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Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe for utarbeidelse av
handlingsplan
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget oppnevner følgende personer til arbeidsgruppe for utarbeidelse av
ny handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2021-2024:
 Linnea Nordström, rådgiver ved Universitetsbiblioteket
 Geir Jarle Voldmo, prosjektleder ved Avdeling for IT
 Lena Fjellvang Osima, direktør ved Norges arktiske studentsamskipnad
Læringsmiljøutvalgets sekretariat vil bistå arbeidsgruppa med administrativ støtte.
2. Læringsmiljøutvalget gir sekretariatet fullmakt til å oppnevne medlemmer fra
Studentparlamentet og fra Avdeling for bygg og eiendom.

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. I sak LMU 3/19 fastsatte LMU følgende 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
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lagt fram i desember 2018.»
Sekretariatet har sendt forespørsler til Avdeling for IT, Avdeling for bygg og eiendom,
Universitetsbiblioteket og Norges arktiske studentsamskipnad for å få forslag til medlemmer.
Universitetsbiblioteket har foreslått rådgiver Linnea Nordström.
Avdeling for IT har foreslått prosjektleder Geir Jarle Voldmo.
Norges arktiske studentsamskipnad har foreslått direktør Lena Fjellvang Osima.
Sekretariatet har ikke mottatt forslag til medlemmer fra Studentparlamentet eller Avdeling for
bygg og eiendom. Med mindre det kommer forslag til medlemmer under møtet, vil ikke
arbeidsgruppas sammensetning være fullstendig. Dette innebærer at sekretariatet må etterspørre
forslag til medlemmer av Studentparlamentet og Avdeling for bygg og eiendom etter møtet den
24.05.2019. Sekretariatet foreslår at LMU gir sekretariatet fullmakt til å oppnevne medlemmer fra
Studentparlamentet og Avdeling for bygg og eiendom så snart det foreligger forslag til
medlemmer. Arbeidet med å utarbeide ny handlingsplan kan derfor bli forsinket noe.
Sekretariatet vil bistå arbeidsgruppa med administrativ støtte.
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