
   

 

 

 

Referat af Institutrådsmøde  
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10. februar 2016 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat: 

Punkt 4 og 5 slås sammen. Herefter blev dagsorden godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 

Referat: 

Institutleder: 

Rekruttering: Pt. er der stillinger i opslag. På to stillinger er fristen udløbet (EU-skatteret, Formueret- og 

retsteori). En lektor og en adjunktstilling er der frist på d. 18. januar. Thomas Neumann er ansat som lektor i 

1 år uden opslag. AØ, US, HNG har afholdt møde med to prodekaner i forbindelse med den betingede 

akkreditering.  Her blev det godkendt, at AØ kunne ansætte en lektor uden opslag i 1 år, eftersom vi have en 

kvalificeret person. AØ har haft telefoniske henvendelser på de opslåede stillinger. Det vides ikke om de 

søger. Hvis ikke der er ansøgere til en eller begge stillinger, skal der ses på hvad vi så kan gøre.  

Cybercrime: Der er ansat en ph.d.-studerende pr. 1. februar. Den kvalificerede til post.doc.-stillingen er 

sprunget fra. Det overvejes, om post.doc.-stillingen skal konverteres til en ph.d.-stilling. 

Institutsekretariat: 

Revideret mødeplan udleveret, og bliver udsendt til det nye IR, der tiltræder d. 1.2.16. På mødeplanen er 

tilføjet de punkter, som allerede er aftalt. Det samme gør sig gældende for FU møder. Dertil bliver også 

påført de månedlige møder, som LOE og AØ afholder vedr. arbejdsmiljø. Når mødeplanen er endelig 

godkendt vil den blive lagt på intra-moodle. På mødeplanen var foreslået, at Rekrutteringsplanen og 

Implementeringsplanen, som Heidi løbende opdaterer, kommer på IR hver 2. måned. IR var enige i dette, og 

tilføjede, at det var ønskeligt, at IR inddrages i det strategiske arbejde, såfremt der er flere ansøgere til en 

stilling. 

JS kunne orientere om, at der pt. arbejdes på at få lavet regnskabet for 2015. Vi afventer endelige tal fra 

fakultetet, men det ser ud til, at Juridisk Institut går ud af 2015 med et overskud. Da 2015 endnu ikke er 

lukket for konteringer, kan vi endnu ikke sige hvor stort overskuddet bliver. Regnskab 2015 er på som punkt 

på marts-mødet. 

LBL: 

I forbindelse med bevillingen fra SKAT er der ved at blive lavet en pressemeddelelse. 

 

3. Branding af Juridisk Institut 

Sagsfremstilling 

På IR d. 24. november 2015 var punktet ”Rekrutteringsstrategi” på dagsorden. Her blev det besluttet, at 

”Branding af Juridisk Institut” skulle på førstkommende IR-møde. Grunden hertil er, at IR finder det meget 

vigtigt og relevant, at vi tager stilling til hvordan vi ”sælger” instituttet udadtil. Hvordan får vi ansøgere til 

vores stillinger osv.? 

Juridisk Institut 
Niels Jernes Vej 8a 

9220 Aalborg 
 

Institutsekretær 
Afdelingsleder 

Janne Sverd 
 +45 9940 9873 
js@law.aau.dk  

www.law.aau.dk    

mailto:js@law.aau.dk
http://www.law.aau.dk/


   

 

Indstilling 

IR skal tage stilling til hvordan vi brander instituttet. Skal der evt. en speciel tekst på vores hjemmeside, skal 

vi opfordre vores medarbejder til at rundesende stillingsopslag i deres netværk? Osv. 

Referat: 

Udkast fra LBL var udsendt før mødet. Udkastet var en udløber af forskerdagen d. 14. december 2015. Hvordan 

kan vi få budskabet om hvordan der er på Juridisk Institut ud til evt. ansøgere og eksterne? Her er det godt at 

have noget på hjemmesiden, som så nøgternt som muligt beskriver klimaet på instituttet. Hvorfor er det godt at 

være på Juridisk Institut? Det skal efterfølgende rundsendes til instituttets medarbejdere til kommentering. 

Der var indkommet kommentar til udkastet fra Birgitte. Ud fra IR´s bemærkninger tilretter LBL, giver Birgitte svar 

på sin mail, og udsender forslaget til hele instituttet. Herefter tilrettes det og lægges på hjemmesiden. 

Hjemmesiden skal opdateres. Der er flere sider, der skal kigges på. AØ snakker med Kevin. Derudover er det den 

enkelte medarbejders ansvar at kigge hjemmesiden igennem en gang imellem, og give Kevin besked om evt. 

ændringer. 

IR foreslog, at der udnævnes en markedsføringsansvarlig, som evt. kan kigge på om der er mulighed for at ”like” 

Juridisk Instituts hjemmeside på f.eks. Facebook, Linkedin osv. AØ snakker med Kevin om denne mulighed. 

Vedr. evt. markedsføringsansvarlig tages dette op på et senere medarbejdermøde. 

