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Sak 8/2009 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 11.02.2009 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 9/2009 Referat- og orienteringssaker 

1. Universell utforming av læringsmiljøet - veileder. Veileder utarbeidet av Nasjonal pådriver for 
universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere utdanning 

2. Saker til neste møte LMU 
1. 2. utkast, Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
2. Læringsmiljøtiltak 2010 – kan bli en egen sak i et ekstraordinært møte 
3. Oppfølging av LMU-tiltak 2009 
4. Oppfølging av mindre tiltak 2009, sanksjonsmidler 

Sak 10/2009 Trivselsundersøkelsen 2008 

 Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Utkast rapport Trivselsundersøkelsen 2008 
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget vedtar rapporten fra trivselsundersøkelsen 2008 med de redaksjonelle innspill som 
fremkom i møtet.  
 
Læringsmiljøutvalget nedsetter følgende arbeidsgruppe som vurderer hvordan LMU skal følge opp 
rapporten og hvilke tiltak som skal iverksettes. Gruppen bes spesielt om vurdere tiltak for å få en 
høyere svarprosent. Gruppens anbefaling legges frem for LMU i neste møte. 

• Nils-Ener Lundsbakken, nesteleder studentstyret 
• Jon Kristian Sommerseth, Leder SiÅs-styret (ny leder av SiÅs overtar etter 1/7-09) 
• En vitenskapelig ansatt 
• Studieavdelingen v/Julie Johansen er gruppens sekretær 

 
Ny trivselsundersøkelse gjennomføres annet hvert år 

Sak 11/2009 Fordeling av sanksjonsmidlene forsinket sensur 2008. Mindre Læringsmiljøtiltak 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Sammendrag av søknader fra Studentstyret 
2) Søknader til mindre læringsmiljøtiltak 
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Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2009: 
 

Søker: Tiltak: NOK: 
Fagutvalget ved IMT Knagger og sofagrupper 50 000 
Fagutvalget ved IKBM Stoler på datasal 50 000 
Fagutvalget ved 
NORAGRIC 

Stoler og høytalere til P107 50 000 

 
Innvilgede prosjekter iverksettes etter et samarbeid mellom aktuelle fagutvalg, institutt, 
studieavdelingen og DSA v/plan og prosjekt. Det må utarbeides detaljplaner og kostnadsramme for 
hvert prosjekt, og detaljplaner, innkjøp og montering må organiseres via DSA v/plan og prosjekt. Alle 
prosjektene har en øvre kostnadsramme på 50.000, og eventuelle ubenyttede midler overføres til en ny 
utlysning høsten 2009. 

Sak 12/2009 Omdisponering av LMU-midler 2009 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Notat datert 22.04.09, rehabilitering av 2. etg. I fløy I, TF-kvartalet. 
 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget vedtar at 3 millioner avsatt til Læringsmiljøtiltak 2009 omdisponeres fra tiltak i 
Urbygningen og Tårnbygningen til rehabilitering av 2. etasje fløy I i TF-kvartalet i henhold til forelagt 
prosjektskisse. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 1. september 2009. 
 
Administrerende direktør vil sørge for at det avsettes ytterligere 600.000 til prosjektet slik at 
totalprosjektet kan gjennomføres. 

Sak 13/2009 Revisjon av handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne – 1. utkast 
med forslag til disposisjon 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Skisse til handlingsplan 
2) Utkast til tiltaksplan for ett av fokusområdene, Bygninger og utearealer 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget er tilfreds med disposisjon, form og innhold til revidert handlingsplan for 
studenter med nedsatt funksjonsevne, og ber arbeidsgruppen jobbe videre med planen. 

Sak 14/2009 Rutiner for saksgang og gjennomføring av LMU-tiltak  

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Forslag til rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre 
læringsmiljøtiltak – sanksjonsmidler fra forsinket sensur  
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2) Forslag til rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring til større 
læringsmiljøtiltak 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende rutinebeskrivelser:  

• Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak – 
sanksjonsmidler fra forsinket sensur  

• Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring til større læringsmiljøtiltak 
 
Vedtatte rutiner vedlegges møteboken. Rutiner for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre 
læringsmiljøtiltak – sanksjonsmidler fra forsinket sensur, gjøres tilgjengelig for studentene på nettet. 

Sak 15/2009 LMU-tiltak 2010 - drøftingssak 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget ber om at følgende innspill tas med i den videre prosessen med vurderinger av 
LMU-tiltak: 

• LMU støtter at LMU-midler bør gå til større prosjekt, men påpeker at midlene fortsatt må stå 
som en egen pott til øremerkede prosjekt. LMU-midler må ikke forsvinne i generell 
rehabilitering av bygningsmassen 

• Tilbakemeldinger fra studenter vedrørende det fysiske læringsmiljøet og som UMB bør 
fokusere på de nærmeste årene er blant annet:  

o Forbedre situasjonen mht standard og tilgang til lesesaler og grupperom 
o Faste masterplasser for Noragric-studenter 
o Tiltak for å redusere støy og forbedre ventilasjonen i en rekke rom og bygninger 

• Prioritere å få et studiesenter på UMB 
• UMB må bevilge penger og sørge for gode midlertidige løsninger i de kommende årene med 

utbygging.  

Sak 16/2009 Eventuelt 

Ingen innkomne saker 
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Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av mindre læringsmiljøtiltak – 
sanksjonsmidler fra forsinket sensur  
 

1. Studentstyret markedsfører utlysingen, og oppgir total disponibel ”sensurpott” (vil variere fra år 
til år). Tidspunkt for utlysning er tidligst mars, og frister fastsettes etter avtale med 
studieavdelingen. 

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

a. Hvert prosjekt kan ha en kostnadsramme på inntil 50.000,- 
b. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB, 

for eksempel fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m.  
c. 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 ) 

3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives.  
4. Studentstyret foretar en rangering av søknadene, og sender dette til studiedirektøren som 

forbereder en sak for LMU. Studentstyret kan også selv fremme søknader om tiltak, men skal 
ikke selv rangere egne søknader. Dette vurderes samlet i studiedirektørens saksframlegg.  

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. 
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Rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring til større læringsmiljøtiltak 
 

1. LMU forelegges en drøftingssak i LMUs 2. møte der ulike aktuelle tiltak for neste år diskuteres. 
Sak legges frem av eiendomsprosjektet. LMU og studiedirektøren får da anledning til å gi 
innspill til prioritering av tiltak til eiendomsprosjektet. Eventuelle resultater fra gjennomførte 
evalueringer eller undersøkelser som vedrører bygningsmassen må fremlegges 
eiendomsprosjektet.  

2. På bakgrunn av denne drøftingssaken lager eiendomsprosjektet en bestilling til DSA, som i 
samarbeid med eiendomsprosjektet, lager et forslag til prosjektskisser med overordnede 
kostnadsrammer 

3. Eiendomsprosjektet legger fram en sak for LMU i første møte om høsten, med forslag til 
vedtak om prioritering av prosjekter for kommende år. 

4. LMU vedtar prioritering av prosjekt for neste år og oversender dette til US. 
5. Eiendomsprosjektet skal holde LMU orientert om status og fremdrift i hvert LMU-møte. 
6. Etter avsluttet prosjekt skal det lages en sluttrapport fra prosjektet, inklusiv et endelig 

kostnadsresultat. 
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