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Sak 1/2012 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møte 07.12.2011 

Vedtak: 
Godkjent 

Sak 2/2012 Referat- og orienteringssaker 

1. Gjennomgang av årsplan for 2012. Læringsmiljøutvalget påpekte at det er viktig at det 
holdes et felles LMU.møte med NVH, og ber om at leder av utvalget kontakter leder av 
utvalget ved NVH for å få arrangert felles møte i løpet av våren 2012.  

2. Læringsmiljøtiltak 2011 – orientering om status v/Leif Thomas  

Sak 3/2013 Konstituering av læringsmiljøutvalget 2012 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak: 
Følgende representanter konstitueres i Læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap 2011: 

• Torbjørn H. Kornstad – nestleder studentstyret og leder av LMU 2012 
o Vara: Hans Emil Glestad 

• Siri Margrethe Løksa, universitetsdirektør 
o Vara: Ole Jørgen Torp, studiedirektør 

• Mari Sundli Tveit, prorektor for utdanning 
o Vara: Håvard Steinsholt, nestleder i Studienemnda 

• Arnljot Mehl – seksjonssjef SHF og representant fra Arbeidsmiljøutvalget 
• Ørjan Totland – instituttleder INA og representant fra enhet med undervisningsansvar 

o Vara: Jon Frank  
• Torfinn Belbo – leder studentstyret. Ny leder velges sommer 2012 

o Vara: Mari Helgerud 
• Anna Boye Koldaas – velferdsansvarlig studentstyret 

o Vara: Lene Hodge 
• Fredrik Rønningen – leder SiÅs-styret. Ny leder velges sommer 2012 

o Vara: Heidrun Ullerud 

Sak 4/2012 Læringsmiljøutvalgets sammensetning – forslag til endringer i vedtekter 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Siri Margrethe Løksa fremmet forslag om at dagens sammensetning av utvalget ikke endres. 
Internasjonalt ansvarlig i studentstyret og representant fra SiT kan derimot kalles inn som faste 
observatører med talerett, og UMB og NVH må uansett laget et felles læringsmiljøutvalg i løpet 
av 2013. Det var enighet om forslaget og studiedirektøren trakk alternativt forslag til vedtak.  
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Sak 5/2012 Læringsmiljøtiltak 2012 – oppfølging av vedtak LMU-sak 23/11 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 

 
Vedtak: 
Dersom avklaringer viser at Aud Max ikke kan benyttes som fast undervisningsrom, vedtar LMU 
at 1,2 millioner tildelt Audiovisuelt utstyr i Aud Max omdisponeres til videre oppgradering av 
studentarealer i Tårnbygningen. Endelig prioritering av tiltak avgjøres av Universitetsdirektøren.  

Sak 6/2012 Revisjon av rutiner for mindre læringsmiljøtiltak og ny utlysning 2012 

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Gjeldende rutinebeskrivelse og forslag til ny rutinebeskrivelse 
 
Vedtak: 
Læringsmiljøutvalget vedtar at rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av 
mindre læringsmiljøtiltak endres til (endringer i fet skrift):  
1. Studentstyret markedsfører utlysingen. Sum som lyses ut vil variere fra år til år, og sum som lyses ut avtales 

med studiedirektøren. Årlig frist for å fremme søknader er 1. mars. Dersom det ikke er 
tilstrekkelig med søknader kan det bli ny utlysning om høsten. 

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

a. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved UMB, for eksempel 
fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m. 

b. 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 ) 

c. Dersom det søkes om tiltak som krever oppfølging i form av driftsmidler, 
vedlikehold eller renhold (for eksempel datamaskiner som skal driftes, 
programvare som krever årlige lisenser, kjøkkenutstyr som trenger renhold 
osv) så må tiltaket være avklart mot de respektive enheter som følger opp 
tiltaket.  

3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives. 
4. Studentstyret foretar en rangering av søknadene sammen med drift- og 

serviceavdelingen og studieavdelingen, og sender dette til studiedirektøren som 
forbereder endelig sak for LMU. Studentstyret kan også selv fremme søknader om 
tiltak. 

5. 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. 

Sak 7/2012  

Utsendte sakspapirer: 
a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1) Forslag til ny tiltaksplan 2012-2013 
2) Tiltaksplan 2010-2011 med status for gjennomføring av tiltak 
3) Mål for perioden 2010-2018 
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Vedtak: 
LMU vedtar ny tiltaksplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne, 2012-2013 med de innspill som kom frem i møtet. Tiltaksplanen vedlegges 
møteboka og publiseres på nettet. 

Sak 26/2011 Eventuelt 

1. Nasjonal læringsmiljøundersøkelse og utvalg av tilleggsspørsmål 
Læringsmiljøutvalget delegerer til leder av utvalget, leder av studentstyret og leder av 
SiÅs-styret å velge eventuelle tilleggsspørsmål. 

 
2. Nytt utleiereglement 

Det har kommet en rekke reaksjoner på nytt utleie-/utlånsreglement. Saken vil bli tatt 
opp på neste toppmøte. Universitetsdirektøren og avdelingsdirektør på drifts- og 
serviceavdelingen ønsker tilbakemeldinger.  
 

