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Sak 20/2011 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 26.10.2011 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 21/2011 Referat- og orienteringssaker 

1. Levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
2. Møtedatoer for 2012:  

• 29. februar 
• 9. mai 
• 3. oktober 
• 5. desember 

Sak 22/2011 Trivselsundersøkelsen 2011. Rapport og oppfølgingsplan 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Endelig utkast til rapport 
 
Læringsmiljøutvalget påpekte at oppfølgingen av funnene også må ses i lys av den nasjonale 
levekårsundersøkelsen og styrets satsing på studiekvalitet. Det må utarbeides et engelsk 
sammendrag av rapporten, og kommunikasjonsavdelingen bør bidra til publisering av rapporten.  
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget tar Trivselsundersøkelsen 2011 til etterretning og ber om at 
Universitetsstyret og Studienemnda får rapporten til orientering. 
 
Trivselsundersøkelsen følges opp etter følgende plan: 

1. Det gjennomføres et eget oppfølgingsmøte med internasjonalt ansvarlig i studentstyret og 
ansatte og som jobber med internasjonalisering for å følge opp funn som gjelder 
internasjonale studenter.  

2. Det lages instituttspesifikke rapporter som følges opp av instituttene.  
3. Det gjennomføres et eget oppfølgingsmøte med studentstyret og samfunnsstyret med 

mulighet for egne analyser etter avtale. Forhold knyttet til internasjonalisering/integrering 
skal være en del av oppfølgingsmøtet.  

4. Det gjennomføres et eget oppfølgingsmøte med SiÅs vedrørende egne spesifikke 
analyser. Forhold knyttet til internasjonalisering/integrering skal være en del av 
oppfølgingsmøtet. 

5. Det gjennomføres et eget oppfølgingsmøte med eiendomsavdelingen og drifts- og 
serviceavdelingen (DSA) vedrørende funn tilknyttet det fysiske læringsmiljøet. Funn 
følges opp av DSA og eiendomsavdelingen samt ved prioritering av disponering av LMU-
midler.  

6. Oppfølgingene må ses i lys av funn i den nasjonale levekårsundersøkelsen og styrets 
satsing på studiekvalitet.  

 
Studiedirektøren skal rapportere til LMU fra oppfølgingen innen mai 2012. 
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Sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Gjeldende rutinebeskrivelser for saksgang, tildeling og gjennomføring til større 
læringsmiljøtiltak og forslag til ny beskrivelse. 

 
Læringsmiljøutvalget ber om en rask avklaring vedrørende eventuell bruk av aud.max som 
undervisningsrom.  
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget tilrår følgende disponering av Læringsmiljøtiltak 2012: 
TF-kvartalet  

Ferdigstillelse kjeller/ grupperom 400 000,- 
Nye toaletter 2. etasje 800 000,- 
Ferdigstillelse sittegrupper ute 100 000,- 
Oppgradering TF145, ventilasjon m.m. 1 100 000,- 

Aud Max (under forutsetning av avklaringer)  
Audiovisuelt utstyr 1 200 000,- 

  
Totalsum 3 600 000,- 

 
2. Læringsmiljøutvalget vedtar ny rutinebeskrivelse for saksgang større læringsmiljøtiltak.  

 
3. Dersom det viser seg at det er for mange hindringer for å ta i bruk aud.max som 

undervisningsrom i løpet av det neste året ber Læringsmiljøutvalget om å bli forelagt et 
forslag om omdisponering av midlene i møtet i februar. 

Sak 24/2011 Utkast til spørreundersøkelse for felles læringsmiljøundersøkelse 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Utkast til spørreskjema fra Universell.no 
 
Læringsmiljøutvalget ser mange verdier i å gjennomføre egen lokal undersøkelse, og ønsker ikke 
at den nye nasjonale undersøkelsen skal erstatte egen trivselsundersøkelse. Egen undersøkelse kan 
derimot gjennomføres med lavere hyppighet.  
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider høringssvar fra UMB med de 
innspill som kom i møtet. Arbeidsgruppen består av: 

1. Ole-Jørgen Torp, studiedirektør 
2. Mari Sundli Tveit, prorektor for utdanning 
3. Lene Hodge, internasjonalt ansvarlig i studentstyret 
4. Torbjørn Kornstad, påtroppende nestleder i studentstyret   

 
Læringsmiljøutvalget vedtar at UMB skal delta i den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen som et 
tillegg til egen undersøkelse, og deltar i undersøkelsen første gang våren 2012. 
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Sak 25/2011 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak høsten 2011 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

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

2) Studentstyrets prioritering 
3) Søknad fra fagutvalget ved INA 
4) Søknad fra fagutvalget ILP 
5) Søknad fra fagutvalget ved IØR 
6) Søknad fra student, LING 
7) Søknad fra undervisningsutvalget ved ILP 
8) Søknad fra fagutvalg og undervisningsutvalg ved IPM 
9) Søknad fra fagutvalget ved IHA 
10) Søknad fra fagutvalget ved IMT 
11) Søknad fra ansatt ved ILP 
12) Søknad fra fagutvalget ved IKBM 

 
Studentstyret beklaget at søknad fra IKBM vedrørende oppgradering av datarommet i 
Meieribygningen hadde falt ut av saksbehandlingen.  
 
Vedtak: 

1. Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak høsten 
2011:  

Tiltak Kostnadsoverslag 
1 Flytting av el. og datastikk i 4 grupperom 
INA 

24 000,- 

2 Bytting av låser på skap masterplasser, IKBM 7 800,- 
3 Bokreol og låsbare bokskap Ur og KA, ILP  40 000,- 
4 Låsbare bokskap masterplasser og 
akustikktiltak kollokvierom IHA  

68 700,- 

SUM 140 500,-  
 

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 SA og 
DSA. 

 
2. Søknad fra IKBM vedrørende oppgradering av datarommet i Meieribygningen blir 

tatt direkte med til ny vurdering våren 2012.  
 

3. Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe bestående av to studentrepresentant 
fra studentstyret, en representant fra DSA samt sekretær for LMU. Gruppen har 
følgende mandat: 
a. Innarbeide føringer i rutinebeskrivelsen for hvilke tiltak som det kan søkes midler 

for 
b. Fastsette en årlig frist for å søke om mindre læringsmiljøtiltak 

Gruppen legger frem forslag til revidert rutinebeskrivelse i LMUs første møte i 2012.  
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Sak 26/2011 Eventuelt 

Læringsmiljøutvalget ber studiedirektøren om å utrede muligheten for at utvalget utvides med 
ytterligere to medlemmer, en representant fra Studentenes informasjonstorg samt internasjonalt 
ansvarlig i studentstyret. Læringsmiljøutvalget forelegges en sak i neste møte.  
 


