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Bakgrunn for arbeid med LMU
• KD er opptatt av læringsmiljø
• uhl § 4-3. Læringsmiljø

– Styret ansvarlig, LMU-ordningen, fokus på fysisk læringsmiljø,
dokumentasjonskrav, tilrettelegging for studenter, Arbeidstilsynet

• Lik rett til utdanning; universell utforming
• HMS; "arbeidsmiljø"
• Studentrepresentasjon (uhl § 4-3(3))
• Varslet evaluering i Kvalitetsmeldingen
• Sees i sammenheng med SHoT og kvalitet i utdanning
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KDs lovforslag på høring
• Harmonisering av §4.3 (5) med likestillings-

og diskrimineringsloven
– Henvises til gjennomgangen av uhl

• Studentombud
• Seksuell trakassering
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Rapport fra Oxford Research
• Mottatt 4. april
• "Breddestudie" med div. data og caser
• Styrke kunnskapsgrunnlaget om LMU og

arbeid med læringsmiljø

• Ulik organisering, sammensetning,
mandat og funksjon
– Strategiske og praktisk rettede
– Proaktive, inkluderende eller lovens krav

• Fokuset endret fra fysisk læringsmiljø
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Funn i rapporten
• Finner ikke sammenheng mellom velfungerende LMU og 

velfungerende læringsmiljøarbeid
• LMU-ordningen fungerer ikke optimalt, og flere vil legge ned 

ved fjerning av lovens krav
• LMUs rolle uklar og av begrenset verdi for kvalitetsarbeidet.
• God arena for studentinvolvering
• Mange preget av fusjoner
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Rapportens anbefalinger
1. Ingen vesentlig endring
2. Slå sammen LMU med Utdanningsutvalget
3. LMU på institutt-/fakultets-/campusnivå
4. "Legge LMU-ordningen ned"

• Avvikle lovkrav om LMU
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KDs vurdering
• KD har ikke tatt endelig stilling til veien videre

• Tilrettelegge for godt arbeid med læringsmiljø
• Unngå ytterligere inngripen i autonomi
• Studentrepresentasjonen sentral
• Kjølvannet av fusjoner
• Helhetlig lovutvalg allerede bestemt
• Ønsker innspill fra sektoren

• Andre løsninger enn rapportens anbefalinger?
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Videre prosess
• Høringsfrist 30. november
• Viktig at institusjonene, Universell og 

studentene deltar
• Nærmere vurdering etter høringsfristen
• Lovforslag for Stortinget
• Lovutvalget kan bruke høringssvarene i 

vurderingen av § 4.3
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Takk for oppmerksomheten!
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