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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-21
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

Møtedato
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-22
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato
05.12.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra 24.10.2017.

Vedlegg:
Protokoll fra 24.10.2017
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

24.10.2017 kl. 9:00
Skype
15/02683

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe, Odd Asbjørn Halseth,
Kirsti Grøtan, Kevin Hovdahl Holmli, Jan Georg Gulstad, Rita
Lundestad, Tor Flåm, Karoline Wik, Mali Hønnås, Kine Lyngås

Møtende
varamedlemmer:

Tor Flåm, Karoline Wik

Forfall:
Andre:

Thorbjørn Aakre, Elin Anne Sommerli, Hilde Iren Hardy, Berit
Eliassen

Protokollfører:

Katrine Bruvold
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Verdal, 24.10.2017

møteleder

Møtet foregikk på Skype. Under møtet ble en søknad angående støtte til Studentforening
Inters jubileum behandlet. Læringsmiljøutvalget fant ikke midler for dette i budsjettet.
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23/17 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 5.9.2017.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 5.9.2017.
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Saknr
23/17
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24/17 Erfaringer fra studiestart
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
24/17

Forslag til vedtak:
1) Læringsmiljøutvalget tar rapportene om studiestart til orientering

2) Læringsmiljøutvalget ber om å få framlagt en sak om arbeidet med
Førstesemesterordningen ved Nord universitet, som grunnlag for videre utvikling av
området

Møtebehandling
I etterkant av studiestart ble hvert enkelt studiested bedt om å si noe om studiestart. Hanne
Solheim Hansen presenterte studiestarten på ulike campus.
Oppsummert hadde oppstarten gått bra på alle Campus. Både studenter og ansatte var stort
sett fornøyd, men det vil alltid være rom for forbedringer. Hanne Solheim Hansen savner
tydeliggjøring av overgangen av det faglige og det sosiale.
Kirsti Grøtan fylte opp med info om førstesemester. Spennende om det kan sette i gang
prosesser resten av året med tanke på læringsmiljø.
Odd Asbjørn Halseth etterlyser oppfølging også etter den første uka. Dette vil være viktig
hvor førstesemester er forankret og hvem som har ansvaret. Det vil på alle Campus være en
utfordring med dette.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
1) Læringsmiljøutvalget tar rapportene om studiestart til orientering

