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Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013 
 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Søknad fra instituttleder ved IHA 
2) Felles søknad fra studentråd og undervisningsutvalg ved ILP 
3) Felles søknad fra Undervisningsutvalg og administrasjonssjef ved IMT  
4) Felles søknad fra studentråd og undervisningsutvalg ved IPM 
5) Felles søknad fra studentrådet og instituttleder ved HH 
6) Søknad fra studentrådet ved IKBM med støttebrev fra instituttstyret. 
7) Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak 

– sanksjonsmidler fra forsinket sensur 
Link til søknader 

 
Forslag til vedtak 
Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2013: 
 Totalsum 
1. Oppgradering av utearealer ved Akropolis og tiltak tilknyttet «galleriet» 300 000,- 
2. Oppgradering belysning i kantinen på IMT og etablering av et oppfinnerverksted 

på IMT. 
100 000,- 

3. Oppgradering av JU15. I tillegg overføres 50 000,- fra midlene avsatt i 2012 til 
samme prosjekt (totalsum for prosjektet 160 000) 

110 000,- 

4. Projektor i T316, nye kontorstoler i lesesaler og støytiltak mot personalrom 
(forutsatt avklaring av rombehov Farbror Melker) 

110 000,- 

5. Etablering av faglig hjem i M160. I tillegg overføres 75 000,- fra midlene avsatt i 
2012 til samme prosjekt (totalsum for prosjektet 225 000,-) 

150 000,- 

 770 000,-  
 
Prosjektene iverksettes etter et samarbeid mellom fagutvalgene, instituttene, studieavdelingen og DSA. 
Det må utarbeides detaljplaner og kostnadsramme for hvert prosjekt, og detaljplaner, innkjøp og 
montering organiseres i samarbeid mellom institutt, SA og DSA. 
 
Ås, 3. september 2013 

 
Ole Jørgen Torp 
studiedirektør 
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Bakgrunn 
Hvert år tildeler læringsmiljøutvalget (LMU) midler til mindre læringsmiljøtiltak, se Rutinebeskrivelse 
for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak – sanksjonsmidler fra forsinket 
sensur (vedlegg 16). I møte den 5. desember 2012, LMU-sak 25/12, fattet LMU følgende vedtak:  
 
Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til videreutviklingen av faglige hjem: 

• Med ”Faglige hjem” forstås faglig-sosiale møteplasser som stimulerer til uformelle læringsprosesser, deltakelse 
og tilhørighet til et faglig fellesskap 

• Læringsmiljøutvalget ber om at instituttene, i samarbeid med studentene, utfordres til selv å definere viktige 
tiltak for å bygge faglige hjem 

• Søknader til mindre læringsmiljøtiltak i 2013 som er tilknyttet oppbygging av faglige hjem vil bli prioritert i 
tildelingen om mindre læringsmiljøtiltak i 2013.  

 
For å følge opp læringsmiljøutvalgets vedtak utfordret studiedirektøren alle institutt- og 
undervisningsledere til å konkretisere hva som kan være viktige tiltak for å videreutvikle de faglige 
hjemmene ved hvert enkelt institutt. Det ble påpekt at dette burde gjøres i samarbeid med 
undervisningsutvalg og studenter ved instituttet. Studiedirektøren understreket at søknader til mindre 
læringsmiljøtiltak i 2013 som var tilknyttet oppbygging av faglige hjem ville bli prioritert i tildelingen om 
mindre læringsmiljøtiltak i 2013. Studentstyret informerte fagutvalg ved instituttene om 
søknadsprosessen og frist.  
 
800 000,- ble utlyst til mindre læringsmiljøtiltak for 2013. Etter søknadsfristens utløp var det kommet 
inn 14 søknader. I LMU-møte den 16. april fattet imidlertid LMU vedtak om kun å tildele midler til et 
prosjekt og foreta en ny utlysning på 770 000,-. Begrunnelsen for dette var at det var ønskelig at flere 
søknader var knyttet opp til faglige hjem og at søknadene var utarbeidet i samarbeid mellom institutter 
og fagutvalg/studentråd.  
 
