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Bakgrunn
Kravet om at utdanningsinstitusjonene skal ha egen handlingsplan for studenter med
funksjonsnedsettelse stammer fra Stortingsmelding nr. 9 (1998-1999) Om handlingsplan for
funksjonshemma. Kravet er gjentatt i Stortingsmelding nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av
funksjonshemmende barrierer, og i institusjonens tildelingsbrev og etatstyringsmøter.
Den første handlingsplanen for Høgskolen i Stavanger ble vedtatt i 1996. Revidert plan ble
utarbeidet i 2000 med to års varighet. Denne handlingsplanen ble pga store organisatoriske
endringer videreført frem til ny plan forelå i 2006.
Handlingsplanen skisserer målsettinger og tiltak for å bedre tilgjengeligheten og dermed et
inkluderende læringsmiljø frem mot 2008. Av handlingsplanen fremgår det at det er av stor
betydning for gjennomføringen at planen er kjent blant alle berørte parter ved UiS, slik at
disse blir med å gjøre universitetet mer tilgjengelig for studenter med ulike typer
funksjonsnedsettelse.
I handlingsplanens del 1, punkt 5, Oppfølging og evaluering, er det fastsatt at planen skal
gjelde for alle studenter og ansatte ved UiS, og at den skal evalueres hvert studieår. Det står
videre at planen er forankret i Læringsmiljøutvalget som vil følge opp evaluering og status i
planarbeidet, og at hvert fakultet/avdeling/enhet gir tilbakemelding om status til
Læringsmiljøutvalget innen utgangen av hvert år i planperioden.
Læringsmiljøutvalget nedsatte en gruppe som har midtveisevaluert Handlingsplan for
studenter med funksjonsnedsettelse 2006/2008. Gruppen har sett på viktige tiltak i
handlingsplanen som omhandler fysisk og sosial tilgjengelighet for studenter med
funksjonsnedsettelse, og hatt samtaler med ansvarlige for de enkelte tiltak.
Læringsmiljøutvalget behandlet sak om midtveisevaluering i sitt møte 19.juni 2007 og fattet
følgende vedtak:

Læringsmiljøutvalget godkjenner midtveisevalueringen av Handlingsplan for
studenter med funksjonsnedsettelse, og vil be involverte enheter følge opp de
utfordringer evalueringen konkluderer med. LMU ber om at evalueringsrapporten
legges frem for Styret i første møtet høsten 2007, og ber Styret følge opp
Handlingsplanen med nødvendige ressurser. LMU viser i denne sammenheng til punkt
6.8 om Læringsstøttesenteret.

Universitetsdirektørens vurdering
Universitetsdirektøren mener en slik midtveisevaluering er viktig. Ikke bare er det nedfelt i
selve planen at en slik evaluering skal gjennomføres, men en slik evaluering er med på å sette
fokus på planens innhold og formål, samtidig som den er en viktig del av
Læringsmiljøutvalgets arbeid. Handlingsplanen omfatter mange ulike enheter ved
Universitetet i Stavanger, ansvarsfordelingen sådan, og det er derfor viktig at en slik plan
følges opp årlig.

På bakgrunn av vedlagte midtveisevaluering, fremmes følgende:

Forslag til vedtak:
Styret ved Universitetet i Stavanger godkjenner midtveisevalueringen av Handlingsplan for
studenter med funksjonsnedsettelse, og ber universitetsdirektøren sørge for at involverte
enheter følger opp evalueringens konklusjoner og anbefalinger, blant annet i arbeidet med
budsjettet for 2008.
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