2) Læringsmiljøutvalget ber om å få framlagt en sak om arbeidet med
Førstesemesterordningen ved Nord universitet, som grunnlag for videre utvikling av
området. Saken skal inneholde beskrivelse av hvordan man jobber med innhold,
organisering og forankring.
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25/17 Læringsmiljøseminar
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
25/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli presenterte planer for læringsmiljøseminar. Dato er satt 13. og 14.
februar i Mosjøen. Rammene for seminaret er satt og det legges opp til gruppearbeid.
Målgruppe for konferansen er studieprogramledere, emneansvarlige, studenttillitsvalgte,
studieveiledere, samt administrative ansatte både fra universitetet og Studentinord.
Arbeidsgruppa må finne en erstatter for Kevin Hovdahl Holmli som slutter 1. november.
Arbeidsgruppa konstituerer ny leder. Arbeidsgruppa må også se på budsjett for seminaret.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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16/17 Presentasjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre presenterte kvalitetssystemet for utdanning.
Studentrepresentantene kom med kommentarer og utspill.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saknr
16/17
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17/17 Studentombud ved Nord universitet
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
17/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Elin Anne Sommerli tok en kort presentasjon av saken. Studentene har etterspurt
studentombud. Første studentombud kom i Oslo for fem år siden. Studentombud
rapporterer rett til styret. Siden vi har flere campus vil et studentombud kunne sikre at alle
får lik behandling. Studentombudets viktigste oppgave vil være å gi råd og hjelp til studenter
på alle campus.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor saken ble omgjort fra en vedtakssak til orienteringssak.
Hanne Solheim Hansen forklarte at det var ønskelig med mer utredning. Jan Georg Gulstad
spurte spørsmål om en eventuell lokalisering av ombudet.
Odd Asbjørn Halseth opptatt av at studentombud har en nøytral rolle. Studentombud kan
også bidra til å avlaste klagenemda.
Hanne Solheim Hansen fremmet nytt forslag til vedtak.
Nytt forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget ber om at det utredes hvordan studentombud ved Nord universitet kan
være organisert, omfang på stilling og mandat til studentombudet. Det skal også utredes
hvordan studentombudet skal være tilgjengelig for alle studenter ved Nord universitet.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget ber om at det utredes hvordan studentombud ved Nord universitet kan
være organisert, omfang på stilling og mandat til studentombudet. Det skal også utredes
hvordan studentombudet skal være tilgjengelig for alle studenter ved Nord universitet.
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18/17 Ris og ros
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
18/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre presenterte ros og ris sakene. Sensurfrist er fortsatt en gjenganger.
Kirsti Grøtan stilte spørsmål om oppfølging av sakene.
Vedtak senere lmu onsdag klokken 2.
Luftkvalitet. Tomm kommer med status på neste møte.
Rita. Legge ut eksamensoppgaver. Sluttet med dette pga av sensorveiledning.
To saker: felles møtetid og luftkvalitet
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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19/17 Universell konferansen 2017
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
19/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Hanne Solheim Hansen orienterte fra konferansen. I tillegg til Hanne deltok fra Nord
universitet også Kirsti Grøtan og Berit Eliassen.
Kirsti Grøtan ga honnør til Hanne for at hun tar seg tid til denne konferansen. Inkluderende
læringsmiljø og tilrettelegging er alles ansvar.
Det vil fremover være viktig å ta med universell utforming med tanke på IKT videre i
læringsmiljøarbeid og førstesemesterarbeid. Studenter må engasjeres i dette arbeidet. Odd
Asbjørn Halseth orienterte om universell utforming pr i dag og følger opp.
Kunnskapsdepartementet har bestemt at læringsmiljø skal evalueres.
Berit Eliassen mener det er viktig å være opptatt av at likestilling og diskrimineringsloven
også inkludere UH- sektoren. Hun orienterte kort om pilotprosjekt fra NTNU om
kompendier.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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20/17 Ruspolicy ved Nord universitet
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Saknr
20/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Dette er et punkt i handlingsplan og skal etter planen gjennomføres høsten 2017. Hanne
Solheim Hansen orienterte om saken. Det bør utvikles etiske retningslinjer i forhold til
seksuell trakassering og mobbing. Hanne ønsker at ruspolicy utsettes og at man prioriterer
etiske retningslinjer i forhold til seksuell trakassering og mobbing. Saken omgjøres fra
orienteringssak til vedtakssak.
Bytt forslag til vedtak:
1. LMU vedtar at utvikling av ruspolicy utsettes i tid og det prioriteres å utvikle et
system for varsling/melding om seksuell trakassering og mobbing.
2. LMU støtter at det samtidig utvikles etiske retningslinjer som beskriver nulltoleranse
for seksuell trakassering og mobbing. LMU vil gjerne involveres i arbeidet med
utvikling av etiske retningslinjer.
3. LMU sin handlingsplan revideres i henhold til punkt 1 og 2 slik at ruspolicy utsettes og
at det inkluderes et punkt om varslingssystem for seksuell trakassering og mobbing
og et punkt om etiske retningslinjer.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. LMU vedtar at utvikling av ruspolicy utsettes i tid og det prioriteres å utvikle et

system for varsling/melding om seksuell trakassering og mobbing
2. LMU støtter at det samtidig utvikles etiske retningslinjer som beskriver nulltoleranse
for seksuell trakassering og mobbing. LMU vil gjerne involveres i arbeidet med
utvikling av etiske retningslinjer
3. LMU sin handlingsplan revideres i henhold til punkt 1 og 2 slik at ruspolicy utsettes og
at det inkluderes et punkt om varslingssystem for seksuell trakassering og mobbing
og et punkt om etiske retningslinjer.
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21/17 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre orienterte fra kvalitetsrapporten.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saknr
21/17
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-24
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato
05.12.2017

EVALUERING AV ORDNINGEN MED LÆRINGSMILJØUTVALG
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering og fyller ut skjema.

