
   
Referat af Institutrådsmøde  

Onsdag d. 3. maj 2017 kl. 10.00 – 11.00 i lokale 1.02, Njv. 6B 

 

 

Til stede:  

Ulla Steen (US), Sten Bønsing (SB), Anders Ørgaard (AO), Birte Solvej Neve (BSN), Janne Sverd (JS) 

 

Afbud: Carina Damgren Madsen. 

 

3.maj 2017 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 8. marts 2017 (bilag) 

Referat: Enkelte ændringer. Referat skal godkendes/underskrives til næste møde i Institutrådet.  

 

3. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 

a) Arrangementer – Juridisk Institut  

Cybercrimekonference afholdt 20.-21. april 2017 med 22 deltagere. Det var en god konference.   

OBEL-fondens krav vedr. netværksdannelse må anses som værende opnået.  

Deløkonomi-seminar planlagt til afholdelse i begyndelsen af juni. 

Forvaltningsretskonference 23.+ 24. januar. Lokation er ikke er på plads, men Create / Musikkens 

hus / Comwell / AAKC er alle muligheder. SB oplyste, at det er en positiv proces. Ombudsmanden 

indleder konferencen. US: Lotte Utzen Thomsen har i samarbejde med Helle Henriksen lavet 

konferencemanual/konferencedrejebog, der testes i forbindelse med denne konference. 

Ph.d.-forsvar fredag den 5. maj 2017: Maria Fonseca forsvarer sin ph.d.-afhandling. 

Positiv akkreditering: Akkrediteringsrådet træffer sin endelige afgørelse den 8. juni 2017. Liselotte 

Madsen tager initiativ til at arrangement for de ansatte på Juraens Hus. Arrangementet afholdes 

efter 8. juni 2017.  

b) Sekretariat  

JS: Ansat 2 nye kontorfuldmægtige på instituttet. 

BSN: Lærermøde er afholdt. Positiv sparring. Der arbejdes videre med forventningsafstemninger. 

Næste lærermøde er planlagt og der bliver snarest indkaldt via Outlook. 

c) Akkrediteringspanelets indstilling (bilag vedhæftet) 

US: Positiv indstilling skal fejres. Begrundelser for positiv indstilling findes i Akkrediteringsrapporten 

på side 7 og 8.  

Juridisk Institut har blot 2 studieretninger, men alligevel mange studerende (pt. 947 studerende). 

Akkrediteringsrådet accepterede bl.a. også omfanget af D-VIP forbrug. Der er kommet krav fra 

Fakultetet vedr. bemandingsplaner, der skal implementeres. Disse med faktor 2,0: Dvs. dobbelt så 

mange VIP som D-VIP.  

d) Ny vedtægt for institutråd 

Fakultetet efterspørger input fra de organer, der er nævnt i universitets gældende vedtægt. I forhold 

til Juridisk institut er der sammenfald mellem arbejdsområder og kompetencer imellem FU og IR. 

FU består af Ulla Steen, Gitte Abrahamsen, Trine Schultz, Hanne Kragh og Britt Justenlund. FU 

deltager i pilotprojekt igangsat af HR vedr. nedbringelse af sygefravær. Emnet sygefravær vil blive 

inddraget i arbejdsmiljøhandlingsplan, der revideres i efteråret 2017. . Sidste år var der fokus på 
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fysisk arbejdsmiljø, nu rettes opmærksomheden på det psykiske arbejdsmiljø. Dog ser sygefraværet i 

årets første kvartal ok ud, på trods af manges fravær på grund af influenza og planlagte 

sygdomsperioder med bl.a. operation.  

Hanne Kragh og Ulla Steen har været på lovpligtigt arbejdsmiljøkursus med deltagere kun fra AAU. 

Det var et godt kursus, der har givet inspiration til flere ideer.  

Tillige har samtlige FU-medlemmer deltaget i et godt SU-kursus. Roller blev tydeliggjorte. 

 

Jf. gældende vedtægt, skal Institutrådet skal arbejde med 

 

1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne 

af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau.  

Referat: Dette gennemføres. 

 

2) drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af 

stillinger. 

Referat: Netop dette er et fast punkt på dagsordenen, hvorfor denne opgave også varetages. 

 

3) kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet  

Referat: Denne opgave varetager Studienævnet. 

 

4) Drøfte lokalefordeling. 

Referat: Dette sker løbende i Juridisk Institut.  

 

5) drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af 

ansøgere til videnskabelige stillinger. 

Referat: Institutrådets medlemmer tager stilling til nedsættelse af ansættelsesudvalg. Ofte deltager 

udvalgets medlemmer selv i ansættelsesudvalg, 

 

4. Budget og stillingsplan - status 

Sagsfremstilling 

Der opfølges ift. sidste møde 

Indstilling: 

IR tager stilling til det fremlagte med eventuelle kommentarer. 

 

Referat: 

 

Budget: 

Overskud på 6,1 millioner i 2016. Idet der ikke må genereres overskud på institutterne, er Juridisk Institut 

blevet pålagt at skærpe månedsopfølgningerne. JS udleverede bilag.  

Der er efterfølgende modtaget stor ros fra fakultetet i forhold til, at faktiske udgifter nu ligger tæt på det 

budgetterede. Afvigelser på D-VIP området er på grund af periodeforskydninger. Administrationen føres i 

RES. D-VIP føres i RES fra E17. Forbrugsomkostninger: Brugt lidt mere en budgetteret. Dækker over både 

institut og studiet. Stillinger ajourføres løbende.  

