mange? 
o 1/3 studenter, 1/3 klinikere, 1/3 fagavdelingsrepr 

• Studenter og klinikere har på den måten flertallet 
o Betyr sanns at styret får forslag hvor hovedanbefaling blir å være her eller i nærheten 

• Innspill: ikke partall på grupper, siden ingen har dobbeltstemme 
o Men prosessen er ikke vedtatt, ble diskutert i styret som Dyrnes har med som 

utgangspunkt 
o Han skal samle inn innspill fra overalt og legge frem forslag til prosess (4. des) 
o Spørsmål: Er det tidsperspektiv? Ingen konkrete planer, men målsetning langsiktig 

løsning gående til høsten 
• Må ha tid til at den behandles i FS og US, antagelig april, mai, kanskje? 
• Alle signaler vi får nå indikerer at vi har god tid 

o Faggrupper 
• Opp til den enkelte avdeling hvem de stemmer 
• Fire fagavdelinger, administrasjonsgruppe-ish, +ledergruppa: fagavdelingsledere 

o Tenkt at ingen i styret skal være i arbeidsgruppa 
o Prosessen er åpen! Vi kan komme med alle mulige innspill 
o Spørsmål: om Høies rundskriv 

• Avklare hva slags lovverk som gjelder 
• Om internklinikker skal rammes av SPH-loven eller ikke? 
• Per i dag praksis at vi ikke påvirkes av SPH 



• Sende inn informasjon?  
▪ Spørre Margrethe Seeger Halvorsen  
▪ Det er veldig forskjellig hvordan man gjør ting, det kan være en fordel å ha 

felles lovverk? 
▪ Departementet samler inn info, de skaffer antagelig den, men vi har ikke en 

garanti for det, kan være positivt å sende inn Syse etc.? 
▪ Sentrale spørsmål vil antagelig være mer detaljerte en SPH-spørsmål 
▪ Helene Nissen-Lie først, så kan hun henvende seg videre til Margrethe 

Seeger Halvorsen, f.eks? 
▪ Forslag: kontakte både Helene Nissen-Lie OG Margrethe Seeger Halvorsen  
▪ IS-rep: be om redegjørelse mellom Kraft og departementet, påpeke at det er 

viktig for åpen prosess 
▪ Formidle at vi er opptatt av at de får et godt informasjonsgrunnlag 
▪ Vedtatt: "PU vil, ved XXXX, kontakte Helene Amundsen Nissen-Lie og 

Margrethe Seeger Halvorsen for å oppfordre dem til å forsikre seg om at 
departementet har et godt informasjonsgrunnlag til rundskrivet." 
• Karin (11. sem) tar kontakt med Helene Nissen-Lie og Margrethe 

Seeger Halvorsen 
  

• Neste mandag: diskutere budsjettet 
o Vi har mulighet til påvirke budsjettet: gi FU mye mer penger etc. etc. 
o Gjerne ha innspill til hva studentene ønsker i budsjettet, og gjerne også om hvor de vil ta 

pengene fra 
o Budsjettforslaget er offentlig, IS-rep legger det ut 
o Hvordan budsjettet ser ut påvirker oss i aller største grad, så er har vi mulighet til å 

påvirke noe veldig viktig! 
o Legge ut at vi ønsker innspill om dette på profesjonsstudentsiden + PU-siden 

(kullreppene samler inn fra hvert sitt kull)! Vi lager et Google Docs-dokument hvor 
representantene kan legge inn forslag fra kullene sine 

o Økonomien vår er ikke god 
• Underskudd på 10 mill, budsjettet må altså strammes inn og det må bli sparetiltak 
• Styret skal prøve å få orientering om hvordan det er så mye underskudd 
• Likevel: Vi får tilbake noe penger fra en tidligere utgiftspost, så har litt mer enn vi 

trodde i utgangspunktet 
  

• Har også et vedtak oppe: 
o Garanti på at RITMO ikke skal gå utover studentarealer 
o Uklart om det går gjennom, siden det ansatte er redd for kontorene sine 
o Helseledelse skal ut i 2021, så det er vanskelig å fremskyndet det 

  
Orientering om studentpub  
• FU-leder og IS-rep på møte om å få til fast studentpub 
• Eiendomsavdelingen (EA) positive, SiO litt positive 
• Har evt. en annen mulighet: pub utenfor aud. 4 
• EA ser for seg at hvis det går bra 17. nov, at vi kan få en midlertidig avtale på 3 el 6 mnd mens 

vi jobber med kjelleravtale (skjenkebevilling etc.) 
• Avhengig av at vi slipper å ha vektere 

o EA i utgpkt positive til det 
o Men Birgitte har lovet at hun skal betale vekter til den 17. nov 
o Vekteren ser på opplegget og rapporterer tilbake 
o Er vi profesjonelle og oppfører oss får vi antagelig dispensasjon for vektere 
o Hensiktsmessig å få i gang forening 