Sammendrag
Oxford Research skal på oppdrag for departementet evaluere ordningen med
læringsmiljøutvalg. Det er ikke læringsmiljøutvalgene ved institusjonene som evalueres.
De er avhengig av et bredt datagrunnlag fra institusjonene i denne evalueringen og ønsker
derfor å gjennomføre intervjuer med hvert læringsmiljøutvalg. Det er ikke nødvendig at
hvert enkelt medlem i utvalget stiller, men det var ønsket at leder for utvalget, sekretariatet
og eventuelle medlemmer med lengst fartstid i utvalget er tilgjengelige for et
telefonintervju. Intervjuet ble gjennomført med Hanne Solheim Hansen 16.november.
Det har blitt utarbeidet et selvevalueringsskjema for læringsmiljøutvalgene. Man ønsker at
skjemaet fylles ut i fellesskap med flest mulig representanter i utvalget til stede. Skjemaet
fylles ut av læringsmiljøutvalget i møtet og returneres innen 9. desember.

Vedlegg:
Evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg
Selvevalueringsskjema
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Universiteter og høyskoler

Deres ref

Vår ref

Dato

17/2862

19. september 2017

Evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg
Kunnskapsdepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å gjennomføre en evaluering
av den nasjonale ordningen med læringsmiljøutvalg. Gjennomgangen av ordningen er
varslet i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Problemstillingene i
denne evalueringen vil belyse læringsmiljøutvalgets relevans og egnethet som et middel for
å forankre og styrke institusjonenes arbeid med læringsmiljø, organisering og praksis, og
utvalgenes arbeid. Evalueringen skal gi kunnskap og innspill til neste lovgjennomgang.
Det understrekes at det ikke er de enkelte læringsmiljøutvalgene som er gjenstand for
evalueringen. Evalueringen er likevel avhengig av et bredt kunnskapsgrunnlag, og forutsetter
at det samles inn data om hvert læringsmiljøutvalg.
Oxford Research skal i forbindelse med evalueringen gjennomføre intervjuer med hvert
læringsmiljøutvalg i perioden oktober – desember 2017. Intervjuene vil foregå på telefon eller
videokonferanse. Det er ikke nødvendig at hvert enkelt medlem i utvalget stiller, men det
ønskes at leder for utvalget, sekretariatet og eventuelle medlemmer med lengst fartstid i
utvalget er tilgjengelige for intervju. Læringsmiljøutvalgene bes også fylle ut et kartleggingsskjema som vil bli sendt ut i november.
Videre vil Oxford Research gjennomføre case-studier av utvalgte læringsmiljøutvalg. Casestudiene gjennomføres i januar – februar 2018 og vil baseres på dokumenter, observasjon av
et møte i læringsmiljøutvalget og intervjuer med blant annet medlemmene i læringsmiljøutvalget, medlemmer i styret ved institusjonen, ansatte i administrasjonen og studenter.
For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med læringsmiljøutvalgene,
oppfordrer Kunnskapsdepartementet til at universitetene og høyskolene bistår Oxford
Research i evalueringen.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Borghild Abusland
22 24 77 20
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Spørsmål om mandatet for dette oppdraget kan rettes til Kunnskapsdepartementet.
Spørsmål om praktiske forhold og gjennomføringen av evalueringen rettes til Oxford
Research.
Kontakt i Oxford Research:
Ass.dir Stine Meltevik, Oxford Research.
Epost: stm@oxford.no
Tlf.: 45 23 00 24
Med hilsen

Ingvild Marheim Larsen (e.f.)
fagdirektør
Borghild Abusland
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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[NAVN PÅ INSTITUSJON]
Evaluering av Læringsmiljøutvalg
Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler
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Evaluering av Læringsmiljøutvalg
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Evaluator
Oxford Research AS
Prosjektleder
Rune Stiberg-Jamt
Kontaktperson
Stine Meltevik
stm@oxford.no
Om Oxford Research
Knowledge for a better society

Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi
dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser,
evalueringer og utredninger slik at politiske og
strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine
beslutninger.
Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med
kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny
kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer
innen nærings- og regionalutvikling, forskning, samt
velferds- og utdanningspolitikk.
Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper
i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Latvia. Oxford
Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt
arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet.
Oxford Research AS
Østre Strandgate 1
4623 Kristiansand
Norge
(+47) 40 00 57 93
post@oxford.no
www.oxford.no
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Informasjon og retningslinjer
Som del av Oxford Researchs evaluering av den nasjonale ordningen med læringsmiljøutvalg skal det
gjennomføres en selvevaluering ved LMUene ved universitetene og høgskolene. Det er ikke det
enkelte LMU eller utdanningsinstitusjonen som evalueres, men den nasjonale ordningen.
Evalueringen er imidlertid avhengig av et bredt datagrunnlag, og vi innhenter derfor informasjon fra
det enkelte LMU gjennom dette selvevalueringsskjemaet.
Selvevalueringen tar utgangspunkt i problemstillingene som evalueringsdesignet bygger på, og vil
inngå i datagrunnlaget for evalueringen. Selvevalueringen vil supplere intervjuene, registerdata og
annen informasjon som inngår i datagrunnlaget.
Selvevalueringen søker å initiere en refleksjonsprosess rundt de viktigste problemstillingene i
evalueringen. Overordnet søker vi med andre ord å få frem LMUens syn på de gitte dimensjonene.
Det er derfor ønskelig at medlemmene av LMUet fyller ut skjemaet i fellesskap. Dersom det er ulike
opplevelser eller uenighet innad i LMUet, ber vi om at dette tydeliggjøres i besvarelsen. Skjemaet
består både av konkrete faktaspørsmål og spørsmål hvor LMUet og dets medlemmer bes gjøre noen
vurderinger.
Vi legger til grunn Universell sitt læringsmiljøbegrep som dekker følgende forhold: 1) Universell
utforming, 2) Fysisk læringsmiljø, 3) Psykososialt læringsmiljø, 4) Organisatorisk læringsmiljø og 5)
Digitalt og pedagogisk læringsmiljø. Vi skiller også mellom LMUets arbeid med læringsmiljø, og
læringsmiljøarbeidet som foregår utenfor LMUet ved institusjonen. Et eksempel på sistnevnte kan
være arbeidet med pedagogisk læringsmiljø i utdannings- eller undervisningsutvalget.
Ved spørsmål eller uklarheter kontakt senioranalytiker Stine Meltevik – stm@oxford.no, tlf.: 45 23 00
24
Besvarelsen kan totalt utgjøre ca. 10 sider (font 12 – enkel linjeavstand). Vi understreker at tabellene
som skal fylles ut, ikke inngår i denne sidebegrensningen. Selvevalueringen og eventuelle vedlegg bes
sendes i word-format til bwe@oxford.no. Frist for innsending er 4.desember 2017. Vi ber om at
det i navnet på den utfylte filen oppgis navnet på institusjonen.

På forhånd takk for bidraget!
Med vennlig hilsen

Rune Stiberg-Jamt
Prosjektleder
Oxford Research
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1.

Fakta om læringsmiljøutvalget

Tabell 1

Vennligst fyll inn navn og funksjon til de som har bidratt i besvarelsen av
selvevalueringen (Besvarelsen er anonym, men hvis det skulle være behov for
evalueringsteamet å kontakte studietilbyder i forbindelse med besvarelsen, ønsker vi
kontaktinformasjon direkte til den/de som har besvart selvevalueringen.)
Navn

Stilling

Epostadresse

Tabell 2

Hvor mange medlemmer har læringsmiljøutvalget (LMU)? Vennligst oppgi stilling og hvor lenge
vedkommende har vært medlem av utvalget
Samlet fartstid i LMU (antall semestre)
Leder (student eller ansatt)
Nestleder (student eller ansatt)
Ansattmedlem 1
Ansattmedlem 2
Ansattmedlem ...
Studentmedlem 1
Studentmedlem 2
Studentmedlem ...



Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?