Fakultetet er tilfreds med vores performance og der har været et godt samarbejde. 

 

Stillingsplan:  

US: Fakultetet vejleder om, at stillinger bør opslås 5 måneder før de skal besættes. Dette er svært at opnå. 



   
Planen ser pt. ud som følger: 

- Maria Fonseca skal forsvare ph.d. fredag den 5. maj 2017. 

- der er opslået 2 adjunkturstillinger i Civilproces og Familieret med særlig fokus på menneskeret.  

- 2 ph.d.- stipendier er under besættelse.  

- 2 lektorater i International Law og Immaterialret er under besættelse.  

- studielektorat i Offentlig Ret og Forvaltningsret er i opslag.  

- E17 opslås stilling i EU-ret, adjunkt i Selskabsret, adjunkt i Immaterialret. 

 

Der er ansat to nye administrative medarbejdere i Institutsekretariatet pr. 15. maj 2017. Nanna My Jensen, 

der senest har været ansat i HK og Britt Justenlund, der overgår fra studiesekretariatet. Der bliver snarest  

opslået en stilling som studiesekretær.  

 

5. Digitaliseringsstrategi (bilag) 

Sagsfremstilling:  

AAU digitaliseringsstrategi er i høring. Skal drøftes på Fakultetledelsesmøde ultimo maj 2017. Institutråd skal 

kommentere inden 12. maj, hvis rådet har kommentarer. Ulla forbereder oplæg, der kan danne grundlag for 

diskussion og beslutning 

Indstilling: 

Det indstilles at Institutrådet efter diskussion beslutter vedrørende fremsendelse af kommentarer til 

fakultetet. 

Referat: 

Strategi og handlingsplan blev drøftet på Fakultetsledelsesmøde d. 2. maj. Stort projekt på tværs af 

organisationen. For at give bedre fælles forståelse er strategien opdelt i forskning, uddannelse og 

problembaseret læring, vidensamarbejder samt administration og service. Implementering af strategien vil 

tage flere år. Vi skal drøfte emnet i såvel Studienævn (studiet)som i IR (forskning og ledelse). Vi afventer at 

projektet ”rammer” institutniveau. IR indstiller, at der kommer slutbrugere med i arbejdsgrupperne. 

AØ: Det går digitaliseringens vej, men det opleves ofte som om det basale pt. endnu ikke virker. Fx i 

auditorium, hvor overhead projektor ikke er funktionel. Bedømmelser kan bl.a. ej heller returneres 

elektronisk i PeopleXS. Ville være optimalt hvis de daglige problemer løses først. SB enig. Digitaliseringen er 

her, men virker ikke. IT-service understøtter og servicerer fx ikke alle programmer. Strategien burde bestå i 

at få de nuværende mangler og fejl til at virke først inden nye projekter opstartes. 

BSN: Det virker som om mange ting ikke er tænkt ind. Fx vedr. digital eksamen og aflevering af specialer. VIP 

mangler uddannelse i brugen af digital eksamen (bl.a. annoteringsværktøj). Det er ikke gennemtænkt. IT-

partner har visioner, men vi befinder os et helt andet sted i hverdagen. Vi ønsker at mikrofonen virker, at it-

support er her, at printeren kan printe. De helt basale ting virker ikke. IR er skeptisk ift., at 

digitaliseringsprojektet er tværgående. IR oplever, at initiativer, der implementeres i de eksisterende 

strukturer er mere succesfulde.  

 

6. Kompetencestrategi/budgetpost til kompetenceudvikling (strategi uddeles i papirformat) 

              Sagsfremstilling:  

Der lægges op til indledende diskussion i Institutrådet vedrørende AAU’s kompetencestrategi. Der er 

arrangeret møder herom for flere målgrupper. Kompetencestrategien uddeles i papirform inden mødet, og 

Ulla forbereder oplæg, der lægger op til, at strategien diskuteres i lyset af Juridisk Instituts budgetpost 

vedrørende kompetenceudvikling 

Indstilling: 

På baggrund af Institutrådets indledende diskussion videreføres punktet til et senere møde i Institutrådet 

 



   
Referat: 

AAU´s kompetencestrategi er udsendt i papirudgave.  

Se på side 13. niveau 3 Tanken er, at såvel VIP, TAP, som kollegiale organer skal indgå i plan for 

kompetenceudvikling, der udvikles på institutniveau (niveau 3). 

 

I forhold til Juridisk Instituts budgetpost vedrørende kompetenceudvikling foreslår US, at der laves status 

over midler forbrugte midler i 2017. Instituttet råder over pengene og træffer afgørelse om tilskud. Der skal 

laves en oversigt og de tildelinger der er sket indtil nu.  

- Line Bune Juhl: Kernekvadrantcertificering (coaching til mundtlig eksamen, disk-profilering) kr. 15.000,- + 

moms (vedrører undervisning)  

- Marie Jull Sørensen: CBS forskningskursus. Delbetalt med kr. 30.000,- 

- Joan Dürr kommer igen til den administrative gruppe.  

 

US foreslår opdeling af beløbende i forhold til lederudvikling, VIP, TAP, projektudvikling og undervisning.  

 

Der er afsat kr. 180.000,- i Juridisk Instituts budget til anvendelse i 2017. Alle medarbejdere skal gøres 

opmærksomme på at søge Kompetencefonden ved ansøgninger til større udviklingsforløb. 

  

7. Eventuelt 

Referat: 

Intet. 

 

Mødet har en varighed af en time  

Referat: Mødets varighed: 1 time og 15 minutter. 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Thomsen Bisgaard 


