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Sirkulasjonssak - Mandat for utarbeidelse av ny handlingsplan for
tilrettelegging og tilgjengelighet
Innstilling til vedtak:
Læringsmiljøutvalget gir sin tilslutning til det foreslåtte mandatet for utarbeidelse av ny
handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet.

Begrunnelse:
Læringsmiljøutvalget (LMU) ba i sitt møte den 6.2.2019 sekretariatet om å utforme et mandat for
en arbeidsgruppe som vil få i oppdrag å utarbeide forslag til ny handlingsplan for tilrettelegging
og tilgjengelighet ved UiT for perioden 2021-2024. I denne saken presenteres et forslag til
sammensetning av arbeidsgruppen og et mandat. Det er LMU som vil ha eierskap til arbeidet.
Arbeidsgruppen oppnevnes derfor av LMU og gruppen rapporterer til LMU underveis i arbeidet.
Endelig oppnevning av medlemmer skjer i LMU-møtet den 24.5.2019.
Sammensetning av arbeidsgruppen:
Læringsmiljøet omfatter de institusjonelle og organisatoriske betingelsene som skal bidra til
studentens læring. Det vil si fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, velferd og
pedagogisk kvalitet. Det er viktig at aktører som har et ansvar for studentenes læringsmiljø i størst
mulig grad er representert i arbeidsgruppen. I det videre arbeidet med oppnevning av medlemmer,
bør LMU samtidig ha som utgangspunkt at gruppen bør ikke bli større enn at det er mulig å
arbeide effektivt, også ved behov mellom fastsatte møter.
Når det gjelder den overordnede sammensetningen av gruppen, er det særlig viktig at studentene
er representert, og da med minimum to representanter. Her kan gjerne noen av
studentrepresentantene fra LMU tenkes å ha en sentral rolle i å lede arbeidet i gruppen. Videre er
det nærliggende at både Avdeling for bygg og eiendom og Avdeling for IT er representert for å
bidra med innspill som går på det fysiske læringsmiljøet (eksempelvis utforming av
undervisningslokaler). Studentrådgivninga bør også være representert for å sikre at alle aspekter
knyttet til studentenes psykososiale læringsmiljø blir ivaretatt i den nye handlingsplanen. LMUsekretariatet vil blant annet kunne bistå gruppen med praktisk koordinering av arbeidet og
ressurser til å sammenstille de innspillene som gruppen kommer med underveis i arbeidet. I det
pågående arbeidet bør også gruppen invitere til en eller annen form for dialogmøte slik at alle
berørte parter som ikke er representert i arbeidsgruppen får anledning til å komme med sine
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innspill. Arbeidsgruppen skal etter planen legge fram et forslag til ny handlingsplan for LMU i
løpet av våren 2020.
Forslag til mandat:
Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet
ved UiT for perioden 2021-2024. Gruppen skal gjennom arbeidet sørge for at handlingsplanen
bidrar til å skape et læringsmiljø som er åpent og tilgjengelig for alle studenter. Handlingsplanen
må samtidig ivareta de lovpålagte oppgavene som UiT har knyttet til individuell tilrettelegging og
universell utforming av læringsmiljøet.
Handlingsplanen skal minimum berøre følgende tema:
 Universell utforming av digitalt læringsmiljø
 Universell utforming av infrastruktur og bygningsmasse
Arbeidsgruppen bør også i sitt arbeid også se til rapporten - Et samfunn for alle – regjeringens
strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 som ble
lagt fram i desember 2018.
Veien videre:
Etter at endelig mandat er fastsatt av LMU, vil sekretariatet forespørre aktuelle kandidater om å
delta i arbeidsgruppen. Når det gjelder studentrepresentanter, så skal Studentparlamentet foreslå
studentrepresentanter til arbeidsgruppen som skal utarbeide handlingsplanen på et
parlamentsmøte den 9.5.2019.
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