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Svar på høringsbrev av handlingsplan for tilgjengelighet og
tilrettelegging ved UiT 2021-2024
Viser til høring av handlingsplan for tilgjengelighet og tilrettelegging ved UiT i perioden 2021-2024.
Seksjon for studieadministrasjon (SSA) har gått gjennom handlingsplanen og er positive til hvilke
fokusområder som er valgt for perioden. De valgte fokusområdene vil bidra til forbedring av vårt arbeid
med tilgjengelighet og tilrettelegging på UiT.
Vi har følgende kommentarer:
FOKUS 1: Organisering og ansvarsfordeling ved UiT
Tiltak 4: Rådgivende og koordinerende instans skal bistå fakultetene og øvrige ansvarlige enheter i
arbeidet med universell utforming og tilrettelegging.
Det foreslås det blant annet etablering av:




Koordinerende instans som tar vare på erfaringer og kompetanse innen tilretteleggingsarbeidet
Rådgivende funksjon for fakultet og sentrale enheter
Ansvar for tilretteleggingsforum

For tiltak 4 står FUF som ansvarlig. Arbeidet med tilgjengelighet og tilrettelegging må være et samarbeid
mellom alle enheter på UiT. Det må presiseres at FUF har et rådgivende og koordinerende ansvar, men at
de respektive enheter må ta ansvar for sine områder. Et eksempel er tilrettelegging i undervisningen. Det
er fakultet/institutt som er nærmest studenten og fagmiljøet. FUF bør kunne vise til veiledere der det
fremkommer hvilke tilretteleggingstiltak som kan fungere i undervisningssituasjonen og komme med
forslag til løsninger, men det er fakultet/institutt som bør ha kartleggingsmøte med studenten, behandle
søknaden og deretter ha ansvar for å følge opp tiltakene som blir innvilget.
Tiltak 5: Etablere tilretteleggingsforum
SSA er positive til at det forslås etablering av tilretteleggingsforum. Selv om det er FUF som er ansvarlig
for etableringen av forumet, foreslår vi at det fremkommer tydelig i handlingsplanen at også fakultetene
er ansvarlig for å bidra i dette arbeidet. Det er mye kunnskap om tilrettelegging og tilgjengelighet på
fakultetene og enhetene.
Fokus 2: Kompetanseheving og bevisstgjøring
Tiltak 2: Gjennomføre infokampanje om tilrettelegging
I tiltak 1. Veileder om universell utforming er flere enheter satt opp som ansvarlige: FUF, ITA, BEA,
RESULT, UB og HELPED. Etter at det er utarbeidet en veileder om universell utforming, skal det
gjennomføres en informasjonskampanje om universell utforming og individuell tilrettelegging rettet mot
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studenter, faglig og teknisk/administrativt ansatte. På sistnevnte er det kun FUF som er satt som
ansvarlig. Vi foreslår at det presiseres at FUF i samarbeid med de øvrige fagavdelingene (BEA, ITA og
UB) settes som ansvarlig.
Tiltak 7: Forbedringer av det psykososiale miljøet
Her fremkommer det ikke hvem som er ansvarlig. Her bør det gjøres en presisering av at forbedring av
det psykososiale miljøet må gjøres der studentene befinner seg i hverdagen, hhv ved fakultet, institutt og
ved det enkelte studieprogram.
Fokus 3: Utstyr og fysiske fasiliteter
Tiltak 4: Alle automater skal oppfylle kravene til universell utforming
I forslaget til handlingsplanen foreslås det «alle» som ansvarlig. Vi foreslår en presisering slik at de
enheter som benytter seg av automater, har ansvar for å oppfylle kravene til universell utforming av disse.
Fokus 5: Individuell tilrettelegging
Tiltak 1: Rett til individuell tilrettelegging
Alle studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning,
læremidler og eksamen. I handlingsplanen er det foreslått at FUF skal stå som ansvarlig. Dette mener vi
er for upresist. Individuell tilrettelegging vil måtte være et samarbeid med samtlige enheter ved UiT
dersom man skal oppfylle lovkravet. Hvem som er ansvarlige for hva, vil måtte avhenge av hvilke
områder av den enkeltes studiehverdag som omfattes av tilretteleggingstiltak. I noen tilfeller gjelder dette
infrasttruktur som byggningsmasse og digitale hjelpemidler, mens i andre tilfeller gjelder det
tilrettelegging i undervisningen og eller tilrettelegging av læremidler. Dette innebærert at ansvaret vil
fordeles mellom de enkelte enheter og fagavelinger som BEA, ITA, UB. Med så mange aktører som må
involveres i arbeidet med tilrettelegging for den enkelte, vil vi støtte at det etableres et ansvar for
koordinering og rådgivning på nivå en, herunder FUF, som nevnt ovenfor under fokusområde 1, tiltak 4.
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