
   
Referat af Fællesudvalgsmøde  

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

 

 

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA),  

Hanne Kragh (HK), Trine Schultz (TS) 

 

 

27. april 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: Bilag til punkt 8 ønskes udsat til næste møde. Gammel aftale medsendes til FU. I referat fra sidst 
skal det drøftes i TAP-gruppen. 
JS udsender gammel aftale og udkast til ny til FU. Kommer på som punkt til næste møde. 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 26. september 2017 
Referat: 
- Kompetenceudvikling skulle have været på dagsorden. Tages på ved næste møde.  

Mere redegørende på et senere møde. Opsummerende form. US gør rede for proces på næste møde. 
- Kontorrokeringer. Pt. ikke kontorrokeringer i gang. På som punkt på næste eller efterfølgende møde. FU 

diskutere principper der kan danne grundlag for kontorer på Juridisk Institut. 
Inddragelse af adjg. proff. – der skal være mere disponible lokaler/arbejdsstation. Evt. stillekontor. 

- Høring vedr. arbejdsmiljøpolitik på AAU. 
- Morgenbrød i 8a – Punkt på næste møde. 

 
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. 
Referat: 
Det er vigtigt, at vi bruger FU mere strategisk. Der bør være mere hyppige møder og dermed ikke så store 
dagsordener. Derudover er det vigtigt, at dagsorden udsendes tidligere end indtil nu for at sikre, at 
medlemmerne har god mulighed for at forberede sig. 
FU aftaler, at GA og JS indkalder til hyppigere møder frem til sommerferien som en prøve, og sammen 
udarbejder dagsorden. Forslag til punkter indkaldes fra FU´s medlemmer forud for møderne. 
Efter møderne udarbejdes referatet hurtigt, og godkendes af medlemmerne på mail, så det hurtigt kan 
udsendes til instituttets medarbejdere. 
TS: Bør arbejde på der er suppleanter i FU. JS undersøger nærmere og giver besked til FU. 

 
Økonomi og HR: 

 
Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale. 

Referat: 
GA er ansat som lektor pr. 1.3.18. 

Juridisk Institut 
Niels Jernes Vej 6b 

9220 Aalborg 
 

Afdelingsleder 
Janne Sverd 

Tlf. 9940 9873 
js@law.aau.dk 

mailto:js@law.aau.dk


   
Fratrådte: US: Svært at snakke om årsag mv. Der er prøvet at skrive noget ud i den udsendte julemail. 
Problemstillinger har været opgavevaretagelse og den generelle trivsel. Det er også en arbejdsplads hvor der 
skal være fokus på kerneopgaver. Sagerne er landet som det var muligt.  
Vi skal sikre arbejdsmiljø. Medarbejderen skal også vurdere om de ser sig selv her. 
I ovennævnte sager har tillidsrepræsentanterne været inddrages ved samtaler. 
FU spørger ind til hvad gør det ved dem der er tilbage? Hvordan italesættes det uden at tale personsager. På  
sidste møde blev reorganisering af sekretærområdet præsenteret. De navne der nævnes er dem der stod i 
referatet. Der er ikke mange tilbage i enheden og institutsekretariatet. Der er ikke kommet noget ud vedr. 
hvem der varetager opgaverne nu. Ift. trivselsundersøgelsen var der en del der var på ”den røde side”. FU vil 
gerne finde ud af hvad ”den røde side” handler om. Hvis det er de fratrådte der var på ”den røde side” vil 
den være grøn næste gang. Hvad sker der hvis den ikke er? Fremadrettet skal FU være opmærksom på 
trivsel i sekretariatet. Personalelederen har en opgave med at få samlet TAP-gruppen. 
FU enige om, at det er vigtigt, at TAP-gruppen bliver samlet, og at vi viser det udadtil. Der er brug for 
orientering til medarbejdere om hvem der varetager opgaverne. 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
Referat: 
Ingenting. 

 
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. 
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. 
 
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. 
Referat: 
Der kommer, som nævnt ovenfor, en ny budgetmodel fra 2019.  
Vi skal være realistiske ift. hvad vi magter at søge af eksterne midler. SSJ/CMH har indkaldt info fra VIP vedr. 
hvad vi forventer at ville søge i 2018 og frem. Der er ikke nye midler i pipeline i 2018. 
Stillingsplan: 
Der arbejdes på arrangement for studerende vedr. ph.d. De ph.d.-studerende er også på karrieremessen. 
US orienterede om, at hun har foreslået IR, 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.  

  
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.  

BJU orienterede om, at der siden sidste FU er kommet nye regler vedr. ferie. Al ferie skal nu 
forhåndsdisponeres. Der er også sket ændringer ift. sygefravær. Der sendt mails til alle ansatte vedr. både 
sygdom og ferie. De nye regler er en stor administrativ omlægning, og vil kræve mere tid, da alt fremover 
skal journaliseres på personalesag. På længere sigt får vi et system hvor alle medarbejdere selv skal 
registrere ferie. 

 

b. Adjungerede professorer 

Referat: 

Christian Lundblad og Morten Kjærum genudnævnt. 

Mette Hørning udnævnt adjungeret lektor – bindeled til projektorienterede forløb i München. 

Jens Scherpe – professor i familieret. 

Edward Canuel – professor arktiske forhold sammen med Sandra. 

Der skal findes en dag i efteråret til tiltrædelsesforelæsning. Der afsættes 100 timer i budgettet til ekstern 
lektor timer og rejseudgifter til de 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.  
Referat: 
Forskellige udfordringer. 
JS informerede om intranettet. Vedr. opdatering af hjemmesiden er en hurtig proces sat i gang mht. at få 
opdateret medarbejdersiden. 
Facebook: HH/LUT er i gang med at oprette en facebook-side til instituttet. 
 

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.  
Referat: 
Seminar d. 17. og 18. maj. IR efterspurgt, at der var et fælles seminar for VIP og TAP. Mange ting om 
forskning, uddannelse og administrative udfordringer. Der udsendes foreløbigt program snarest muligt til 
instituttets medarbejdere. 
 
 

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. 
Referat: 
IR besluttet at der skal ligge udkast til strategi d. 20. marts. Danner rammen for institutseminaret. Få beskrevet 
hvad det er vi satser på. Opdatering. Stillingtagen til brug af 5% budgetmidler. Punktet tages på næste møde. 
 
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. 
Referat: 
Udskydes til møde i april. 
 
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. 
Referat: 
BJU/HK ønskede, at få mulighed for at vende udkastet med resten af TAP-gruppen, og derfor udsættes punktet 
til næste møde. 

 
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. 

Referat: 

Skabeloner skal opdateres mht. persondata, aktiviteter, hvilke systemer vi bruger. 

7. Eventuelt  
 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 

 