 

Punkt 4 og 5 lægges sammen, og hedder nu 

4. Intern proces for identifikation af forskningsprojektforslag på SAMF – Bilag 1 

Sagsfremstilling 

På Fakultetsledelsesmødet d. 17. november blev det aftalt, at der skulle igangsættes et arbejde på det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet med det formål, at identificere forslag til tværvidenskabelige 

forskningsprojekter, som kan indgå i AAU-strategiens indsats vedrørende etablering af tværvidenskabelige 

forskningsprojekter på AAU. Dekanatets mål er, at der i 2016 fra SAMF indsendes 2-4 forslag til sådanne 

projekter. Samtidig ønsker dekanatet at skabe udviklingsmuligheder for tværgående projekter, der ikke 

opnår støtte fra AAU-strategimidlerne.  

Indstilling:  

Jf. bilaget fra fakultetet skal der indsendes forslag til projekter primo marts. I bilaget står der: Institutternes 

forslag til projekter vil første gang blive drøftet på fakultetsledelsesmøde d. 16. marts 2016. Forud for dette 

møde skal der internt på institutterne være foregået en proces med henblik på identifikation af 

forskningsprojektforslag. Det er op til de enkelte institutter at planlægge denne proces. Processen skal 

resultere i forslag til forskningsindsatser, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan projekter lever op til de 5 

forventninger der er opstillet ovenfor (se vedhæftede bilag). 

IR skal på denne baggrund diskutere processen for dette forløb.   

Referat: 

Det kan umiddelbart være svært at finde tværfaglige projekter for Juridisk institut, og lige nu er der ikke meget 

tid til det.  

IR finder det meget vigtigt, at vi melder noget ind. Dette er en udmøntning af AAU strategi. Det er de særlige 

områder der skal nurses. Cybercrime er relevant selvom det ikke er tværfakultært. LBL laver en beskrivelse og 

sender til JS.  

AØ har tidligere holdt møder med flere institutter om et evt. samarbejde, og det er ikke lykkes at få noget sat i 

gang. 

IR er dog enige om, at vi gerne vil være med, men ikke kan bære det selv. Det er vigtigt, at vi kommer med i den 

proces, så når der indkommer projekter fra de andre institutter, bliver der mulighed for at vi kan koble os på 

dem der er relevante for Juridisk Institut. 



   

 

I starten af februar holder fakultetsledelsen møde, hvor dette er på dagsorden. Her bliver en runde hvor hvert 

institut kan lufte deres ideer. De endelige forslag skal først indsendes i marts. IR opfordrer AØ til, at han på 

februar mødet orienterer fakultetsledelsen om, at vi gerne vil se hvilke forslag de andre institutter sender ind, 

for at se, hvor det er relevant for Juridisk Institut at være med. 

IR var endvidere enige om, at det er vigtigt, at alle medarbejdere høres, og derfor udsender JS papiret til 

instituttets medarbejdere. AØ laver udkast til mailen. Medarbejdere med forslag til projekter, der skal videre i 

strategiarbejdet kontakter AØ med henblik på den videre proces. Kommer der mange forslag må disse vurderes 

fagligt og eventuelt hastebehandles i institutrådet med henblik på en eventuel prioritering/sammenhæng med 

instituttets strategi. 

Det noteres, at vi gerne vil have mulighed for at se de andres forslag. 

 

5. Oversigt over stillinger og stillingsbesættelser i 2016 og konsekvenserne heraf i 2017 

Sagsfremstilling 

På forskningsdagen d. 14. december var der et ønske om, at der udarbejdes et skriv/budget over stillinger og 

stillingsbesættelser i 2016 og konsekvenserne heraf i 2017 for så vidt angår frikøb mv. 

Indstilling 

IR skal tage stilling til, om dette punkt skal på som punkt på marts mødet og den videre proces. 

Referat: 

IR diskuterede mulighederne for, at VIP igen kan søge frikøb i 2017. For at have det totale overblik over dette er 

det nødvendigt, at der udarbejdes et overordnet budget over, hvordan det ser ud på instituttet med de 

personaleændringer, der er på instituttet sammenlignet med de behov, der er på studiet. Dvs. en samlet 

timeoversigt, som inkluderer timer til undervisning, div. vejledning, frikøb, diverse aftaler osv. 

JS kunne orientere om, at der er et nyt redskab til dette, som skal prøvekøre i F2016. JS vil sammen med BJU og 

KD arbejde på, at dette kommer i gang hurtigst muligt, og evt. gøre brug af studentermedhjælpstimer til diverse 

indtastning, for at speede processen op. Herefter kan der tages stilling til, hvor meget frikøb instituttet 

fremadrettet kan bære. 

Der blev ikke aftalt nogen tidshorisont på dette, men JS vender tilbage så snart hun har noget vedr. det samlede 

overblik. 

Derudover snakkede IR om, om der skal udarbejdes en procedure for hvordan man søger om eksterne midler, 

hvilke steder der søges osv. Skal andre forskere læse ansøgningerne igennem? Hvordan sørger vi for, at de 

projekter vi søger, har den fornødne kvalitet? Osv. 

IR foreslår, at når man vil søge om eksterne midler bør man kontakte AØ, for at aftale den videre proces, hvem 

kan hjælpe med budget, osv? Derudover er det vigtigt, at der ses på, om vi søger de ”rigtige” steder. 

Der kan evt. nedsættes et udvalg bestående af AØ, og den professor, der skal lave den faglige vurdering af 

ansøgningen. 

Dette punkt tages op igen så snart der er overblik over timer og behov. 

 

6. Eventuelt 

Referat: 

Ingenting. 

 

 

 

For referatet Janne Sverd 