Innkomne søknader etter ny utlysning og behandling av søknadene 
Studentstyret mottok 6 søknader om tiltak for 2013 etter den andre utlysningen. Disse søknadene var: 

1) Søknad fra Instituttleder ved IHA. Søker om 70 000,- for å omgjøre H225 og H226 til 
faglig hjem for studentene. Vedlegg 1. 

2) Felles søknad fra studentrådet og undervisningsutvalget ved ILP. Søker om 300 000,- i 
forbindelse med oppgradering av uteplass utenfor Akropolis samt 100 000,- til mindre 
tiltak for å skape et ”galleri” for ulik type bruk. Vedlegg 2. 

3) Felles søknad fra Undervisningsutvalg og administrasjonssjef ved IMT. Søker om midler 
til en rekke større og mindre tiltak derav bedre lys i kantinen, utemøbler, faglig hjem for 
Indøk-studenter, sofa og tavle til fysikklab, oppfinnerverksted, utstyr til geomatikksal, 
ventliasjon i bioenergilabben, utredningsprosjekt for å omgjøre utleieboliger på 
Kajafeltet til undervisningslokaler samt midler til oppgradering av ventilasjonsanlegg i 
fløy V. Vedlegg 3. 

4) Felles søknad fra studentråd og undervisningsutvalg ved IPM. Oppgradering av datasal 
(JU15) og innkøp av nye datamaskiner (totalt 335 000,-). Vedlegg 4. 

5) Felles søknad fra studentrådet og instituttleder ved HH. Søker om projektor i 
grupperom, nye kontorstoler i lesesaler i 5. etasje og støydempingstiltak i lesesal. 
Vedlegg 5. 

6) Søknad fra studentrådet ved IKBM med støttebrev fra instituttstyret. Omdisponering av 
datasal M160 til faglig hjem. Vedlegg 6 
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I henhold til retningslinjene for tildeling av mindre læringsmiljøtiltak, har studentstyret, drift- og 
seviceavdelingen og studieavdelingen i fellesskap vurdert og rangert søknadene. Gruppen som i 
fellesskap har vurdert søknadene har vært: 

• Liv Nedrebø, nestleder av studentstyret 
• Per Rønning, leder av studentstyret 
• Leif Thomas, seniorarkitekt ved drift- og serviceavdelingen 
• Bodil Norderval, studieavdelingen 

 
Arbeidsgruppen har følgende anbefalinger:  
 

 
1) Omgjøring av saler på husdyrfag til faglig hjem. 

• Det fremkommer ikke av søknaden om studentene ved IHA stiller seg positive til 
instituttlederens søknad. Gruppen er skeptisk til at man gjør midlertidige oppgraderinger av 
lokaler med tanke på omdisponeringer som studentene kanskje ikke støtter. Det bør lages 
en bedre plan som er forankret både studenter og IHA-ledelsen, om hvordan IHA-
studentene skal få et bedre faglig hjem. Studentene ved IHA ønsker blant annet en mer 
tilgjengelig kantine som studentene kan bruke på kveldstid. Dette bør IHA vurdere 
nærmere.  

Gruppen tilrår at LMU ikke tildeler midler til prosjektet på IHA.  
 

2) Oppgradering av uteplass utenfor Akropolis innkjøp av utstyr til et ”galleri” for ulik bruk av 
studenter ved ILP 

• ILPs studenter har i mange år holdt til i Urbygningen med relativt dårlig standard. 
Innflytting i Akropolis vil gi ILP-studentene langt bedre fysiske forhold, og studentene vil 
nå få arbeidsplasser nærmere fagmiljøet på ILP. Det er viktig å legge forholdene til rette for 
å videreutvikle et faglig hjem for ILP-studentene. Arbeidsgruppen vil tilrå at søknaden 
støttes, men med noe lavere budsjett enn foreslått i søknaden. Arbeidsgruppen foreslår at 
225 000,- brukes til oppgradering av utearealene mens 75 000,- benyttes til tiltak knyttet til 
”galleriet”. 