Tabell 3

Hvordan blir medlemmene rekruttert til LMUet?
 F.eks. valgt av instituttrådet, valg av studentparlamentet eller studentorganisasjonen, ...
Ansattmedlemmer
Studentmedlemmer



Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?
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Tabell 4

Hvor mange møter har LMUet hatt de siste fem undervisningsårene? Ikke medregnet møter i
underutvalget, arbeidsutvalget, osv.
Antall møter (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012

1.1

Organisering


1.2

Har LMUet et eget arbeidsutvalg, egen sekretær og/ eller en annen form som gjør at saker
forberedes av andre?

Saksgang


Er saksgangen fra LMUet direkte til styret, eller via administrasjonen?

Tabell 5

Hvor mange saker per år (omtrent), som er behandlet i LMUet, har ført til konkrete vedtak i styret?
Antall saker (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012



Gi gjerne noen eksempler på saker som har ført til konkrete vedtak i styret:
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Tabell 6

Hvor mange saker per år (omtrent) har LMUet behandlet de siste fem undervisningsårene?
Antall saker (omtrentlig)
Undervisningsåret 2017-2016
Undervisningsåret 2016-2015
Undervisningsåret 2015-2014
Undervisningsåret 2014-2013
Undervisningsåret 2013-2012

Tabell 7

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende temaer
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Universell utforming
Psykisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Organisatorisk læringsmiljø
Digitalt og pedagogisk læringsmiljø



Dersom en sak har berører flere aktuelle sider ved læringsmiljø, skriv en kort kommentar hvor
mange saker det evt. gjelder.

Tabell 8

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende typer
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Saker hvor LMUet er blitt orientert om forhold
Saker hvor LMUet har vært pådriver eller premissleverandør i
organisasjonen
Saker hvor LMUet har jobbet med handlingsplaner, tiltak og
liknende
Andre typer saker (vennligst utdyp)



Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?
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Tabell 9

Hvordan fordeler sakene LMUet har behandlet de siste fem årene seg på følgende kategorisering
(omtrent):
Antall saker (omtrentlig)
Overordnede og generelle læringsmiljøsaker med umiddelbar
relevans for hele eller store deler av institusjonen
Institutt- eller fakultetspesifikke saker med ingen umiddelbar
relevans for andre deler av institusjonen



1.3

Har du eventuelt noen kommentarer til tabellen over?

Læringsmiljøarbeidet


Hvordan er koblingen mellom LMUet og institusjonens kvalitetsarbeid?



Hvilke aktører er involvert i informasjonsflyten om læringsmiljøet?



Er det rutiner og systemer som siker at læringsmiljøarbeidet integreres i institusjonens
kvalitetssikring? Hvis ja, hvilke deler av læringsmiljøbegrepet gjelder det?



Er det særlige sider ved læringsmiljøbegrepet som formelt er prioritert i LMUets og i
institusjonens læringsmiljøarbeid?



Hvordan er læringsmiljøarbeidet ved institusjonen organisert?



Hvem gjør hva? Hvordan er saksflyten i arbeidet med læringsmiljø?
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Er det andre organer som jobber med læringsmiljørelevante saker (f.eks. undervisnings- eller
utdanningsutvalget)?



Hvordan er et eventuelt samarbeid mellom organene og LMUet organisert?

1.4

Universell

Tabell 10

Har LMUet vært i kontakt med Universell de siste fem årene?
Hvor hyppig har kontakten vært?
Antall ganger (omtrentlig)
Deltakelse på konferanse eller nettverk
Henvendelser til Universell
Henvendelser fra Universell



Har LMUet benyttet Universells håndbok for læringsmiljøutvalg? Hvor sentral har håndboken
og annet materiell fra Universell vært for LMUets kompetanse og arbeid?



Universell sin oppgave er blant annet å være en ressurs for LMUene. Hvordan vurderer
LMUet kontakten med Universell?



Har kontakten med Universell eller infomateriell fra Universell hatt en betydning for
LMUets arbeid?
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2. Medlemmenes vurderinger og opplevelser
Vi gjør igjen oppmerksom på at det ikke er det enkelte LMUet som evalueres, men at kunnskapen
som innhentes om det enkelte LMU vil brukes i evalueringen av ordningen som helhet.

2.1

Mandat


Hvordan vurderer LMUet sitt eget mandat?



Gir mandatet LMUet klare rammer for arbeidet med læringsmiljø?



