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Sak 16/2008 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 07.10.2008 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 17/2008 Referat- og orienteringssaker 

1. Oppfølging av studiekvalitetsrapporten – orientering om vedtak i Universitetsstyret om 
oppfølging av rapporten. US-sak 143/2008 

2. Etablering av arbeidsgruppe for å jobbe for et bærekraftig universitet? Studentstyret med flere 
ønsker å få press på organisasjonen for at UMB skal bli et mer synlig og handlekraftig 
miljøuniversitet. LMU slutter seg til at dette arbeidet er nødvendig, men påpeker at dette må 
forankres godt i organisasjonen slik at man unngår at det lages utredninger uten å oppnå 
handling. LMU oppfordrer studentstyret å diskutere nærmere med Studiedirektøren hvordan 
dette arbeidet bør organiseres og forankres i institusjonen før LMU eller andre organ jobber 
videre med problemstillingen. Nestleder av LMU følger opp saken.  

3. Oppfølging av rapport om standard for undervisningsrom. Orientering ved Terje Holsen. 
Rapporten danner et godt grunnlag for hvilken standard UMB skal ha på sine 
undervisningsrom. Rapporten skal være et ”levende dokument”, og oppdateres fortløpende 
etter hvert som forhold forandres og nye ønsker og behov foreligger. Det er også ønskelig at 
bilder i rapporten oppdateres med egne bilder fra UMB etter hvert som gode løsninger også 
foreligger ved UMB. Rapporten bør revideres årlig, og rapporten bør få bunntekst som viser 
versjon-utgave. Rapporten skal ha UMBs offisielle forsidemal, og dateres med versjon. 
Prosjektgruppe for læringsmiljø er ansvarlig for oppdatering av rapporten. Sekretær i LMU 
følger opp saken. 

4. Terje Holsen orienterte om avtale om forlengelse av kantineavtalen. Avtale datert 01.11.08 ble 
delt ut i møte. Studentene ber om å få informasjon og delta i prosessen videre angående 
kantineavtaler.  

5. Saker til neste møte LMU den 11. februar 2009. 
1. Innføring i LMUs rolle og funksjon, årsplan for 2009 
2. LMU-tiltak 2008 – rapportering om tiltak i 2008 
3. Handlingsplan for universell utforming ved UMB – oppstart med revisjon av 

eksisterende handlingsplan 
 

Sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved UMB 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Gjeldende vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved UMB 
2) Forslag til endringer i § 2-3 i vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved UMB 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget (LMU) tilrår at Universitetsstyret vedtar reviderte vedtekter for 
Læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Endringene trer i kraft fra 
01.01.2009. Endringene omfatter § 4-3, og er vedlagt møteboken. 
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Sak 19/2008 LMU-tiltak i 2009 – tilråding til Universitetsstyret 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tilrår for universitetsstyret at det settes av NOK 1,5 mill. til arbeidet med å 
etablere studiesenter i Tårnbygningen og NOK 1,5 mil. til arbeidet med å utbedre og sette i stand nye 
læresaler i Urbygningen. 

Sak 20/2008 LMUs årsplan for 2009 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtar møteplan for 2009. Møtedatoer for 2009 er 11. februar, 29. april, 
16. september, 4. november.  

Sak 21/2008 Eventuelt 

Ingen innkomne saker 
 
LMU hadde seminar felles med AMU i etterkant av møtet. Tema for seminaret var ”UMB som det 
grønne universitetet”. Oppsummering fra seminaret følger i eget referat.  
 

http://intern.umb.no/statisk/personal/moteboknovember2008.pdf


Vedlegg 1 1302 
1901 

Forslag til endringer i § 2-3 i vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved UMB,  
 
§ 2-3 Sammensetning  
Universitets- og Høgskoleloven sier følgende om Læringsmiljøutvalgets sammensetning:  

• Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget ( § 44, punkt 3, 5. 
ledd).  

• Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter (§ 44, 
punkt 3, 6. ledd)  

 
LMU ved UMB består av 8 faste medlemmer. I tillegg har utvalget 4 faste observatører. 
1) Representanter fra studentene:  

• 3 representanter fra Studentstyret.  
• Styreleder i Studentsamskipnaden i Ås.  

2) Representanter fra institusjonen:  
• Administrerende direktør  
• Prorektor/leder i Studienemnda. — 
• 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonen i Arbeidsmiljøutvalget.  
• 1 representant fra avdelinger og enheter med undervisningsansvar.  

3) Faste observatører:  
• Drift- og serviceavdelingen ved enhet for plan- og utvikling 
• Representant fra eierenhet* 
• Sekretær i Arbeidsmiljøutvalget 
• Studiedirektør 
• Leder av Studentsamfunnet 

 
De 3 studentrepresentantene er leder, nestleder og velferdsansvarlig i Studentstyret med mindre 
Studenttinget bestemmer annet. Nestleder i Studentstyret har ledervervet i LMU de årene studentene 
har ledervervet. Studentrepresentantene utnevner studenter som personlige vara fra organisasjonen de 
tilhører. Studentrepresentantenes periode følger periode for stilling/verv i organisasjonen de tilhører. 
 
Prorektor har nestleder i Studienemnda som personlig vara. Studiedirektøren er vara for 
administrerende direktør. Vara for representant fra Arbeidsmiljøutvalget er en annen representant i 
AMU fra tjenestemannsorganisasjonene. Representant fra avdeling og enhet med undervisningsansvar 
har en personlig vara som også er knyttet til en avdeling eller enhet med undervisningsansvar. 
Representanter fra avdeling og enhet med undervisningsansvar sitter for en periode på 2 år. 
 
 
* Iverksettes dersom Universitetsstyret vedtar å opprette en egen eierenhet ved UMB. 
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