
   
Referat af Institutrådsmøde  

mandag d. 9. januar kl. 10-12 i lokale 2.09, Njv. 8a 

 

 

 

 

 

18. januar 2017 

Til stede:  

Ulla Steen (US), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Birte Solvej Neve (BSN) Carina Damgren Madsen (CDM), 

Janne Sverd (JS) 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 11. november 2016 (bilag) 

Referat: 

JS udleverede opdateret budget 2017. 

Få ændringer. Referat af 11. november 2016 rettes og sendes til godkendelse i IR på ny. 

 

3. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 

Referat: 

US udleverede bilaget ”Det store billede”. Bilaget illustrerer hvilke opgaver, der ligger i hvilke udvalg 

(IR/FU/SN) samt hvilke snitflader der er udvalgene imellem. Bilaget udsendes sammen med referatet.  

 

US oplyser, at hun og Liselotte bruger megen tid på at dokumentation til fakultetet. De løser opgaverne, så 

det giver mening for os – men der kommer nogle ad hoc forespørgsler, som det er svært at vurdere værdien 

af, og som er meget skønsprægede – eksempelvis – forespørgsel om tidsforbrug på beskæftigelsesrettede 

tiltag (ift. studerende), samt robusthedsvurdering. US savner enten kvalitative eller kvantitative 

anmodninger.  

 

Karriecenteret tilbyder afklaringsforløb til erhvervsjurister – ca. 80 studerende. Dette løber i alt op i 170.000 

kr. De studerende har stor efterspørgsel på netop dette. Set i lyset af det store beløb arbejdes der på andre 

muligheder, herunder evt. pilotprojekt, hvor nogle få kandidatspecialestuderende udvælges til deltagelse 

 

Diverse arrangementer:  

- Innovationscenter AAU har inviteret til møde om innovation og vidensamarbejde - institutleder, 

forskningsleder, Birgit Feldtmann og Lotte U Thomsen deltager i mødet d. 30.01.17.  

- US er indkaldt til møde vedr. talentprogram på fakultetet. 

- Dekanen har inviteret fakultetsledelsen til møde vedr. PBL. 

 

I juridisk institut:  

- Forskningsgruppemøde på instituttet d. 27.01.17. 
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- Der har været afholdt aftagerpanelmøder. 

- Akkrediteringsrådet kommer på besøg d. 08.02.17. 

- Torsten har fået midler fra Nordic innovation. 

- Sandra har fået midler fra Nordisk ministerråd.  

  

US udleverede oversigt over årets publikationer. Positivt at der er 100 publikationer i 2016 holdt op mod kun 

45 i 2015. Dog er oversigten ikke fuldstændig, og en del af publikationerne er ikke fagfællebedømte. 

 

Internationalisering: Stigende antal forespørgsler fra udenlandske studerende om ophold på den Juridiske 

Skole. Hjemmesiden er ej up to date. Brush up er nødvendig i forhold til det tekstmæssige indhold. 

Arbejdsgruppe består af Sandra, Marlene samt en fra sekretariatet, som tager imod de udenlandske 

studerende. 

 

LBL opl. at han har kontakt til rumænsk universitet – hvor der også forskes inden for område cybercrime – 

Cybercrime centeret afholder konference ultimo april, hvortil der er inviteret en række nordiske kolleger. 

Det overvejes herudover at deltage i en konference i juni måned i Rumænien, evt. med oplæg fra vores side.  

 

SB færdig i fakultetsarbejdsgruppen vedr. IMPACT. Der kommer udmelding til alle forskningsgrupper med en 

vejledning til, hvad der ønskes beskrevet.   

 

BSN: Orienterer fra studiesekretariatet: Ansat BTB. Justerer pt. arbejdsopgaverne. Der arbejdes på 

opdatering af hjemmesiden – ny kollega Lone Sørensen arbejder allerede på dette. 

 

JS: Status institutsekretariatet: Kevin er sygemeldt og har sagt op pr. 31.01.17, Tove sygemeldt efter 

skulderoperation og forventes sygemeldt 6-8 uger, Lone Ørsted på vej retur 2 timer hver 2. dag. Stille og 

rolig optrapning.  Lone Sørensen – 1 årig stilling - arbejder med hjemmeside og tager nogle af Kevins 

opgaver.  

 

JS pt. I gang med at danne oversigt over maillister. Der er bl.a. dannet nye funktionspostkasser. JS udsender 

til alle medarbejdere. 

 

Ansat 2 nye studentermedhjælpere på institutsekretariatet. 