Bidrar mandatet til å gi LMUet en klar posisjon i forhold til styret og organisasjonen ellers?



Vurderer LMUet at mandatet er avgrenset tilstrekkelig?

2.2

LMUets arbeid


Hvordan vurderer LMUet sitt eget arbeid og sitt aktivitetsnivå?



Er det enighet i LMUet om hva utvalget skal oppnå?



Forekommer det dissens i LMUet i ulike typer saker? Hvor går eventuelle skillelinjer –
mellom studenter og ansatte?



Hvordan vurderer LMUet sin gjennomslagskraft overfor styret ved institusjonen?



Blir LMUets innstillinger og anbefalinger fulgt opp av styret? Eventuelt: hvorfor ikke?
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2.3

Vurdering av læringsmiljøet og læringsmiljøarbeidet


Foregår det læringsmiljøarbeid ved institusjonen, som ikke er utføres eller initieres av
LMUet?



Hvordan vurderer LMUet læringsmiljøet ved institusjonen på et generelt grunnlag,
uavhengig av LMUets egen innsats?



Hvordan er LMUets samspill med andre aktører og virkemidler som har betydning for
studentenes læringsmiljø? (f.eks. Universell, Studentombud, studentsamskipnadene)



Har LMUet og/ eller arbeidet med læringsmiljø ved institusjonen generelt, blitt påvirket av
strukturreformen eller sammenslåingsprosesser? I så fall, beskriv hvordan.



Hvilke forhold mener LMUet styrker LMUet i sitt arbeid? (f.eks. bistand fra Universell,
særlig engasjement fra medlemmer eller fra styret, etc.)



Hvilke forhold mener LMUet svekker LMUet i sitt arbeid? (f.eks. at det ikke bringes inn
relevante saker, lite oppmerksomhet fra styret, vanskelige rammebetingelser, etc.)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-27
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato
05.12.2017

MØTEPLAN 2018
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar møteplan for 2018.
Sammendrag
Følgende forslag til møteplan:
Vår 2018
Torsdag 15. februar
Mosjøen
Torsdag 12. april
Skype
Torsdag 31. mai
Steinkjer
Høst 2018
Torsdag 13. september
Torsdag 1. november
Torsdag 6. desember

Mo i Rana
Skype
Levanger
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Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-23
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

ORIENTERING OM SHOT 2018
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Kirsti Grøtan orienterer utvalget om SHoT 2018.

Møtedato
05.12.2017
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-25
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato
05.12.2017

STATUS DIGITALE LÆRINGSVERKTØY
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Læringsmiljøutvalget får en orientering om status på Canvas og digital eksamen

Vedlegg:
Informasjon Canvas
Informasjon digital eksamen
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Status Canvas
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Canvasstatistikk høsten 2017
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Oppstart Canvas
• Avtale inngått januar
• Opplæring av admin- og superbrukere i april (Levanger)
• Import av data til Canvas
• Dugnadsarbeid i sektoren for å løse alle utfordringer
• Daglige møter med de andre institusjonen og Ceres (FS), ledet av Uninett
• Stor samarbeidsvilje på tvers i sektoren
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Høsten 2017 – emner i pilot
• 17 piloter totalt
• Opplæring gjennomført i august

•

BE206E Finansiering og investering

•

BE338E Advanced financial statement analysis

•

BI108F Sjømat

•

BI224F Scientific Methods

•

BLD1110 Barns utvikling, leik og læring

•

BLD1191 Praksisopplæring 1. periode; Barns utvikling, leik

•

FE313E Leadership and ethics

•

FRI100 Friluftsliv 1

•

FRI150 Friluftsliv 2

•

IN120S Internasjonale konflikter og terrorisme

•

PE155L Fagdidaktikk i matematikk

•

PED1001 PPU Pedagogikk for trinn 8-13

•

PED1002 PPU Yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner

•

PRA1009 PPU Praksis for trinn 8-13

•

RG201E Offentlig regnskap

•

SA212S De skandinaviske samfunn

•

SA267S Arbeid med sosiale problemer

•

SPO1210 GameLab 1

•

VPL1000 Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk
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Piloter vår 2018
• Svært mange har sendt inn ønske om å kjøre pilot
• 109 emner eksportert til Canvas pr 22.11, men stadig nye kommer til

