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Sak:

Valg av observatør til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Innstilling til vedtak:
Læringsmiljøutvalget velger observatør i Arbeidsmiljøutvalget for perioden 01.03.2021 31.07.2022 basert på forslag som fremkommer i møtet

Bakgrunn:
I denne saken skal det velges ny observatør fra Læringsmiljøutvalget (LMU) i
Arbeidsmiljøutvalget (AMU). De siste årene har sekretariatet ivaretatt denne rollen for LMU. Det
gjøres nå endringer i LMU-sekretariatet fra og med mars måned. Ingvild Lorentzen går ut
sekretariatet og Asta Blaabjerg Thøgersen går inn sammen med Erlend Berntsen. Det er LMU
som har observatørstatus og dette betyr at LMU må avgjøre hvem som nå bør ha denne oppgaven.
AMU har observatørstatus i LMU og det er AMU-leder som ivaretar denne rollen.
AMU har ca. seks årlige møter og vårens møter er 24. mars og 26 mai. LMUs referater og
årsrapport legges frem for AMU og observatøren bidrar inn i møtene der spørsmål om studenters
læringsmiljø er aktuelle.
Universitetsstyret har i sak S 4/18 (om organisering av Læringsmijløutvalget ved UiT) vedtatt at
LMU skal bestå av 12 medlemmer, seks student- og seks ansatterepresentanter ved UiT.
Fire studentrepresentanter og fire ansattrepresentanter er oppnevnt fra studiestedene Alta, Tromsø,
Harstad og Narvik. Disse representantene har et særlig ansvar for å ivareta oppfølgingen av
læringsmiljøet ved det enkelte studiested. Spørsmål knyttet til læringsmiljøet som har en utpreget
lokal karakter skal ved studiestedene i Alta, Harstad og Narvik bringes inn for campusmøtene.
Campusmøtene skal også løpende vurdere om det er saker som bør bringes inn for LMU.
Det bør vurderes om observatørstatusen ivaretas best av leder av LMU. Imidlertid står LMU fritt
til å velge sin observatør i AMU. For å fordele arbeidsbyrden blant LMU-medlemmene kan
oppgaven som observatør i AMU tillegges ett av medlemmene som ikke er stedbundet.

LMU-medlemmer som ikke er stedbundet er Heidi Adolfsen, ansattrepresentant fra
administrativ ledelse og Gunn Kristin Øberg, ansattrepresentant fra faglig ledelse og
studentrepresentantene Muhammad Bilal Afzal og Victor Zimmer.
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Vi gjør oppmerksom på at studentrepresentantene Muhammad Bilal Afzal og Daniel
Hansen Masvik har funksjonsperiode i LMU til 31.07.2021.
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