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Høring om ny organisering av Læringsmiljøutvalget ved UiT
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget ved UiT er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og
høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Ved alle institusjoner skal det derfor være et eget
læringsmiljøutvalg, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (3). Utvalget har som mandat å legge forholdene
til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal blant annet
delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
studentens sikkerhet og velferd. Utvalgets virksomhet inngår videre i institusjonens systematiske arbeid med
kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiT er i dag organisert med ett sentralt LMU som består av 10 representanter.
Studentene og institusjonen har like mange representanter hver. Videre har blant annet Norges arktiske
studentsamskipnad og Studentombudet observatørstatus i utvalget. Universitetsdirektøren ved Avdeling for
utdanning og Avdeling for bygg og eiendom har sekretariatsansvar for LMU og koordinerer utvalgets arbeid
ved UiT. Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø.
LMU vedtok i april 2017 forslag til ny organisering av utvalget ved UiT, se vedlagte møteprotokoll. Konkret
ønsker LMU at det etableres regionale underutvalg av LMU ved studiestedene Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.
Bakgrunnen for dette forslaget er at man etter fusjonene med høgskolene i Alta, Harstad og Narvik har erfart at
LMU bare fungerer delvis etter hensikten. Det har vært vanskelig for ett LMU å følge med på læringsmiljøet
på hele institusjonen. Studentrepresentantene i LMU har vært spesielt opptatt av at LMU må ha en form for
lyttepost knyttet til læringsmiljøet som er forankret lokalt ved de største studiestedene.
Veien videre
Det er universitetsstyret som har ansvar for å vedta den endelige organiseringen av LMU. Universitetsdirektøren
vil legge fram en sak for styret på møtet 30. november. Universitetsstyret skal da også vedta LMUs mandat.
Universitetsdirektøren tar sikte på at den nye organiseringen av LMU skal tre i kraft fra 1. januar 2018.
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Forut for universitetsstyresaken ønsker universitetsdirektøren å presentere tre alternative forslag til organisering
som høringsinstansene bes om å gi innspill på. Høringsfristen settes til 1. november 2017.
Universitetsdirektørens vurderinger av alternative forslag til organisering av LMU:
Alternativ 1 – Organisering med ett sentralt LMU og fire regionale underutvalg
Alternativ 1 tar for seg forslaget til organisering slik det fremgår av LMUs vedtak fra april 2017. I tillegg til ett
sentralt LMU med 10 representanter vil det bli etablert fire regionale underutvalg i Alta, Harstad Narvik og
Tromsø. Hvert underutvalg vil få seks representanter og en observatør fra Norges arktiske studentsamskipnad.
Vurdering av forslaget
Regionale underutvalg vil bidra til å dekke arbeidet med læringsmiljøet ved UiTs største studiesteder i større
grad enn det ett sentralt LMU klarer i dag. Behovet for en egen regional lyttepost vil også bli ivaretatt med en
slik organisering, noe som er svært viktig. Universitetsdirektøren ser imidlertid flere utfordringer med dette
alternativet. Med LMUs forslag til organisering legges det opp til at det må rekrutteres omtrent 40 representanter
og observatører for å dekke alle plassene i det sentrale LMU og de fire regionale underutvalgene. Forslaget fra
LMU konkretiserer forøvrig ikke hvordan arbeidsdelingen mellom underutvalgene og sentralt LMU skal være.
Det er derfor uklart for universitetsdirektøren hvordan arbeidet i praksis skal organiseres.
Universitetsdirektøren viser til at det erfaringsmessig kan være utfordrende å skaffe et tilstrekkelig antall
representanter til UiTs ulike utvalg, både blant studenter og ansatte. Det er dermed en reell fare for at det vil bli
vanskelig å få dekket alle posisjoner. Universitetsdirektøren viser også til at en slik organisering vil være svært
byråkratiserende. Det må oppnevnes et eget sekretariat for hvert av de fire utvalgene som skal driftes fra det
enkelte studiested. I tillegg vil forslaget binde opp en del administrative ressurser knyttet til oppnevning av nye
representanter og oppfølging/koordinering mellom de regionale underutvalgene og det sentrale LMU. Det
bemerkes i den sammenheng at det er igangsatt en administrasjonsgjennomgang (adm2020) hvor målsetningen
er å få en mer effektiv administrasjon. Det er blant annet ønskelig å få en organisering av administrasjonen som
skal sikre tilstrekkelig robuste og sterke miljøer. Små og sårbare administrative miljø skal unngås. Forslaget til
organisering av LMU slik det skisseres i alternativ 1 vil etter universitetsdirektørens vurdering ikke svare på de
overordnede prinsippene som gis i adm2020 med tanke på en ønsket framtidig organisering av UiTs
administrative ressurser.