• FSH – 1. og 2. års studier fra grunnutdanning Bodø/Mo/Stokmarknes
• FBA – alle emner unntatt PhD
• FSV – en rekke emner på Steinkjer
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Piloter vår 2018 - opplæring
• 14. november Levanger
• 15. november Bodø
• 22. november Stjørdal
• 23. november Bodø (FBA)
• 28. november Mo i Rana (FSH)
• 30. november Bodø
• 6. desember Steinkjer
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Plan for høsten 2018
• Oppdatere egen-opplæring for studenter og ansatte
• Tilgang til åpent Canvas-kurs i vår installasjon

• Plan for kursing i hele mai
• Skype Drop-in hvor vi svarer på spørsmål/veileder
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Avvikling Fronter
• Avtalen løper til utgangen av juli 2018
• Avklare om det er mulig med begrenset avtale videre
• Ønske om å stenge Fronter for pålogging ved utgangen av september
• Mulig for lærere å hente ut fagstoff frem til da

• Stenge Fronter 31. desember
• Admin kan hente ut data frem til utgangen av året
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Prosjekt - Digital eksamen
• Det er avviklet totalt 62% av alle eksamener som det er mulig å avvikle digitalt.
• 751 eksamener er avviklet totalt i hele universitetet.
• 165 skriftlige digitale skoleeksamener (avviklet i hovedsak i Trøndelag).
• Tilnærmet 100 % av alle skriftlige hjemmeeksamener og oppgaver høsten 2017.
• Alle studiesteder vil i løpet av høsten 2017 ha gjennomført minst en skriftlig digital skoleeksamen.
• Alle studiesteder er kartlagt i forhold til rom tilrettelagt for digital eksamen.
• Det gjenstår oppgradering på noen studiesteder i forhold til strøm for å kunne gjennomføre 100% av alle digitale
skoleeksamener.
• Det er opprettet ressurssider for digital eksamen på intranettsider (vitenskapelige ansatte) og på nord.no (studenter).
• KOLT holder fortløpende kurs for vitenskapelige ansatte i oppretting av eksamensoppgaver.
• Det holdes kurs for administrative ansatte ved behov.
• IT-førstelinje har opprettet vaktordning i forbindelse med skriftlig digital skoleeksamen.
• Alle studiesteder skal i løpet av høsten ha 10% reserve-PC’er tilgjengelig.
• Det er gjennomført spørreundersøkelse blant studenter og sensorer med overvekt av positive tilbakemeldinger
• Det er foretatt tiltak i forhold til tilbakemeldingene fra studentene (som bl.a. bedre informasjon og gratis ørepropper)
Veien videre:
• Prosjektleder fortsetter i 100% våren 2018.
• Hovedfokuset vil være å holde tak i implementeringsarbeidet.

24/17 Tilskudd til ruspolicy - 15/02687-26 Tilskudd til ruspolicy : Tilskudd til ruspolicy

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-26
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

Møtedato
05.12.2017

TILSKUDD TIL RUSPOLICY
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Nord universitet og StudentiNord har fått innvilget tilskudd til utarbeiding og
implementering av ruspolicy.

Vedlegg:
Tilskuddsbrev
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Innland 25329158

Jacob Normann

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

17/30384-2
Kristine Skaar Aune
07.11.2017

Dette er en kopi. Originalbrevet er sendt til Nord studentsamskipnad .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innvilger tilskudd til Utarbeiding og implementering av ruspolicy ved Nord universitet og
Nord studentsamskipnad over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 70
Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.09.2017 under tilskuddsordningen Frivillig
rusmiddelforebyggende innsats.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 225 000 kroner til Utarbeiding og implementering
av ruspolicy ved Nord universitet og Nord studentsamskipnad over kap. 714, post 70 på
statsbudsjettet for 2017.
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 225 000 kroner.