• Ser på langsiktige løsninger på lokaler:  
o Der de gamle kollokvierommene pleide å være kan være et egnet lokale 

• Informere om på Facebook 
o Informere om at det er viktig å møte opp, avhengig av at det går bra  

  
  
51/17: Informasjon fra Programrådet 

-   
  

52/17: Diskutere hvordan prosessen har vært, og hvordan den bør være videre 
• HSØ og hovedpraksis 

o Møte med HSØ i morgen (08.11.17) 
o Felix og en representant til 
o Et formøte kl. 9 i morgen + møte i byen kl. 15.30  
o Hovedpunkter: fordelingsnøkkel, minstenorm, tidsfrister og ansvar 
o Hvem det skal være og hvordan det skal velges 

• Trenger ikke alltid å være PU-representanter, bør gå ut  
• Lene Sivertsen finner representant 

  
• Klinikksaken 

o Prosessen som har vært 
• Enige om at det har vært katastrofe 
• Ulikt hva slags info de ulike kullene har fått. Behov for å pushe på at 

studentrepresentanter deler alt som skal deles med sine respektive kull. 
• Utarbeide retningslinjer for nye studentrepresentanter slik at de vet mandatet sitt? 

Evt. presisere det bedre i vedtektene? 
o Prosessen videre 

• Dyrnes skal samle innspill: vi må finne ut av hvordan studentrepresentanter skal 
velges til arbeidsgruppa! Trenger ikke nødvendigvis å være PU-representanter. 

• Arbeidsgruppe med PU-representanter og enkeltstudenter som kan se på hva 
studentene ønsker i prosessen videre? 

  
• Studenter opplever at studentorganenes og representantenes rolle er uklar 

o Hvem uttaler seg på vegne av studentene? Hva skal tas opp hvor? Hvordan skal PU 
jobbe? 

o FU som samarbeidsorgan fremfor talerørsorgan? 
• I saker som gjelder profesjon mer naturlig at PU er talerøret? 

o IS og PR orienterer 
o Behov for å definere roller og mandater  

  
• Prosess videre for PU internt 

o Involvering i forkant av hva man gjør er vanskelig, en idé å ha mer utfyllende sakspapirer 
o Definere nestleders rolle: i situasjoner hvor leder på holde styr på mye vil det være 

hensiktsmessig at nestleder får en mer administrativ rolle, f.eks innkallinger, sakspapirer 
etc. 

o Orientering fra FU (v/PU-leder) bør fast inn i sakslista på lik linje med IS og PR 
o Avklare vara-situasjonen for PR og IS 

o Vi skal avtale møte med Studentparlamentet om å se på valgene 
o Er de ikke gyldige må vi ha nyvalg 

o Kommunikasjon mellom PU og studentmassen 
o Systematisere mer?  

▪ Bruke PU-siden og profesjonsstudentsiden på Facebook aktivt 



▪ Dagens Google Drive funker ikke, vi bør skrote og starte fra scratch 
▪ Koble til spørreskjema hvor man kan sende inn anonyme 

henvendelser/forslag/innspill 
o Jobbe for å utvikle kultur for at studenter kan komme til PU med saker 

▪ Heller lukke møte dersom det er behov for det 
o Sette fast møtepunkt hvor alle studenter er invitert? Snakke om hvor ofte, form, 

format etc. 
o NESTE VIKTIGE STEG: ha eget møte hvor vi diskuterer innspill til Dyrnes 

  
  
53/17: Vedtekter 
• Må gås gjennom senere. Leder og nestleder avtaler møte med Studentparlamentet for å 

undersøke dagens vedtekter. 
  
54/17: Julebord 
• Felles julebord med begge programutvalgene. 

  
55/17: Meldinger fra Eiendomsavdelingen 
• Veldig sinte for at det er blitt hengt opp ting rundt på PSI 
• Forklart for dem at det har vært en krisesituasjon 
• Plakater skal ikke henge mer enn 14 dager på tavlene 
• Spørre om det er mulig å plassere tavlene andre steder enn utenfor do? 

  
56/17: Eventuelt 
• FU ny økonomiordning: laget ny måte man søker midler på  

o Må ha godkjenning i alle programmene 
o Det er en formell greie 
o Hvis vi er fornøyd med det, så kan man gi FU fullmakt til å ordne det 
o Når FU skal endre måter å gjøre det på, må de ha støtte i begge programutvalgene 
o Vurdere om vi vil ha det til orientering eller vedtak 
o PU gått gjennom den originale søknaden og det nye forslaget 
o Vedtatt:  PU lar FU fortsette på arbeidet på ny økonomi -og søknadsordning og 

implementere det 
• Alle på 2. året og 5. året må svare på studiebarometeret, da får vi gratis pizza :D   

 