3. Førstehjelpskurs for studenter – en del av oppstartsuka? Utsatt til neste møte. 
 
 

 
 



VEDLEGG 1 – TILTAKSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2012-2013 5 

Bygninger og utearealer 
Tiltak 1 
Drifts- og serviceavdelingens rutiner og sjekklister brukes i alle større og mindre bygningsmessige 
tiltak slik at alle tiltak er i tråd med kravene til universell utforming. 
Ansvarlig enhet: Drift- og serviceavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
Tiltak 2 
Innen 2013 skal Tårnbygningen være tilgjengelig for rullestolbrukere (inngangsparti og tilgang til 
heis) 
Ansvarlig enhet: Drift- og serviceavdelingen 
Oppfølgende enhet: Eiendomsavdelingen 
 
Tiltak 3 
Innen 2013 skal det være etablert universelt utformet inngangsparti til Tekniske fag 
Ansvarlig enhet: Drifts- og serviceavdelingen 
Oppfølgende enhet: Eiendomsavdelingen 
 
Tiltak 4 
Det skal gis et årlig opplæringstilbud for ansatte som jobber med bygninger og uteområder ved 
UMB vedrørende universell utforming. 
Ansvarlig enhet: Drifts- og serviceavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 5 
I perioden 2012-2013 skal UMB være aktiv pådriver for at bygninger og utearealer i tilknytning til 
byggeprosessen UMB-NVH blir universelt utformet. 
Ansvarlig enhet: Eiendomsavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
Tiltak 6 
Innen 2013 skal det foreligge en plan for hvordan Studentenes informasjonstorg skal bli 
universelt utformet, med ulike alternativer sett i lys av eventuell rehabilitering av bygninger. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen og drift- og serviceavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
Tiltak 7 
Dersom rehabilitering av Urbygningen starter i løpet av 2013 skal det lages en klar plan for 
bruken av bygningen. Undervisningsaktiviteter og studentarbeidsplasser skal konsentreres til 
færre hovedbygninger slik at mindre og utilgjengelige bygninger kan tas ut fra 
undervisningssammenheng. 
Ansvarlig enhet: Eiendomsavdelingen og studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
Studier og undervisning 
Tiltak 1 
Innen 2013 skal UMB ha kartlagt eventuelle flaskehalser som hindrer personer med ulike 
funksjonsnedsettelser til å søke studier ved UMB. Tiltaket samkjøres med tiltak 1, IKT. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen og IT-seksjonen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
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Tiltak 2 
Innen 2013 skal det gjennomføres minst to temamøter for ansatte som jobber med studier og 
undervisning ved UMB som omhandler universell utforming og tilrettelegging av studier og 
undervisning. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 3 
Innen 2013 skal UMB gjennomgå og tydeliggjøre rutiner for tilrettelegging i studiene og eksamen 
for å skape forutsigbarhet for både studenter og ansatte i studieavdelingen. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 4 
Innen 2013 skal UMB ha opprettet et samarbeid med funksjonshemmedes råd i kommunen, 
NAV og studieavdelingen. Bør ses i sammenheng med mål 1 og mål 1, IKT. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 5 
Vurdere behovet og eventuelt implementere kurs i studieteknikk rettet mot studenter med lese- 
og skrivevansker innen 2013. 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
IKT 
Tiltak 1 
Innen 2013 skal UMB ha kartlagt eventuelle flaskehalser innen IKT som hindrer personer med 
ulike funksjonsnedsettelser til å søke studier ved UMB. Tiltaket samkjøres med tiltak 1 og 4, 
studier og undervisning.  
Ansvarlig enhet: IT-seksjonen og studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 2 
IT-seksjonen og kommunikasjonsavdelingen skal ha fortløpende fokusering på tilgjengelighet og 
universell utforming av nettsidene.  
Ansvarlig enhet: IT-seksjonen og kommunikasjonsavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
 
Tiltak 3 
Innen 2013 har UMB etablert rutiner der alle teleslynger i undervisningsrom sjekkes minst to 
ganger pr år. 
Ansvarlig enhet: IT-seksjonen 
Oppfølgende enhet: Studiedirektøren 
 
Tiltak 4 
I tilknytning til arbeidet med det nye universitetet og eventuell ny designprofil skal universell 
utforming være et viktig kriterium for profilløsning 
Ansvarlig enhet: Kommunikasjonsavdelingen 
Oppfølgende enhet: Universitetsdirektøren 
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Studentvelferd 
Tiltak 1 
Innen 2012 skal UMB og SiÅs gjøre informasjon på nettsidene angående studentboliger som 
tilfredsstiller kravene til universell utforming lettere tilgjengelig 
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen og SiÅs 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 
Tiltak 2 
Ved rullering av strategisk plan for SiÅs skal UMBs høringssvar påpeke nødvendige behov sett i 
lys av universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne.  
Ansvarlig enhet: Studieavdelingen 
Oppfølgende enhet: Læringsmiljøutvalget 
 