Termindato
20.11.2017

Terminbeløp
225 000

Kapittel.post
kap. 714, post 70

For 2017 er det bevilget 43 000 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 61 søknader,
og av disse har 38 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse og fremdriftsplan.
Helsedirektoratet stiller krav om at også implementering må legges inn som en del av
prosjektet, da vi anser at kun utvikling av rusmiddelpolicy ikke vil være så ressurskrevende som
beskrevet i søknaden.

Helsedirektoratet
Avdeling levekår og helse
Kristine Skaar Aune, tlf.: +4724163612
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene for ordningen, som er å:
Redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å
bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene:
- rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid
- oppvekst
- arbeidsliv
Det gis ikke tilskudd til:
- Organisasjonens ordinære drift.
- Tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål (ikke kommersiell).
- Behandling, ettervern, rehabilitering eller forebyggende tiltak rettet mot tidligere
brukergrupper (gjelder både rus- og spillavhengighet).

Helsedirektoratet stiller krav om at også implementering må legges inn som en del av
prosjektet, da vi anser at kun utvikling av rusmiddelpolicy ikke vil være så ressurskrevende som
beskrevet i søknaden.
Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden.
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
 innkjøp av utstyr eller investeringer
 ordinær drift
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet.
RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år,
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes
nedenfor.
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd,
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav:
Sluttrapport/årsrapport pr 31.12 innen 01.04 påfølgende år.
Regnskap pr 31.12 innen 01.04 påfølgende år.
-2-
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Revisorkontroll og attestasjon.
Andre rapporteringskrav:
•
fremdriftsplan og statusrapportering i søknad for flerårige innsatser
Andre rapporteringskrav:
 fremdriftsplan
 det kan søkes om å overføre midler til påfølgende år, og det må da søkes om dette
innen 31.12.2017
 hvis det er brukt mindre enn 200 000 kroner i et regnskapsår, kreves ikke
revisorattestasjon for dette tilskuddsåret
 ved overføring av midler fra ett år til et annet, må det rapporteres på midlene i det året
tilskuddet er brukt
Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene.

Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens
regnskapsrevisjon
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte
totalregnskap
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret

KLAGERETT
Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker
etter at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no
eller vår postadresse) og merkes med vår referanse, 17/30384. Helsedirektoratet vurderer om
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det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig
avgjørelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd
kan trekkes tilbake etter en purring.

All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes
med vår referanse 17/30384.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
Øyvind Giæver e.f.
avdelingsdirektør
Kristine Skaar Aune
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Jacob Normann
Postmottak (Ekstern post til arkivet)
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Generelle vilkår
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes
som Helsedirektoratets eiendom.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger.
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikkediskriminerende og objektiv kriterier.
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift.
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften.
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2:
1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller
forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første
ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.
Regnskap
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.
Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for
frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på
salg av utstyr, varer eller tjenester.
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Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller
kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet er innvilget for dette året.
Bruk av ubrukt tilskudd:
1. Tilbakebetaling av tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele
tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales
umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel,
post og vår referanse 17/30384. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 17/30384.
2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt
tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil
neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny
fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre.
Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.
3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes – kun ett år:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet
søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger
eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles.
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig
forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom.
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til
Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter
tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2.
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også
forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.
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AKSEPT AV VILKÅR
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.
Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
postmottak@helsedir.no

Vår ref: 17/30384-2
Nord studentsamskipnad

Org.nr.: 951103217
Innvilget beløp: 225 000
Beløp til utbetaling: 225 000
Kontonummer

IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med

Aksept av vilkår:
 Nord studentsamskipnad aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av
07.11.2017 med tittel Innvilger tilskudd til Utarbeiding og implementering av ruspolicy
ved Nord universitet og Nord studentsamskipnad over statsbudsjettet 2017 kap. 714,
post 70.
 Nord studentsamskipnad bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto
eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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Mottaker
Nord
studentsamskipnad

Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 1490

8049 BODØ

-9-

25/17 Ros og ris november - 15/02687-28 Ros og ris november : Ros og ris november

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-28
Hanne Solheim Hansen
Katrine Bruvold

Saksgang

ROS OG RIS NOVEMBER
Forslag til vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sammendrag
Ros og ris saker presenteres under møtet

Vedlegg:
Ros og ris

Møtedato
05.12.2017

