
 
 

 

 

 

 
 

R E F E R A T 
   

 fra møte i Læringsmiljøutvalget   

 Møtedato: 04.03.15 kl. 14.15-16.00  

    

 Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, 

førstelektor Francine Girard, student Nore Sklett, student Christine Alveberg, 

student Tine Borg (fra kl. 14.45) 

Observatører: Håkon Reinertsen, Heidi Trægde Munksgaard, Per Anders Nygård, 

Lone Bak 

Forfall: student Mari Vågslid (vara møtte), student Tine Borg (vara møtte), student 

Kim Richard Henden Klem (vara ikke innkalt) 

Referent: 

Anne Marie Sundberg  

   

LMU-sak 15/1 Innkalling og saksliste 

 

Godkjent. 

 

LMU-sak 15/2 

 

 

 

Referat fra møte i LMU 02.12.14 

 

Godkjent. 

 

LMU-sak 15/3 

 

UiAs arbeid med problematikken omkring røying og snusing på campus (i.s.) 

v/hovedverneombud Inger Johanne Johnsen  

 

Hovedverneombudet orienterte om hvordan UiA og AMU arbeider med 

problematikken omkring røyking og snusing. Følgende elementer ble trukket fram: 

- Ny tobakksskadelov – strengere enn tidligere 

- AMUs hovedfokus er arbeidsmiljøet ved UiA – sett ut fra arbdeidsmiljøloven. 

- UiA (HiA) har vært røykfritt siden 2001, men dette er blitt gradvis skjerpet.  

- Ved innganger og luftinntak er det forbudt å røyke.  

- Skilting er på plass i Grimstad, og man holder på med arbeidet i Kristiansand. 

Driftsavdelingen er ansvarlig for arbeidet.  

- Skal det også skiltes ved luftinntak? 

- I følge Driftsavdelingen er folk blitt flinkere til å respektere forbudtsoner og -

skilt. Alle askebegre er fjernet fra disse sonene.  

- Ved UiA er det innført forbud mot e-sigaretter. Dette ble begrunnet med at det 

finnes e-sigaretter MED nikotin, og det er umulig å se forskjell.  

- Snusproblematikken har man i liten grad grepet fatt i ved UiA. Renhold har ikke 

meldt fra om store problemer ifm bruk av snus. Målsetningen er en røykfri 

campus, men eventuelt forbud mot bruk av snus må vurderes nøye. Dette vil 

kunne bli vanskelig å håndheve. Barnehager og skoler forbyr snusbruk.  

 

Flere av LMUs medlemmer uttrykte at man mener problemene med røyking og 

snusing er blitt mindre.  



 
 

 

 

 

 Side 2 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

LMU-sak 15/4 Studiestartundersøkelsen 2014 (i.s.)  

v/Julia Bergmann, Avdeling for studentrekruttering    

 

Bergmanns presentasjon sendes ut som vedlegg til referatet.  

 

Tatt til orientering.  

 

LMU-sak 15/5 Referatsaker  

- Forlengelse av styringsperioden fra 01.08.15 til 31.12.15: Notat fra 

universitetsdirektøren 23.01.15 

- Universell: Orientering om læringsmiljøundersøkelse ved Høgskolen i Nord-

Trøndelag 

- Universellrapport 4:2014: LMU-forum 2014: Trivsel og og tilrettelegging – gir 

økt mestring!  

- Protokoll Studieutvalget 03.12.14 

- Protokoll Studieutvalget 13.02.15 

- Informasjon om grupperomsbooking (i.s.)  

-  

Tatt til orientering. 

 

 


