
   
Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde  

Mandag d. 19. februar 2018 kl. 10-12 i lokale 1.02 

 

 

 

 

 

13. februar 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra 10. november 2017 (bilag) 
3. Gennemgang af mødeplan for IR (bilag) 

 
 
Økonomi og HR: 

 
Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale. 
b. Diverse 
 
4. Ny budgetmodel 2019-2023 (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Drøftelse af ny budgetmodel 2019-2023. Oplæg ved Ulla. 
Indstilling: 
IR skal på baggrund af oplæg diskutere mulig påvirkning for Juridisk Institut. 
 
5. Stillingsplan 2018 og budget (bilag vedr. stillingsplan udleveres) 
Sagsfremstilling:  
Stillingsplan 2018 og budgetopfølgning (årsestimat). 
Indstilling:  
IR gennemgår stillingsplanen. Det indstilles, at IR tager budgetopfølgningen til efterretning. 

 
Egne interne forhold: 

 
Meddelelser vedr. egne interne forhold: 
a. Forvaltningsretskonference. 

b. Ferie og Syge-/fravær. Nye administrative procedurer. 

c. Adjungerede professorer. 

d. Intranet/Hjemmeside. 

 
6. Revidering af strategi og handlingsplan 
Sagsfremstilling: 
Instituttets strategi skal opdateres og revideres. US vil præsentere, de aktuelle muligheder og udfordringer i 
forhold til forskning, uddannelse og videnssamarbejde. 
Indstilling: 
IR skal diskutere Juridisk Instituts prioriteringer ift. udvikling og tiltag i 2018, der inddrages i endeligt udkast til 
revideret strategi  

 
7. Institutseminar – fortsat punkt fra sidste møde  
Sagsfremstilling:  
IR ønskede på sidste møde, at Institutseminaret fremadrettet flyttes til foråret, og VIP og TAP har et mere fælles 
program. IR besluttede at der gennemføres pilotprojekt med afholdelse af et dags arrangement i maj 2018. 
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Indstilling:  
IR skal diskutere placering af seminaret og forslag til fælles omdrejningspunkt for TAP og VIP. 
 
8. Status vedr. ansøgninger om ekstern finansiering i 2018  
Sagsfremstilling: 
Generel redegørelse for påtænkte ansøgninger om ekstern finansiering i 2018 på baggrund af redegørelse fra 
forskningskoordinatorer. 
Det skal vurderes, om der er grundlag for ansøgninger til Dekanens 2018 pulje til understøttelse af ansøgninger 
om større forskningsprojekter. 
Indstilling: 
IR tager til efterretning, hvilke eksterne finansieringstiltag, der er i pipeline, herunder ift. revideret strategi, og IR 
tager stilling til relevansen af Dekanens pulje i denne sammenhæng. Der er ansøgningsfrist d. 1. april 2018. 

 
Politikker og infrastruktur: 

 
Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 

a. Persondataforordning. 

Som informeret om på IR mødet i november, så arbejdes der lige nu på at geare AAU til at blive klar til den 

kommende persondataforordning. Som led heri er alle dele af organisationen – herunder også Juridisk 

Institut - blevet bedt om at indsende beskrivelse af de processer, som involverer følsom data. 

Dokumentationen er nu sendt ind til DPO-organisationen. Vi afventer nu tilbagemelding ift. hvad næste 

skridt bliver. Der kommer selvfølgelig mere information, så snart vi hører nærmere. 

 
 
7. Eventuelt  

 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 


