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Det nye universitetet etter fusjonen 
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LMU ved UiT Norges arktiske universitet



Oppgaver 

๏Gi innspill til Melding om forskning og utdanning (tidligere til 

Utdanningsmeldingen)

๏Forberede Læringsmiljøutvalgets årsrapport til styre (hver vår)

๏Følge opp UiTs Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet

๏Lyse ut midler til studiekvalitetsfremmende tiltak (midler fra bøter)

๏Følge opp UiTs arbeid med det fysiske læringsmiljøet

๏Samarbeide med Arbeidsmiljøutvalget gjennom sin observatørrolle 

i Arbeidsmiljøutvalget. 



Sammensetning

๏Fem studentmedlemmer (I 2016 er det seks)

๏Fem ansattrepresentanter (I 2016 er det seks): 

• Utdanningsdirektøren møter fast

• Én dekan

• Én direktør

• Tre vitenskapelig ansatte

๏Tre faste observatører: Studentombudet, Samskipnaden og 

Arbeidsmiljøutvalget

๏Det skal være representasjon fra Alta, Tromsø, Harstad og Narvik
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Utfordringer ved å drive et flercampusuniversitet



Store geografiske avstander
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Hvem representerer jeg i dag?

FakultetFagmiljø

LMU Kategori

CampusKjønn



Å skape en felles kultur

๏Ta vare på det beste fra høgskolene og universitetene inn i det nye 

universitetet 

๏Ta vare på det unike ved hver enkelt campus og hvert studiested –

men fokusér på felles verdier 



Hva hører til i hvilket organ?
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Utfordringer – ikke bare for LMU

๏Utvalgene blir veldig store 

• LMU har økt fra 8 til 12 personer som følge av fusjoner

• Det vil reduseres til 10 fra 1.1.2017

๏Det er krevende å sette sammen «representative» utvalg

๏Det blir økte driftskostnader – reising er dyrt og tidkrevende

๏Mange saker oppleves som irrelevant for flertallet av medlemmene

๏Krevende å engasjere studenter og vitenskapelig ansatte i 

saksområdet 



Hva vi vil gjøre

๏Klarere fordeling av ansvar for oppgaver mellom campusmøter og 

LMU – Hva hører hjemme hvor?

๏Færre møter med hele LMU samlet

๏ Prøve å dreie saksfeltet i mer strategisk retning

• Studiebarometeret

• Læringsmiljøundersøkelser

• Eksamensformer 

๏Jobbe aktivt med å øke engasjementet for arbeidet i LMU


