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Universell sitt nasjonale LMU-oppdrag
Hovedmål
Styrke utdanningsinstitusjonenes 
læringsmiljøutvalg (LMU) :

• Hensiktsmessige arbeidsoppgaver 
• Gjennomslagskraft 
• Riktig plassering i institusjonene

Strategi:
• Dokumentere og synliggjøre
• Utrede og formidle
• Tilby verktøy og nettverk
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Anbefalinger i LMU-evalueringen
1. Ingen vesentlig endring i ordningen
2. Slå sammen LMU med Utdanningsutvalget
3. LMU ned på institutt/fakultet/campus-nivå
4. Legge ned ordningen slik den eksisterer i dag

• Ingen alternativ er utpekt som det foretrukne
• Analysen av virkningen av tiltakene mangler
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Formelt: UH-loven
§ 4-3.Læringsmiljø
• (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. 

Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge 
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre 
studentvelferden på lærestedet. Styret skal innenfor sitt 
ansvarsområde arbeide for å forebygge og forhindre trakassering 
og seksuell trakassering.

• (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut 
fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet 
og velferd.

• Ingen forskrifter til denne delen av § 4-3 
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Krav til LMU
• Bidra til gjennomføring lovens krav i punkt 1 og 2
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak 
• Følge utviklingen studentens sikkerhet og velferd
• Skal holdes orientert om klager – kan gi uttalelser om dette
• Gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet
• Rapportere direkte til styret 
• Årlig rapportere om institusjonens arbeid med læringsmiljø
• Arbeidet skal forankres i kvalitetssystem
• Andre oppgaver som styret pålegger
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Forventninger fra KD som følge av fusjoner
• Det skal være ett LMU etter sammenslåing
• Flercampusinstitusjoner kan ha behov for lokale underutvalg, 

men et overordnet LMU skal ha dialog med styret og ivareta 
ansvaret gitt etter UHL § 4-3

• KD forventer et aktivt LMU
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LMUs rolleforståelse

• Pådriverrolle

• Kontrollfunksjon

• Observatør
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Våre anbefalinger
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Vår oppfatning
• Det er mange uløste læringsmiljøutfordringer som krever 

studentmedvirkning og strategisk arbeid.

• Noen LMU-er fungerer svært bra og har en klart definert 
(og aktiv) rolle

• LMUs påvirkningsmulighet avhenger blant annet av 
hvordan institusjonen selv vektlegger og tillegger 
utvalget betydning.
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Hva påvirker LMUs potensiale?

11

LMU

Mandat

Kvalitets-
system

Interne 
ramme-

betingels
er

Lov og 
ytre 

ramme-
betingels

er



Suksessfaktorer
• Tydelig mandat:

• Som pådriver og premissleverandør
• Rolle i arbeidet med handlingsplaner
• Dialogmøter ved fakulteter/campus
• Kunnskap gjennom kartlegging av status og utfordringer
• Styrene bør tildele utvalget (flere) oppgaver

• Sammensetning:
• Toppledelse bør være representert
• Vær obs på formell og uformell maktbalanse
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Suksessfaktorer fortsetter
• Ressurser til sekretariatfunksjon

• Organisert mot ledelse og beslutningslinje
• Reell stillingsprosent med hensyn til oppgaver

• Hensiktsmessig organisering
• Sentralt AU
• Lokale utvalg/kontaktpunkter – fokus på studiestedene
• Dialogmøter

• Kvalitetssikring
• LMU inn i kvalitetssikringssystemet: Rolle, funksjon og plass i 

organisasjonen
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Vårt forslag: «Alternativ 5»
• LMU består og styrkes gjennom:

• Tydeligere arbeidsdeling og rolle ved institusjonen
• Avklaring av «eksterne» aktørers roller og samspill med LMU 

(NOKUT, KD, Arbeidstilsynet) 
• Presisering av læringsmiljøbegrepet i lovverket – må ha et 

innhold som ivaretar flere sider av læringsmiljøbegrepet

14



Om Universell 
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