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24. april 2018 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
LLM deltager i mødet pga. hun som studieleder er en væsentlig rolle ift. punkt 9 ”AAU – ændringer i 
administrativ organisering”. 
Ny dagsorden udleveret. Rokeringer af punkter, og tilføjelse af punkt.  
IR godkendte herefter dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra 10. november 2017 (bilag) 
Pkt. vedr. udbetaling af 250 timer – det er ikke udbetalt endnu. 
Kompetenceudviklingsmidler: Vejledning til hvordan man søger findes på intranettet, men skal derudover 
også sendes ud til medarbejdere. 

3. Gennemgang af mødeplan for IR (bilag) 
Tilrettes og udsendes til IR. Møderne bookes i kalenderen. 

 
Egne interne forhold: 

 
4. Meddelelser vedr. egne interne forhold: 

 
a. Forvaltningsretskonference. 

SB: Konference gik godt. Evaluering af konferencen er gennemført, og der har hovedsageligt være positive 
tilkendegivelser. SB ønsker en konference igen om to år. Dette skal passe ind med eventuelle andre 
konferencer. 
IR kommenterede, at det bør overvejes en anden gang, at der til så store arrangementer budgetteres og 
tilkøbes mere administrativ hjælp. Konferencen lagde stort pres på de administrative medarbejdere.  
 

b. Ferie og Syge-/fravær. Nye administrative procedurer. 
IR er uforstående overfor, at ny procedure gør, at alle aftaler skal underskrives individuelt med blå 
underskrift af institutlederen. Administrativt er opgaven blevet meget stor og ressourcekrævende. Det er 
meningen, at institutledere skal have mere tid til strategiske opgaver. Det er svært at se muligt når sådanne 
administrative opgaver bliver større og større.  
 

c. Adjungerede professorer. 
Christian Lundblad og Morten Kjærum udnævnt adjungerede professorer i 4 år. 
Mette Hørning udnævnt adjungeret lektor i 4 år. 
Herudover to adjungerede professorer pt. under bedømmelse. 
Distinguished professor Nancy Dowd er på instituttet 8 uger  i E18 og 8 uger i E19. Nancy skal arbejde 
sammen med Marianne Holdgaard og Family Law Centre. 
US laver udkast til ramme for adjungerede professorer når de sidste to er udnævnt. Dette kommer på IR 
snarest muligt. 
Der planlægges tiltrædelsesarrangement i E18. Der skal fastsættes dato snarest muligt. 
 
SB planlægger tiltrædelsesforelæsning i F18. Dato udmeldes snarest muligt. 
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d. Intranet/Hjemmeside. 

Referat: 
JS orienterede om, at udvikling af hhv. intranet og hjemmeside er forankret i forsknings- og supportenheden. 
Der arbejdes pt. på koncept for intranettet. Hjemmesiden for studiet blev gennemgået og opdateret i 2017. 
Forskningssiderne udvikles i samarbejde med VIP personalet. Pt. arbejdes på etablering af hjemmeside til 
Familieretscenter og til Socialretscenter. 
Koncept for institut facebook-side forventes at blive implementeret medio/ultimo marts.  
IR var enige om, at processen mht. opdatering af hjemmeside skal ske hurtigt. Pt. er medarbejdersiderne 
ikke opdateret. Der fremgår bl.a. medarbejdere der ikke længere er ansat. Info om medarbejdere hentes ind 
fra PDS. Det er ikke optimalt. Der skal samtidig tages stilling til hvorfor nogen medarbejdere står som ”AAU 
Eksperter” og andre ikke gør. 
US og JS tager kommentarer med videre til den administrative ledergruppe. Der laves en hurtig plan for 
hvordan vi får siderne opdateret og gjort fyldestgørende. Der sker en udmelding til instituttets medarbejdere 
snarest. 
 

e. Nyt pkt. fra US: Information om Lejernes Frie Retshjælp. Retshjælpen fik Karnovs nytænkningspris.  
US har snakket med AAU kommunikation og formanden for retshjælpen. Der er ingen garanti for 
kvalitetssikring når foreningen ikke er registreret. Det har været oppe i studienævnet. 
US vil gerne opfordre studienævnet til at gøre Lejernes Frie Retshjælp opmærksom på, hvad der er besluttet 
i studienævnet.  
 

