
   
Der indkaldes hermed til Fællesudvalgsmøde  

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 10-12 i lokale 1.02 

 

 

 

 

 

27. februar 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra 26. september 2017 
3. Arbejdet i FU 

Sagsfremstilling: 
Rammerne for arbejdet i fællesudvalget – hvordan skal vi bruge vores fællesudvalg? 
Hvordan får vi kontinuitet i arbejdet? 
Mødeplan – hvor ofte skal vi mødes og varigheden heraf? 
Procedurer for aflyste møder. 
Dagsorden, referat mv. – hvordan bruger vi dette effektivt og får gjort arbejdet synligt? 
Indstilling: 
FU skal diskutere ovenstående. 

 
Økonomi og HR: 

 
Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale. 
b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
 
4. Ny budgetmodel 2019-2023 (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Drøftelse af ny budgetmodel 2019-2023. Oplæg ved Ulla. 
Indstilling: 
FU 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:  
FU gennemgår stillingsplanen. Det indstilles, at IR tager budgetopfølgningen til efterretning. 

 
Egne interne forhold: 

 
Meddelelser vedr. egne interne forhold: 
a. Ferie og Syge-/fravær.  

Alle medarbejdere er informeret om de nye procedurer. Procedurerne vil ligeledes komme til at fremgå af 
intranettet.  

b. Adjungerede professorer. 

c. Intranet/Hjemmeside. 

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.  
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d. Institutseminar: IR har besluttet, at institutseminaret fremover afholdes om foråret. Første gang i maj 2018 

ved et to-dages seminar. Dato herfor udsendes snarest.  
 
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: 
FU skal diskutere Juridisk Instituts prioriteringer ift. udvikling og tiltag i 2018, der inddrages i endeligt udkast til 
revideret strategi. 
 
7. Opdatering af arbejdsmiljøhandlingsplan (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Arbejdsmiljøhandlingsplanen for instituttet skal opdateres. US og HK har opdateret planen, og den fremlægges 
for FU. 
Indstilling: 
Det indstilles til FU, at planen gennemgås og godkendes. 
 
8. Rammer og retning for tilstedevær i TAP-regi (bilag – eftersendes onsdag d. 28. februar) 
Sagsfremstilling: 
Institutleder og personaleleder har udarbejdet denne nye aftale for TAP-personalet. FU skal diskutere aftalen og 
komme med evt. kommentarer. 
Indstilling: 
Det indstilles, at FU tager aftalen til efterretning. 

 
 
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 

 


