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Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretariatet på epost erlend.bernsen@uit.no eller
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Til dagsorden og posten referatsaker:
 Protokoll fra tidligere avholdte møter i Læringsmiljøutvalget (LMU) finnes i
møteportalen: https://uit.no/moteportalen/um/utvalg?utvalg=23
 Protokoll fra tidligere avholdte møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) finnes i
møteportalen: https://uit.no/moteportalen/um/utvalg?utvalg=1
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Referatsak
RS 1/22 Referatsaker /
OS 1/22 Muntlig orientering om funn fra Studiebarometeret /
OS 2/22 Muntlig orientering om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse /
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Seksjon for forskning og
utdanningskvalitet
Arkivref: 2021/3767/EBE014
Dato: 04.02.2022

ORIENTERINGSSAK
Til:
Læringsmiljøutvalget

Møtedato:
11.02.2022

Sak:
3/22

Mandat for læringsmiljøutvalget
I sak LMU 5/21 ble Læringsmiljøutvalget orientert om konsekvensene for LMUs virksomhet og
mandat som følge av endringer i lov om universiteter og høyskoler. I diskusjonen ble det fremmet
flere forslag til hva som kunne være i det nye mandatet. Sekretariatet utarbeidet et forslag til nytt
mandat som ble forelagt rektoratet. I møte den 14. desember 2021 ble nytt mandat for
Læringsmiljøutvalget fastsatt. Det nye mandatet er som følger:
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) har følgende mandat og
skal:
 bidra til at første og andre ledd i lov om universiteter og høgskoler § 4-3 blir gjennomført
 delta i planleggingen av tiltak for å sikre og videreutvikle kvaliteten i læringsmiljøet og i
studiene samt følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og
læringssituasjon
 følge opp UiTs arbeid med Handlingsplan for universell utforming og individuell
tilrettelegging for studenter ved UiT
 avgi årsrapport om sitt arbeid med læringsmiljøet til universitetsstyret
Leder av LMU og sekretariatet skal påse at rektoratet er orientert om læringsmiljøutvalgets
arbeid.
Det er ikke foretatt noen endringer av hvordan sammensetningen av Læringsmiljøutvalget skal
være. Til orientering så gjelder følgende:
1. Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.8.2018 bestå av til
sammen 12 representanter. Læringsmiljøutvalget skal ha seks studentrepresentanter og
seks ansattrepresentanter. Representantene oppnevnes for to år.
2. Til sammen fire studentrepresentanter og fire ansattrepresentanter skal oppnevnes fra
studiestedene Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Disse representantene får et særlig
ansvar for å ivareta oppfølgingen av læringsmiljøet ved det enkelte studiested.
3. 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.
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4. Studentparlamentet og universitetsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne henholdsvis
studentrepresentanter og ansattrepresentanter. Representantene fra studiestedene Alta,
Harstad og Narvik skal oppnevnes blant medlemmer av campusmøtet.
5. Læringsmiljøutvalget bestemmer selv hvilke aktører som bør ha status som observatør.

Erlend Berntsen
seniorrådgiver
–
–
erlend.berntsen@uit.no
77 64 47 53
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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