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Sak 1/2009 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 05.11.2008 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 2/2009 Referat- og orienteringssaker 

1. LMUs rolle og funksjon. Gjennomgang av årsplan for 2009. Merk endret møtedato fra 29/4 til 
6/5.  
Studieavdelingen har gjennomført et eget formøte med studentene i LMU, med gjennomgang 
av roller, mandat og arbeidsform. Dette som oppfølging av vedtak i LMU-sak 13/2008. 

2. Årsrapporter fra rådgivningstjenesten for sosial og helsetjenester ved UMB 
a. Årsrapport 2008 fra sosialkonsulenten 
b. Årsrapport 2008 fra psykologen  
c. Årsrapport 2008 fra presten 

Som oppfølging til rapportene ba LMU om at sosialkonsulent, prest og psykolog spesifiserer 
om det er henvendelser som konkret skyldes læringsmiljøet ved UMB. En slik presisering bør 
være et fast punkt i fremtidige årsrapporter.   

3. Rapport fra Helse- og omsorgdepartementet: Psykisk helsetjeneste for studenter. 
4. LMU-tiltak 2009. Nye signaler fra Statsbygg og omprioritering av tiltak? Informasjon ved Nils 

Dugstad/Terje Holsen.  
På grunn av nye signaler fra Statsbygg angående fremskynding av Urbygningsprosjektet, vil 
adm.dir avvente med å starte oppgradering av læresaler i Urbygningen i henhold til LMU-vedtak 
19/2008. Dette vil bli endelig avgjort de nærmeste ukene, men det er viktig at man så fort som 
mulig vurderer omprioritering av 1,5 mill avsatt til Urbygningen. Oppgradering av læresaler på 
tekniske fag er det mest aktuelle prosjektet, og adm.dir vil be DSA kostnadsberegne 
oppgradering av læresaler i TF. LMU vil bli fremlagt en konkret prosjektskisse og budsjett for 
oppgradering av læresaler på TF i møtet i mai, og vil da endelig vedta en eventuell 
omprioritering av midlene. 

5. Foreløpig saksliste til neste møte LMU 
1. 1. skisse, Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
2. Læringsmiljøtiltak 2009 – oppfølging av prosjekt 

Sak 3/2009 Konstituering av Læringsmiljøutvalget 2009 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Følgende representanter konstitueres i Læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap 2009: 

• Leder av utvalget 2009: Nils Dugstad – administrerende direktør  
o Vara: Siri Margrethe Løksa, studiedirektør 

• Trine Hvoslef-Eide – prorektor for utdanning 
o Vara: Kjell Esser, nestleder i Studienemnda 

• Arnljot Mehl – representant fra Arbeidsmiljøutvalget 
• Vidar Thue-Hansen - representant fra enhet med undervisningsansvar 

o Vara: Arne Auen Grimnes,  
• Maja Stade Aarønæs – leder studentstyret. Ny leder velges sommer 2009 
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• Nils-Ener Lundsbakken – nestleder studentstyret 
• Linn Stabbetorp – velferdsansvarlig studentstyret 
• Jon Kristian Sommerseth – leder SiÅs-styret. Ny leder velges sommer 2009 

 
Læringsmiljøutvalget ber studentrepresentantene og arbeidsmiljøutvalgets representant oppnevne 
varamedlemmer og meddele disse til utvalgets sekretær. 

Sak 4/2009 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UMB 2008 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UMB 2008 til etterretning. Rapport 
fra DSA vedrørende LMU-tiltak 2008 legges som eget dokument som ikke knyttes opp til årsrapporten. 

Sak 5/2009 Revisjon av handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget oppretter en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide et forslag til revidert 
handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Planen skal gjelde i perioden 2010-2018. 
Arbeidsgruppen består av følgende representanter:  

• Leif Thomas, Seniorarkitekt DSA. Leder av gruppen 
• Geir Tutturen, Avdelingsdirektør IT 
• Lena Kjøbli, Seniorrådgiver SA (POA og HMS-ansvarlig) 
• Anne Syversen Høvde, Prosjektleder DSA 
• Anne Svinddal, Rådgiver ILP 
• Bodil Norderval, Rådgiver SA (studieavdlingen). Sekretær  
• Nils-Ener Lundsbakken, Nestleder studentstyret 

 
Læringsmiljøutvalget er gruppens styringsgruppe. 
 
Handlingsplanen må omfatte universell utforming og tilrettelegging på flere områder, både bygninger 
og uteområder, studier og undervisning, IKT og studentlivet. Planen bør være kort og konsis, med 
konkrete og realistiske mål for planperioden. Brukergruppen bes om å legge frem en skisse til revidert 
handlingsplan for LMU den 5. mai. Adm dir utarbeider et mandat for gruppen. 
 
Revidert handlingsplan skal sendes på høring i institusjonen senest tidlig høst 2009, og endelig plan skal 
vedtas av Universitetsstyret i løpet av 2009.  

Sak 6/2009 Revisjon av nettsider vedrørende læringsmiljø, tilrettelegging m.m. 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
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Vedtak 
Læringsmiljøutvalget har følgende innspill i forbindelse med revisjon av nettsidene tilknyttet web-
området ”Bedre studiehverdag”, se link i venstre meny fra http://www.umb.no/sit/   

• Kan nettsidene på sikt også inneholde intervjueksempler med studenter som trenger ulike 
former for tilrettelegging 

• Nevne studieveiledere og studentstyret som mulige kontakter ved spørsmål og hjelp 
• Sidene bør testes ut av studenter når nettsidene er ferdig utarbeidet. 

 

Sak 7/2009 Eventuelt 

Studentstyret etterspør bedre rutiner for tildeling av LMU-midler. Administrerende direktør vil legge 
fram et forslag til rutiner for behandling av slike saker i neste møte. Som diskutert i møte, må disse 
rutinene både omfatte de midlene som tildeles fra US årlig samt sanksjonsmidler fra forsinket sensur. 

http://www.umb.no/sit/

