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Referat af Institutrådsmøde d. 8. marts 2016, kl. 10-12 
lokale 1.02, Njv. 6b 
 
 
Til stede: Ulla Steen (US), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Birte Solvej Neve (BSN) 
 Carina Damgren Madsen (CDM) 

 
 

12. april 2016 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Referat: 
Godkendt uden ændringer. 
 
2. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 
Referat: 
Institutleder: Sammenhængen mellem kollegiale organer i instituttet. Der ønskes en mere synlig kommunikation 
mellem organerne på instituttet og studiet. Implementering og opfølgning på ting. US/JS arbejder pt. det. IR 
orienteres løbende. 

 
3. Opfølgning fra sidste møde (bilag) 

Sagsfremstilling 
Referatet er tidligere godkendt på mail. Det er her medsendt som bilag. 
Indstilling 
IR gennemgår referatet, og der tages stilling til, om der er punkter, der skal følges op på. 

Referat: 
JS gennemgik referatet fra sidste møde, som er godkendt af det tidligere IR.  
 
4. Regnskab for 2015 (bilag) 

Sagsfremstilling 
Regnskab for driftsbudgettet på instituttet medsendes som bilag. Pt. afventer vi det overordnede regnskab 
fra fakultetet. Hvis det når, at komme før mødet bliver det eftersendt. 
Indstilling:  
JS gennemgår regnskabet. IR har mulighed for at komme med bemærkninger til regnskabet. 

Referat: 
JS gennemgik regnskabet for instituttet. Det overordnede regnskab for hele Juraens Hus blev uddelt. Vi kommer 
ud af 2015 med et samlet overskud på 5,9 mio. for både institut og studie. 
IR spurgte ind til retningslinjer for posten dekanens pulje. JS undersøger og vender tilbage. 
Husleje på auditorier betales af studierne. Det er en meget stor post for studierne, og i efteråret 2015 fik vi over 
400.000 kr. retur pga. fejlberegninger. JS undersøger, om der kommer nye regler for 2016 på dette område. 
IR var enige om, at midler til tomplads overføres 100% til studiet. 
Budget 2016 kommer på IR næste gang. IR var enige om, at budgettet bør afspejle den reelle udgift, hvorfor 
nogle poster vil blive gennemgået igen. Der vil evt. blive ændret i posten til udlandsophold for ph.d.-studerende. 
 
5. Stillingsplan 2017 (bilag 1+2) 

Juridisk Institut 
Niels Jernes Vej 8a 
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Institutsekretær 
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Sagsfremstilling 
Drøftelserne omkring stillingsplan igangsættes. Stillingsplanen skal være endelig godkendt af fakultetet i 
september/oktober. 
Opdateret stillingsplan for 2016 vedlægges som bilag. Derudover vedlægges opstart af stillingsplan for 2017 
som bilag. Denne stillingsplan indeholder pt. kun de stillinger der allerede er aftalt, eller som er 
overgangstillinger. 
Indstilling:  
IR skal diskutere, hvorledes man ønsker det videre forløb med udarbejdelse af stillingsplan skal være. 

Referat: 
JS gennemgik opdateret stillingsplan for 2016. Udkast til stillingsplan for 2017 blev også diskuteret. Begge planer 
kommer på IR-mødet i maj. 
IR var enige om, at ansættelsesudvalg til VIP stillinger skal indeholde: Institutleder, Professor (som hovedregel 
medlemmet af IR), TAP (som hovedregel medlemmet af IR). Denne konstellation vil køre som et pilotprojekt, og 
tages op på IR på et senere tidspunkt. Udvalgets funktion er at foretage helhedsvurdering af kvalificerede 
ansøgere, og der vil evt. være behov for konkret stillingtagen til vægtningskriterier. 
 
6. Rekrutterings- og Implementeringsplan (bilag uddeles på mødet) 

Sagsfremstilling 
IR har tidligere besluttet, at disse planer fremsendes til hvert IR-møde.  
Indstilling: 
US indstiller til IR, at dette bilag ikke længere fremsendes til IR, men at der i stedet følges op på 
stillingsplanen løbende. 

Referat: 
To bilag uddelt: Strategi for Juridisk Institut, genakkreditering og rekruttering. 
US gennemgik bilagene.  
Mette Mortensen afleverer sin ph.d. d. 31. marts. Hun ansættes som videnskabelig assistent pr. 8. marts i 25 pr. 
uge frem til 30. juni. Timetalsnedsættelsen skyldes ansættelsen ved Retten i Aalborg. 
Helene Maria ansættes som videnskabelig assistent pr. 1. april til 31. december. Helene Maria har søgt 
forlængelse af ph.d.-stipendium. Hun afleverer d. 31. august. Fra 1. september varetager hun almindelig 
videnskabelig assistent opgaver.  
Rekrutteringsproblematik: 
I instituttets strategi står der, at vi vil være et af de bedste juridiske miljøer i Danmark. Dette gøres bl.a. ved, at vi 
løbende styrker det interne og eksterne samarbejde, samt kendskabet til vores uddannelser.  
LBL: På sidste IR-møde snakkede vi om et undervisningsbudget, som kunne give et overblik over VIP- 
bemandingen på uddannelserne, og hvor der evt. vil være brug for ansættelser. Dette arbejde bør tages op igen, 
da det kan bruges ifm. strategiarbejdet, stillingsplaner mv. Derudover vil det også give et indblik i, hvornår det 
igen er muligt for forskerne at søge frikøb. 
Punktet kommer på IR-mødet d. 8. september. 
 
7. Eventuelt 
Referat: 
Ingen bemærkninger. 

 
For referatet: Janne Sverd 
 