Økonomi og HR: 
 
5. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

 
a. Opdatering på personale. 

US orienterede om nyansættelser og fratrædelser i sekretariaterne.  
Vedr. fratrædelser har US i julebrev til instituttets medarbejdere informeret om baggrunden for 
fratrædelserne. 
 

b. Diverse 
 

6. Revidering af strategi og handlingsplan – forskningsorganisering og uddannelse 
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, herunder status vedr. ansøgninger om ekstern finansiering i 2018.  
Referat: 
US uddelte og gennemgik bilaget ”Centrale emner på AAU og Juridisk Institut”. 
IR diskuterede bilaget, og kom med flere kommentarer. IR efterspørger bl.a. målet med strategien.  
På IR d. 20. marts vil dette punkt komme på dagsorden igen, og US vil fremlægge sit udkast.  

 
7. 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. 
Referat: 
Bilaget blev gennemgået. 
Fordelingen af midler vil fra budget 2019 blive fordelt ud fra andre principper end tidligere. 5% af 
uddannelsesmidlerne og 5% af basisforskningsmidlerne skal anvendes til at understøtte kerneaktiviteterne på 
områder hvor der er behov for særligt fokus, som både kan være drift og udvikling.  



   
Basisforskningsmidler er stadig pba. tal fra 2015. Som noget nyt bliver eksterne midler ikke skattebelagt. 
Pengene skal komme et sted fra, og vi kommer derfor til at betale 25% af resten. Det kan derfor være en god idé 
at søge overhead på alle projekter. Til fakultetet  har vi tidligere betalt 8%. Dette vil efter d. 1.10.18 falde. Bidrag 
til niveau 1 bliver højere. Vi skal have signaleret vores strategi, ift. 5% midlerne, at vi har brug for 
forskningsdækning. 
Der skal laves full-cost beregning på efter-/videreuddannelse og indtægtsdækket virksomhed. Dette får stor 
betydning for dem der bl.a. har masteruddannelser. 
Der skal laves tre-årige budgetter fremover.  
 
8. 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. 
Referat: 
Bilag udleveret. 
US gennemgik stillingsplan. US foreslår, at vi opslår et antal stillinger i adjunktur/lektor inden for retsvidenskab 
herunder f.eks. eu-ret, selskabsret mv. IR var enige heri. 
Alle karrierefremmende stillinger opslås. 
Der skal bruges mere tid på hvordan vi rekrutterer nogen udefra, og hvordan får vi ph.d.-studerende. AØ 
foreslår, at der laves mere reklame for ph.d.-stillinger og afholdes infomøder for vores studerende. IR var enige 
heri. En anden mulighed vil også være, at invitere 2-3 8. semesters studerende med på et ph.d.-kursus for at se 
hvad det drejer sig om. 

 
9. AAU – ændringer i administrativ organisering 
Direktionen annoncerede mandag d. 12.2.18 ændringer i den administrative organisering. US afholdte d. 12.2.18 
ekstraordinært møde i IR og FU og efterfølgende medarbejdermøde for at orientere om denne ændring. Der kan 
læses mere her: www.organisationsudvikling.aau.dk.  

 
10. 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. 
Indstilling:  
IR skal diskutere placering af seminaret og forslag til fælles omdrejningspunkt for TAP og VIP. 
Referat: 
I forbindelse med sidste institutseminar i oktober 2017 konstaterede vi, at oktober på mange måder er et dårligt 

tidspunkt for afholdelse af institutseminar. IR besluttede derfor før jul, at der afholdes institutseminar i maj 2018 

(som forsøg). Oprindeligt talte IR om 1 dags seminar, og vi talte om at sikre fælles VIP og TAP aktiviteter. US laver 

mail til udsendelse til alle medarbejdere pba. kommentarer fra IR om forslag til emner. Seminaret bliver afholdt 

over to dage d. 17. og 18. maj. 

 
Politikker og infrastruktur: 

 
11. 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. 

http://www.organisationsudvikling.aau.dk/


   
 

12. Eventuelt  
Intet. 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 