 

4. Stillingsplan og ansættelser (bilag) 

Sagsfremstilling 

Opfølgning på ansættelser og kommende opslag.  Der ønskes diskussion af mulige strategiske ansættelser ift.  

fuld forskningsdækning ift. uddannelser 

Indstilling 

Justering af stillingsplan for 2017 

Referat: 

Kevin har opsagt sin stilling med udgangen af januar.  

2 stk. studentermedhjælpere er ansat på Instituttet. 

Lone Sørensen ansat i 1 år. 

Ansat Søren Thomas Sørensen som studielektor i Socialret pr. 01.02.17.  

John Klausen er på fuld tid pr. 01.01.17. 

Sygemeldinger: Kevin Dargue, Tove Larsen, Lone Ørsted. 

 



   
Jf. Stillingsplanen: 

 Professorat MSO i EU-skatteret besættes ikke.  

 Der mangler VIP undervisere i EU-ret, Civilproces og Skatteret 

I forbindelse med vejlederfordelingen er der ikke interne ressourcer til at dække de faglige emneområder 

100 %. IR mener ikke det er realistisk, at vi kommer til at kunne dække vejledning internt 100 %. Især på 

fagområdet formueret, er det umuligt at dække med intern vejledning. 

IR foreslog at der laves et samlet adjunkt/lektor opslag i EU-ret., Civilproces, Familieret og Immaterialret der 

opslås d. 01.04.17. 

Studieleders opgave at finde egnet undervisningskapacitet til skatteretsområdet. 

  

US udleverede bilaget ”Statusnotat vedr. bemandingssituationen på Juridisk Institut”, som er fremsendt til 

fakultet. Vi rekrutterer som planlagt hvor der er behov, men der er et hul, vi ikke kan dække. Målet med 

100 % intern vejledning er ikke muligt – det ville være mere motiverende, hvis der skulle stiles mod 80 % 

intern vejledning, da det ud fra en faglig vurdering er fuldt forsvarligt at anvende eksterne vejledere på 

formueretlige- og skatteretlige emner. Men vi stiler selvfølgelig mod den officielt fastsatte grænseværdig på 

100 %, selvom der umiddelbart består barrierer eller konfliktende behov mellem fagdækning og vejledning.  

US har bedt Liselotte om at tage vejledningsoversigten med til fakultet, når punktet skal diskuteres d. 

18.01.17. 

 

OBEL fonden har godkendt ansøgning fra fakultetet om ”SAMF gæsteforskerprogram”. På instituttet 

ansættes Terje Stordalen i et 20 % gæsteprofessorat i en 3-årig periode.  

   

5. Fordeling af kompetenceudviklingsmidler i 2017 – Institutrådets rolle 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 200.000 kr. på instituttets budget til kompetenceudvikling. Ulla fremlægger forslag til mulige 

fokuspunkter for tildeling mundtligt. 

Indstilling 

IR skal fastlægge retningslinjer for tildeling af midlerne. 

Referat: 

200.000 er afsat i instituttets driftsbudget. US har bevilget Line Bune Juul (PÆD) 15.000 – Kernekvadrant 

certificering (karriecenter / afklaringsprocesser) – det kan anvendes på gruppeniveau. Bilag fra Line Bune 

Juul ud sammen med referatet. Marie Jull Sørensen er bevilget kursus i forskningsledelse, hvis der opnås 

medfinansiering fra AAU kompetencefond (CBS kr. 40.000)       

 

Der afsættes endvidere midler til TAP-opkvalificering. 

 

IR enige om at modtage indstillinger og træffer beslutning fra gang til gang. Disse startbeslutninger skal 

danne grundlag for at kunne udarbejde egentlige retningslinjer på et senere tidspunkt. 

 

6. Strategiske investeringer i 2017 (bilag) 

Sagsfremstilling 

På sidste IR (d. 11. november 2016) diskuterede rådet forslag til strategiske investeringer på baggrund af 

indkaldelse fra Fakultetet. Indkomne forslag fra Samf og Hum er samlet i forslag, der er videresendt til 

Rektor/Direktionen 

Indstilling:  

Det indstilles, at IR vurderer, hvilke initiativer, der er af interesse for os. 

Referat: 



   
Vores forslag er ikke med i fakultets prioriterede SAMF forslag, som er indsendt til rektoratet. IR tager de 

prioriterede SAMF forslag til efterretning og afventer, hvad der igangsættes. 

 

7. Eventuelt  

Referat: 

Intet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Thomsen Bisgaard 


