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Sak 1/2010 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte i LMU 
20.11.2009 

Etter godkjenning av møtebok fra 20.11.09, ble sak 3 vedtatt før sakslisten ble fulgt videre.  
 
Vedtak: 
Godkjent  

Sak 2/2010 Referat- og orienteringssaker 

Referatsaker/orienteringer 
1. Årsplan for 2010. Merk dato for ekstraordinært møte, onsdag 24. oktober.  
2. Kort årsrapport fra rådgivningstjenesten SiÅs ble lagt fram i møte. Læringsmiljøutvalget 

ønsker nærmere informasjon om fjorårets aktiviteter, og ber om å bli forelagt mer 
utdypende rapporter eller at rådgivningstjenesten i neste møte nærmere presenterer 
arbeidet, erfaringer og utfordringer. 

3. Saker til neste møte LMU 
1. Mindre læringsmiljøtiltak 2010 
2. Rapportering fra rådgivningstjenesten 2009 

Sak 3/2010 Konstituering av Læringsmiljøutvalget 2010 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak 
Følgende representanter konstitueres i Læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap 2010: 

• Leder av utvalget 2010: Edith Akerø, nestleder av studentstyret  
• Morten Sørlie, prorektor for utdanning 

o Vara: Kjell Esser, nestleder i Studienemnda 
• Siri Margrethe Løksa, universitstetsdirektør 

o Vara: Ole Jørgen Torp, studiedirektør 
• Arnljot Mehl – representant fra Arbeidsmiljøutvalget 
• Vidar Thue-Hansen - representant fra enhet med undervisningsansvar 

o Vara: Arne Auen Grimnes,  
• Margrethe Valler – leder studentstyret. Ny leder velges sommer 2010 
• Anne Guri Veihe – velferdsansvarlig studentstyret 
• Salman Saeed – leder SiÅs-styret. Ny leder velges sommer 2009 

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

Sak 4/2010 Årsmelding fra LMU 2009, inklusiv rapport fra LMU-prosjekt 2010  

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg  

1) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UMB 2009 
2) Mer konkret økonomioversikt for LMU-prosjektet på IMT ble lagt fram i møtet. 
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Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tar Årsmelding for Læringsmiljøutvalget ved UMB 2009 til etterretning.  

Sak 5/2010 Revisjon av handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne – 
arbeidsgruppens forslag 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg  
b) Vedlegg  

1) Utkast til handlingsplan 
Vedtak 
Læringsmiljøutvalget tilrår forelagte Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for 
studenter med nedsatt funksjonsevne. Utkast til handlingsplan sendes på høring i institusjonen og 
legges på nytt frem for Læringsmiljøutvalget i mai. 

Sak 6/2010 Mindre læringsmiljøtiltak 2010 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg  
b) Vedlegg  

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

Vedtak 
Læringsmiljøutvalget lyser ut 300 000 kr i tilknytning til mindre læringsmiljøtiltak våren 2010. Ny 
utlysning gjennomføres høsten 2010. Følgende framdriftsplan vedtas: 
 
Frist Aktivitet 
26.02.2010 Utlysning av 300 000,- til mindre læringsmiljøtiltak via Tuntreet og 

oppslag på Athene 
Innen 17. mars Studentstyret rangerer innkomne søknader 
Innen 19. mars Studiedirektørens saksbehandling  
24. mars Ekstraordinært møte i LMU 

Sak 7/2010 Eventuelt 

Lesesalsresolusjon? Studentstyret ved nestleder etterspør en slags lesesalsresolusjon, som klargjør 
hva studentene kan forventes når det gjelder tilgang til lesesalsplasser (åpne plasser og faste 
masterplasser), hvilken standard de bør ha, en bedre oversikt over hvor det er plasser, hvem som 
har ansvar for de ulike plassene osv. Det bør videre være klare rutiner som sikrer medvirkning og 
informasjon til studenter som berøres av endringer på plasser (ref til prosess i Urbygningen og 
Skoggården).  

LMU ber leder av LMU, velferdsansvarlig og sekretær for LMU om å utarbeide et forslag til en 
”lesesalsresolusjon” i møtet i mai. 

Delaktighet og informasjonsflyt i forbindelse med fusjonsprosessen. Studentstyret melder at flere 
etterspør mer informasjon i forbindelse med fusjonsprosessen. Mye skjer så fort, og flere føler 
seg utrygge på prosessen og hva som vil skje i nærmeste fremtid. Det er derfor svært viktig at det 
fortløpende gis informasjon om aktiviteter og beslutninger.  

Anbefalinger:  
Fast spalte i Tuntreet 
Faste orienteringer til nemnder, råd og utvalg om fusjonsprosessen. 