Gruppen tilrår at LMU tildeler 300 000,- til prosjekter tilknyttet utearealer ved Akropolis og ”galleriet”.  
 

3) Ulike tiltak på TF-kvartalet, deriblant belysning i kantinen, utemøbler, faglig hjem for Indøk-
studenter, sofa og tavle til fysikklab, oppfinnerverksted, utstyr til geomatikksal, ventliasjon i 
bioenergilabben, utredningsprosjekt for å omgjøre utleieboliger på Kajafeltet til 
undervisningslokaler samt midler til oppgradering av ventilasjonsanlegg i fløy V. 

• IMT har søkt om en rekke større og mindre tiltak. Arbeidsgruppen savner en litt mer 
overordnet strategi som vurderer faglig hjem for hele studentmassen ved IMT. Mange av 
tiltakene gjelder små grupper studenter, og få av de foreslåtte tiltakene vil gi det store 
flertallet av studenter ved IMT et løft mht faglig hjem. Gruppen anser videre at de foreslåtte 
tiltakene hva gjelder ventilasjon i bioenergilabben, utredningsprosjekt for å omgjøre 
utleieboliger på Kajafeltet til undervisningslokaler samt oppgradering av ventilasjonsanlegg i 
fløy V, ikke ligger innenfor rammene som LMU disponerer til mindre tiltak. Disse 
prosjektene er derfor ikke kommentert ytterligere. Det er videre nylig etablert enda flere 
sittebenker i ny rampe på TF (sommeren 2013), og gruppen synes man bør se an 
situasjonen utover høsten før man vurderer om det er behov for ytterligere utemøbler. IMT 
søker videre om sofa i TF158. Av hensyn til renhold er det ikke ønskelig å ha sofaer i 
lablokaler, og dette var heller ikke en del av prosjektet som ble gjennomført i labfløyen i 
2011/2012. Av de foreslåtte tiltakene vurderer arbeidsgruppen det slik at bedre lys i 
kantinen og etablering av et ”oppfinnerverksted” er tiltak som i størst grad vil være tiltak 
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som kan bidra til bygging av faglige hjem ved IMT. Det er ikke presisert hvor et 
”oppfinnerverksted” skal etableres, men ifølge samtale med Jorge Mario Marchetti tenkes 
dette lokalisert utenfor energilaboratoriet. Gruppen foreslår at det innvilges 100 000,- for 
bedre belysing og etablering av et ”oppfinnerverksted” 

Gruppen tilrår at LMU tildeler 100 000,- til prosjekter tilknyttet belysning i kantinen på IMT og etablering 
av et oppfinnerverksted på IMT. 
 

4) Oppgradering av datasal (JU15) og innkjøp av nye datamaskiner. 
• Denne salen brukes av IPM sine studenter. Salen er i dag slitt og har gamle møbler. 

Læringsmiljøutvalget innvilget 50 000,- til oppgradering av denne salen i 2012, men tiltaket 
er ikke gjennomført grunnet uviss status for salen og ettersom man så at 50 000,- ikke ville 
være tilstrekkelig for å få et godt nok resultat av tiltaket. LMU har tidligere ikke innvilget 
midler til nye datamaskiner, og anser at dette er en instituttanliggende sak. Gruppen tilrår 
imidlertid at LMU støtter å få oppgradert selve salen med ytterligere 110 000,-, som 
kommer i tillegg til de 50 000,- som er overført fra fjorårets budsjett.  

Gruppen tilrår at oppgradering av JU15 prioriteres og foreslår at det avsettes 110 000,- til oppgradering av 
salen. I tillegg overføres 50 000,- fra midlene i 2012 til samme prosjekt.  

