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Saken gjelder
Kunnskapsdepartementet har pålagt alle høyere utdanningsinstitusjoner å utforme egne handlingsplaner for
studenter med behov for tilrettelegging i utdanningssituasjonen. Universitetet i Stavanger er pålagt å forholde seg
til nytt lovverk som sikrer personer med nedsatt funksjonsevne rettigheter i studiesituasjonen. Handlingsplanen
skal også bidra til å nå målsettingen i strategidokumentet 2009-2020:
UiS har som målsetting å være ”inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og
stimulere til mangfold og likestilling”. Videre skal Universitetet i Stavanger ha et ”godt og universelt
utformet læringsmiljø og være kjent for sin gode studentservice og aktive medvirkning fra studentene”.
Handlingsplanen er utformet som en konkret tiltaksplan som dekker hele universitetets utdanningsvirksomhet og
som fordeler ansvar for oppfølging av planen til universitetets enheter.
Handlingsplanen er behandlet i Læringsmiljøutvalget som godkjente planen for endelig behandling i styret.
Universitetsdirektørens vurdering
vurdering
Et universitet som inkluderer funksjonshemmede i fellesskapet både fysisk og psykisk, er et godt universitet for
alle. Det bør være universitetets mål å bruke universell utforming som styringsprinsipp for all planlagt aktivitet
som inkluderer studenter og ansatte.
Universitetsdirektøren mener det er viktig at handlingsplanen blir fulgt opp i hele organisasjonen, i samsvar med
planens ansvarsfordeling. Handlingsplanen omfatter mange ulike enheter ved Universitetet i Stavanger, og det er
derfor viktig at planen følges opp årlig.
Forslag til vedtak:
1. Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 20092011, og ber Læringsmiljøutvalget følge opp arbeidet med implementering av planen.
2. Styret ber ansvarlige enheter prioritere arbeidet og sørge for nødvendig ressursallokering.
3. Styret ber enhetene og LMU rapportere om status og fremdrift i den årlige kvalitetsrapporteringen.

Stavanger, 3. juni 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør
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US 62/09 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 20092009-2011
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har pålagt alle høyere utdanningsinstitusjoner å utforme egne handlingsplaner for
studenter med behov for tilrettelegging i utdanningssituasjonen. Universitetet i Stavanger er pålagt å forholde seg
til nytt lovverk som sikrer personer med nedsatt funksjonsevne rettigheter i studiesituasjonen. Universitets- og
høgskoleloven § 4-5 fastslår at læringsmiljøet skal utformes etter prisnippet om universell utforming. I ny
diskriminerings- og tilgjengelighetslov med ikrafttredelse fra 01.01.09 plikter også utdanningsinstitusjonene å
legge til rette for den enkelte dersom det på ulike områder eksisterer løsninger som ikke inkluderer alle.
Handlingsplanen 20092009-2011
Målet med handlingsplanen er å bidra til å nå målsettingen i strategidokumentet 2009-2020:
UiS har som målsetting å være ”inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og
stimulere til mangfold og likestilling”. Videre skal Universitetet i Stavanger ha et ”godt og universelt
utformet læringsmiljø og være kjent for sin gode studentservice og aktive medvirkning fra studentene”.
Handlingsplanen er utformet som en konkret tiltaksplan som dekker hele universitetets utdanningsvirksomhet.
Hovedutfordringer i planperioden som peker seg ut er:
•
•
•
•

Finansiering
Forbedring av fysisk tilgjengelighet, universell utforming
Forbedring av den pedagogiske tilgjengeligheten, universell utforming av læremidler
Implementering av nytt lovverk; Universitets- og høgskoleloven § 4-5 fastslår at læringsmiljøet skal
utformes etter prisnippet om universell utforming, og i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov
(01.01.09) plikter utdanningsinstitusjonene å tilrettelegge for den enkelte.

Våren 2007 gjorde LMU en midtveisevaluering av da gjeldende (2006-2008) handlingsplan, som ble lagt frem for
styret i sak 85/07. Denne har også vært en del av utgangspunktet når ny plan er utarbeidet.
Ansvarlige
Det er tatt utgangspunkt i forrige når ny plan ble utarbeidet. Det har vært av størst betydning at planen blir
institusjonell og hele UiS sin eiendom, og at alle berørte parter er involvert i arbeidet. Ansvar for utarbeiding av ny
handlingsplan ligger til Felles ressurssenter - Enhet for studentservice, og er forankret i Læringsmiljøutvalget som
har ansvar for å følge opp evaluering og status i planarbeidet. Den årlige rapporten for institusjonens totale
læringsmiljø inneholder rapport fra status med arbeidet med handlingsplanen. Ansvaret for at planen
gjennomføres ligger hos universitetsdirektøren, og planen vedtas i Universitetsstyret.
Handlingsplanen ble lagt frem i endelig versjon for Læringsmiljøutvalget 26. mai 2009, og følgende vedtak ble
fattet:
Læringsmiljøutvalget vedtar Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2009-2011 med de
endringer, kommentarer og innspill som fremkom i møtet. På denne bakgrunn fremmes innstilling til styret om
godkjenning av handlingsplanen. Saken legges frem i styremøtet 11. juni 2009.
Universitetsdirektørens vurdering
vurdering
Antallet funksjonshemmede studiesøkende som er kvalifisert til studier er økende. Et universitet som inkluderer
funksjonshemmede i fellesskapet både fysisk og psykisk, er et godt universitet for alle. Det bør være
universitetets mål å bruke universell utforming som styringsprinsipp for all planlagt aktivitet som inkluderer
studenter og ansatte.
Universitetsdirektøren mener en handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne er viktig. Ikke bare er
det nedfelt i nytt lovverk at Universitetet i Stavanger er pålagt å sikre personer med nedsatt funksjonsevne
rettigheter i studiesituasjonen. Universitets- og høgskoleloven § 4-5 fastslår også at læringsmiljøet skal utformes
etter prisnippet om universell utforming, noe denne handlingsplanen bygger på. I ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov (gjeldende fra 01.01.09) plikter også utdanningsinstitusjonene å legge til rette for den enkelte
dersom det på ulike områder eksisterer løsninger som ikke inkluderer alle.
Universitetsdirektøren mener handlingsplanen er et grundig og konkret dokument som vil kunne fungere som
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verktøy for oppfølging av det totale læringsmiljøet ved Universitetet i Stavanger.
Universitetsdirektøren mener det er viktig at handlingsplanen blir fulgt opp i hele organisasjonen, i samsvar med
planens ansvarsfordeling. Handlingsplanen omfatter mange ulike enheter ved Universitetet i Stavanger, og det er
derfor viktig at planen følges opp årlig.
Planen refererer til gjeldende lovverk som universitetet plikter å følge opp. Dette gjelder bl.a. kravet om at 5 % av
vedlikeholdsbudsjettet skal avsettes til tilrettelegging av læringsmiljøet for funksjonshemmede studenter.
Universitetsdirektøren vil bidra til at ansvarlige enheter allokerer ressurser til arbeidet.
Det fremmes følgende:
Forslag til vedtak:
4. Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 20092011, og ber Læringsmiljøutvalget følge opp arbeidet med implementering av planen.
5. Styret ber ansvarlige enheter prioritere arbeidet og sørge for nødvendig ressursallokering.
6. Styret ber enhetene og LMU rapportere om status og fremdrift i den årlige kvalitetsrapporteringen.

Stavanger, 3. juni 2009

Per Ramvi

Kristofer R. Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Saksbehandler: rådgiver Maren Anne Kvaløy, Utdanningsavdelingen

Vedlegg
• Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2009-2011
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