Alternativ 2 – Utvidelse av det sentrale LMU for å ivareta den lokale forankringen
I dette alternativet ser en bort fra forslaget om å opprette egne regionale underutvalg. I stedet vil LMU utvides
med ytterligere fire representanter (til sammen 14 representanter fordelt likt mellom studenter og ansatte). Fire
av representantene må komme fra hvert av studiestedene Alta, Harstad, Narvik og Tromsø for å sikre den lokale
forankringen. Antall observatører forblir uendret.
Vurdering av forslaget
Alternativ 2 innebærer en organisering uten egne stedlige underutvalg ved de største studiestedene. Samtidig
vil en med en utvidelse av det sentrale LMU kunne ivareta den lokale forankringen dersom det stilles krav om
at minst fire av LMUs representanter må ha en tilknytning til hvert av de største studiestedene. Dette vurderes
som en mer effektiv og ubyråkratisk organisering. I praksis innebærer forslaget at det ikke vil bli noen endring
i måten LMU administreres på siden man fortsatt kun vil være avhengig av å ha ett sekretariat som i dag. LMU
vil dermed i det alt vesentlige bli organisert slik som i dag. På den annen side vil en med dette forslaget kunne
miste noe av det som i utgangspunktet har vært LMUs intensjon med å foreslå en endring av organiseringen,
som er å få en daglig lyttepost som er forankret i læringsmiljøet lokalt.
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Sentralt LMU skal være et strategisk og koordinerende organ som bidra til at de oppgavene som lærestedene er
pålagt å ha ansvar for etter bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-3 første og annet ledd blir
gjennomført. Sentralt LMU vil i det daglige ikke nødvendigvis kunne følge opp de sakene som oppstår ad-hoc
ute i det lokale læringsmiljøet på samme måte som et mer operativt regionalt underutvalg vil kunne gjøre.
Universitetsdirektøren viser også til at LMU allerede har påpekt at dagens organisering av LMU bare delvis
fungerer etter hensikten.
Alternativ 3 - Organisering med ett sentralt LMU og fire mindre regionale underutvalg
Alternativet innebærer at det opprettes egne regionale underutvalg i Harstad, Narvik, Alta og Tromsø.
Forslaget innebærer at flere personer vil bli involvert i arbeidet, men i langt mindre grad enn forslaget fra
LMU. Alternativ 1 forstås slik at det ønskelig med en lyttepost og lokal tilstedeværelse ved
hovedstudiestedene. Alternativ 3 innebærer at ønsket om lokal tilstedeværelse imøtekommes, samtidig som
antall medlemmer holdes på et nøkternt og operativt nivå.
Underutvalgene består av en faglig ansatt og en student, og underutvalget skal i tillegg ha administrativ støtte
fra et lokalt sekretariat bestående av en administrativt ansatt. Universitetsdirektøren vil bemerke at den
administrativt ansatte ikke vil være et medlem av underutvalget, men har kun en støttefunksjon.
Vurdering av forslaget
LMUs sammensetning og mandat foreslås videreført uendret. LMU har det overordnede ansvaret og skal ha
eierskap til de strategiske beslutningene. Slik universitetsdirektøren vurderer det, vil det heller ikke være
nødvendig med å utvide antall medlemmer i LMU.
Mandatet for underutvalgene vil primært være en lyttepost for læringsmiljøet ved det aktuelle studiestedet.
Etter universitetsdirektørens vurdering vil det være nødvendig at underutvalget også får ansvar for å følge opp
enkelte deler av LMUs mandat. Dette foreslås å være pålegg som omhandler krav om at lokalene har gode
lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet, samt at lokalene er rene og ryddige, jf. § 4-3 2) b)
og c). Slik universitetsdirektøren vurderer det, vil det være naturlig at dette følges opp av sekretariatet ved
studiestedet på vegne av underutvalget. Underutvalgene vil derfor være av en operativ art, og skal ikke
tillegges langsiktige og strategiske beslutninger.
Da underutvalget får en operativ funksjon, vurderer universitetsdirektøren det slik at det ikke er nødvendig
med noen observatører i underutvalgene. Dersom underutvalget får meldinger eller varsler om at krav til
læringsmiljø ikke blir gjennomført i henhold til § 4-3, skal underutvalget rapportere dette til LMU.
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