 
5) Søker om projektor i grupperom, nye kontorstoler i lesesaler i 5. etasje og støydempingstiltak i 

lesesal.  
• Av trivselsundersøkelsen kommer det frem av studenter ved HH i mindre grad føler seg en 

del av et faglig hjem ved sitt institutt sammenlignet med mange andre studenter ved UMB. 
Gruppen hadde derfor forventet en søknad med et mer helhetlig konsept. Samtidig er 
arealene i 5 etasje i Tårnbygningen mye mer i bruk etter at kafeen ble opprettet, og det er 
mulig dette tiltaket allerede har gjort mye for miljøet ved HH. Gruppen foreslår å støtte 
søknaden med inntil 110 000,-, for det antas at 20 000 ikke er tilstrekkelig for nye stoler 
med god nok kvalitet.  

Gruppen tilrår at det avsettes 110 000,- til tiltak knyttet til projektor i T316, nye kontorstoler i lesesaler og 
støytiltak mot personalrom (forutsatt at dette ikke skal flyttes, noe som har blitt diskutert).  
 

6) Oppussing og omgjøring av datasal, M160 til et rom for faglig hjem. 
• IKBM søker om å få gjøre om datasal M160 til et faglig rom for studenter ved IKBM. Det 

søkes om midler til både oppgradering av rommet generelt og ulikt utstyr til rommet. LMU 
innvilget 75 000,- til oppgradering av salen i fjor, men tiltaket er ikke gjennomført da det 
lenge var uviss status for salen. IKBM ber om at midler som ble tildelt prosjektet i fjor 
overføres til i år for å styrke prosjektet ytterligere.  

Gruppen tilrår at omdisponering og oppgradering av M160 prioriteres og foreslår at det avsettes 150 000,- til 
oppgradering av salen. I tillegg overføres 75 000,- fra midlene i 2012 til samme prosjekt.  

 
 
Studiedirektørens vurdering 
Studiedirektøren takker arbeidsgruppen for arbeidet. Studiedirektøren støtter de vurderingene 
arbeidsgruppen har gjort, og tilrår at 770 000,- fordeles slik gruppen anbefaler.    
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Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak  
– sanksjonsmidler fra forsinket sensur  

1. Studentstyret markedsfører utlysingen. Sum som lyses ut vil variere fra år til år, og sum som lyses ut 
avtales med studiedirektøren. Årlig frist for å fremme søknader er 1. mars. Dersom det ikke er 
tilstrekkelig med søknader kan det bli ny utlysning om høsten.  

2. Studenter, studentgrupper eller undervisningsutvalg ved UMB kan fremme søknader om forslag til 
mindre læringsmiljøtiltak. Søknader sendes til studentstyret. Det er følgende kriterier for søknadene:  

a. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB, for 
eksempel fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m.  

b. Forslag om fysiske tiltak må være i bygninger eller utearealer tilknyttet UMB på Campus 
(ikke for eksempel samfunnet, studentboliger eller arealer som tilhører frittliggende 
institusjoner )  

c. Dersom det søkes om tiltak som krever oppfølging i form av driftsmidler, vedlikehold eller 
renhold (for eksempel datamaskiner som skal driftes, programvare som krever årlige lisenser, 
kjøkkenutstyr som trenger renhold osv) så må tiltaket være avklart mot de respektive enheter 
som følger opp tiltaket.  

3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives.  
4. Studentstyret foretar en rangering av søknadene sammen med drift- og serviceavdelingen og 

studieavdelingen, og sender dette til studiedirektøren som forbereder endelig sak for LMU. 
Studentstyret kan også selv fremme søknader om tiltak.  

5. LMU vedtar endelig prioritering av søknadene og tildeler midlene med forutsetning at prosjektene 
gjennomføres etter en kvalitetssikring av studieavdelingen eller andre aktuelle enheter i 
administrasjonen/instituttene.  

 
Vedtatt av LMU 06.10.2009. Sist justert 29.02.2012. 
 
 


