
   
Referat af Institutrådsmøde  
d. 11. november 2016, kl. 10-12 
lokale 1.02, Njv. 6b 

 
 
 
 

8. december 2016 
Til stede: Ulla Steen (US), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Birte Solvej Neve (BSN) 
Afbud: Carina Damgren Madsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Referat: 
Punkter blev tilføjet: 

• Strategiske investeringer i 2017 (nyt pkt. 2). 
• Mødeplan for 2017. 
• Procedure for fordeling af særlige VIP-timer for 2016. Jf. referat fra FU d. 30/3-16. 

Punktet ”Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre” flyttes til pkt. 5. 
 
2. Strategiske investeringer i 2017. Instituttet skal indmelde til fakultetsledelsen. Forslag: Få papir fra US. 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen har givet opbakning til, at direktionen trækker på universitets egenkapital til at realisere målrettede 
strategiske investeringer i de kommende år. Direktionsmedlemmerne skal senest d. 30. november fremsende 
forslag til strategiske investeringer, som efterfølgende behandles på direktionsmødet d. 16. december. 
Indstilling: 
IR skal komme med forslag til strategiske investeringer. 
Referat: 
Forslag fra LBL, at vi indstiller, at midlerne bruges til at ændre på forsknings-/undervisningsfordelingen. Så den i 
stedet for 60/40 kommer til at hedde 50/50. 
IR var enige heri. US sender udkast til svar til IR. Frist d. 18. november. 
 
3. Udkast til budget 2017 (bilag) 

Sagsfremstilling 
Udkast til budget 2017 for drift og ankerbudgettet fremlægges. 
Indstilling 
JS gennemgår budgetterne og det indstilles, at IR tager det til efterretning. 

Referat: 
Der havde indsneget sig et par fejl i driftsbudgettet. Et opdateret udsendes med referatet.  
I 2017 er der afsat midler til afholdelse af konferencer. Administrativt arbejdes der endvidere på, at der også 
bliver sekretærhjælp til afholdelsen. JS er i gang med at ansætte studentermedhjælpere til instituttet. 
Det foreslås, at forskningslederne melder ind hvad de har af planer for konference i det kommende år. 
SB planlægger en Offentligretskonference i slutningen af 2017. 
Der arbejdes på flere politikker på instituttet. Bl.a. skal der være politik for IT og mobiler, kontingenter osv.  
D-VIP posten er i 2017 lige så høj som i 2016, også selvom, at vi har fået flere VIP ansat i 2016. Dette skyldes 
dels: 

• Der er flere af vores fag, som vi ikke kan dække kun med VIP. 
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• Der er indkommet flere projekter, og derfor flere der skal frikøbes. 
• Flere VIP har ønsket at nedbringe timer i timebanken. 
• Det er blevet muligt at udbyde engelske valgfag med nyansatte lektorer. 

 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
Helle H. er ansat 7 timer om ugen frem til juni 2017. Pt. udlånt til Juridisk Foreningen (ca. 3 timer ugentligt) indtil 
der har ansat en studentermedhjælp på instituttet. 

 
4. Stillingsplan for 2017 

Sagsfremstilling 
Stillingsplan for VIP-personalet fremlægges og gennemgås. 
Indstilling:  
Det indstilles, at IR tager stillingsplanen til efterretning. 

Referat: 
IR gennemgik stillingsplanen. To professorater mso ønskes flyttet til 2018. Opdateret stillingsplan udsendes med 
referatet. 

 
5. Institutionsakkreditering og kvalitetssikring 

Sagsfremstilling 
Status og udviklingsfelter på Juridisk Institut/Den Juridiske Skole. 
Indstilling:  
IR holder sig løbende orienteret om institutionsakkrediteringsprocessen 

Referat: 
Der har hidtil været mest fokus på uddannelser i AAU kvalitetsstyringssammenhæng, og Studienævnets strategi 
og handlingsplan (der er opdateret pr. 1. april 2016) har dermed primært fokus på uddannelsesrelaterede 
kvalitetspunkter. I efteråret 2016 er der fokus på forskningsdækning – dvs. muligheden for levering af 
forskningsbaseret undervisning – blevet fremhævet som særlig væsentligt kvalitetspunkt. Levering af 
forskningsbaseret undervisning er institutlederens ansvarsområde i dialog med studieleder og Studienævn. 
Institutrådet har i den forbindelse en væsentlig opgave i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, 
herunder at sikre, at tilgangen af VIP medvirker til dækning af alle uddannelsernes fagområder. Institutrådet 
diskuterer i foråret 2017, som fast punkt på sine møder institutionakkrediteringsspørgsmål    
 
5a. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 
Referat: 

• Opsummering ift. institutseminar: IR monitorerer på de strategiske områder. Seminaret tog overordnet 
udgangspunkt i strategien. Fokuspunkter for 2016 er kapacitetsopbygning i institut- og 
studiesekretariatet samt forskningsgrupper, organisering og synergi. 

• Joan Dürr var facilitator på institutseminaret. Joan var mest sammen med TAP-gruppen, og havde et par 
rigtig gode dage. 

• Der laves opsamling på seminaraktiviteterne – Eksempelvis er de to forskningsledere Carsten og Lars Bo 
gået i gang med at samle sammen på de mange informationer og input, som seminarforberedelserne og 
selve seminaret frembragte. 

 
6. Mødeplan for 2017 
Referat: 



   
Udkast til mødeplan blev uddelt. Der blev lavet få rettelser. Mødeplanen kommer på FU d. 25/11-16, hvorefter 
JS booker møderne i kalenderen. 

 
7. Eventuelt 
Referat: 
Intet. 

For referatet/Janne Sverd 


