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Orientering om ny tidsplan for organisering av Læringsmiljøutvalget
Bakgrunn:
Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtok i sitt møte 27.4.2017 (sak 06/17) forslag til ny organisering
av utvalget. Universitetsdirektøren har på bakgrunn av dette vedtaket igangsatt et arbeid hvor det
opprinnelig ble lagt opp til at ny organisering av LMU skulle behandles av universitetsstyret
30.11.2017, og at den nye organiseringen av LMU skulle tre i kraft fra 1.1.2018. Forut for
styrebehandlingen har universitetsdirektøren gjennomført en høring hvor tre ulike modeller til en
framtidig organisering av LMU blir skissert (se vedlegg). Til universitetsstyrets møte i november
ble det meldt inn svært mange saker. Etter en nøye prioritering av hvilke saker som til slutt skulle
fremmes på dette møtet, besluttet universitetsdirektøren at saken om ny organisering av LMU
skulle utsettes til styremøtet i februar 2018. På grunn av denne utsettelsen har
universitetsdirektøren på nåværende tidspunkt heller ikke tatt endelig stilling til hvilken av de tre
alternative modellene for organisering av LMU som det skal innstilles på overfor
universitetsstyret.
Ny tidsplan:
Utsettelsen innebærer at den nye organiseringen av LMU ikke vil tre i kraft før 1.8.2018.
Avdeling for utdanning har bedt om at ansattrepresentantene forlenger sin periode fram til
31.7.2018. I tillegg må det oppnevnes en ny ansattrepresentant for vårsemesteret, da det per nå
kun er fire ansattrepresentanter i LMU. Studentrepresentantene oppnevnes av Studentparlamentet
for en gitt periode, og utsettelsen av den endelige organiseringen av LMU får ingen praktiske
konsekvenser for studentrepresentasjonen våren 2018. Avdeling for utdanning vil for øvrig gi
LMU en ny og oppdatert orientering om arbeidet med den nye organiseringen av LMU på neste
møte.
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