
   
Referat af Fællesudvalgsmøde  

Onsdag d. 2. maj kl. 10.45-12.30 i lokale 1.14 

 

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

Hanne Kragh (HK), Lotte Utzen Thomsen (LUT) 

 

 

 

1. juni 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 

Som aftalt på sidste møde bliver referater fremover godkendt på mail, og skal derfor ikke godkendes på 
efterfølgende møde. På efterfølgende møde vil der blive en mundtlig opfølgning på referatet. 
Referat: 
Opdateret dagsorden og bilag blev udleveret på mødet. Herefter blev dagsorden godkendt. 
 

2. Rammer for FU (bilag) 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde diskuterede FU 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? 
FU aftalte, 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. 
Indstilling: 
FU skal tage stilling til mødeplanen. Derudover tage stilling til de punkter, som ikke blev diskuteret på sidste 
møde: rammer for FU arbejdet, hvordan skal FU bruges fremadrettet? Hvordan sikres kontinuitet i arbejdet?  
Referat: 
LUT fremadrettet være med til FU-møder som observatør. 
Der skrives til VIP-gruppen om nogen er interesseret i at være suppleant. Det er op til suppleanten, om man 
vil deltage i alle møder eller om det kun er vedr. forfald. Suppleanterne skal udpeges af de faglige 
organisationer. Det foreslås, at suppleanten er med til det første møde, og herefter kun ved behov.  
Mødeplan: Der afholdes resten af året månedlige møder. JS booker i kalenderen. 

 
Økonomi og HR: 

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

- Stillinger i opslag: 
o Flere stillinger som adjunkt/lektor inden for retsvidenskab (ansøgningsfrist d. 8. maj).  
o Lektorat i socialret (ansøgningsfrist 6. maj) 
o MSO proff. i Strafferet og Socialret (under bedømmelse) 
o AC fuldmægtig (frist dd.) 
o Sekretariatsmedarbejder til institutsekretariatet er i opslag (ansøgningsfrist d. 14. maj). 
o 3 Ph.d.-opslag (ansøgningsfrist d. 15. juni) - der var interessere på Karrieremessen og ved 

informationsmøde for de kandidatstuderende. 
o Gitte Slotved er pr. 1.5.18 blevet deltidsansat som studielektor på instituttet. 

- JS orienterede om arbejdet i udvalget vedr. økonomi. US orienterede om Styregruppens arbejde. Man 
kan altid følge med på www.organisationsudvikling.aau.dk  
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b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 

 
Egne interne forhold: 

 
4. Meddelelser vedr. egne interne forhold: 

- Selvevalueringsrapport, US orienterede om de netop overståede møder. 
Referat fra møderne udsendes i SN. Ifm. den 3-årig cyklus ift. AAU´s kvalitetssikring blev der indsendt 
selvevalueringsrapporter d. 1.2.18. Der har været afholdt møde med ekstern deltagelse. Der var tale om 
gode konstruktive møde, hvor der kom gode input fra de eksterne deltagere.  

 
5. Arbejdsmiljø og trivsel – fast punkt 
Sagsfremstilling: 
Det foreslås, at dette bliver et fast punkt på dagsorden til hvert FU. 
Der er indkommet følgende til diskussion: 
- I sekretariatet er der pt. stort arbejdspres. Hvad kan der gøres fremadrettet? 
- APV-undersøgelse. Har vi fulgt op på den? 
- Ph.d.´erne. Det er tidligere besluttet, at de skal have særlig opmærksomhed. Hvordan gør vi det? 
Indstilling: 
FU diskuterer ovenstående punkter. 
Referat: 
Fremadrettet fast punkt på dagsorden. Punkt 6 vedr. morgenbrød tages under dette punkt. 
 
Sekretariat: Der er pt. stort pres i institutsekretariatet. Kontortider er indført og har haft en positiv virkning. Er 
der dårlig stemning? Lukkede døre kan virke som dårlig stemning. Det er mere et spørgsmål om et travlt 
sekretariat. Sekretariatet er pt. underbemandet. Der er en stilling i opslag. Efterårets proces hvor flere TAP-
medarbejdere forlod instituttet var nødvendig. På studiesekretariatet indarbejdede man ny struktur for flere år 
tilbage. Her er institutsekretariatet næsten lige begyndt. Der er indført ugentlige tavlemøde, hvilket har haft 
positiv påvirkning. Der vil fremadrettet være en mere tydelig beskrivelse af institutsekretariatets forskellige 
opgaver, og de krav der stilles til en ny medarbejder. 
 
APV-undersøgelse/Ta´ temperaturen tages under punkt vedr. arbejdsmiljø. 
 
Ph.d.´erne 
Proces vedr. retningslinjer har været i gang i længere tid. Det er vigtigt, at den nu bliver færdig, så den foreligger 
når der, forhåbentlig, starter tre nye ph.d.-studerende til august. 
Der er behov for en gruppe, der arbejder sideløbende med forskningsorganisering med inddragelse af de ph.d.-
studerende. Evt. involvere ph.d.-skoleleder Poul Houmann. US tager den videre herfra. Kommer på som punkt på 
et senere møde. 
 
Morgenbrød i 8a 
FU besluttede i september 2017, at morgenbrød fredag skulle være i 8a, men det blev aldrig effektueret. FU 
diskuterede vigtigheden af, at vi husker, at medarbejdere er fordelt i flere bygninger. FU noterer sig, at der ikke 
ser ud til at være samme tilstedeværelse, som der har været før. FU tager dette punkt på næste møde. 
Ift. morgenbrød undersøger FU-repræsentanterne for og imod i baglandet. Indtil andet bliver besluttet i FU 
fortsætter morgenbrød i 6b.  

 
6. Morgenbrød i 8a 
Sagsfremstilling: 
På FU d. 26. september 2017 blev truffet beslutning om, at morgenbrød fredag afvikles i Njv. 8a. Det er ikke sket.  
Indstilling: 
FU vender punktet igen og træffer endelig afgørelse. 
Referat: 
Se under punkt 5. 

 



   
7. Revidering af strategi og handlingsplan – punkt fra sidste møde (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Instituttets strategi skal opdateres og revideres. US vil præsentere, de aktuelle muligheder og udfordringer i 
forhold til forskning, uddannelse og videnssamarbejde.  
Statistik på sygefravær for 2017 bliver gennemgået af US/HK. 
Indstilling: 
FU skal diskutere Juridisk Instituts prioriteringer ift. udvikling og tiltag i 2018, der inddrages i endeligt udkast til 
revideret strategi. 
Referat: 
Den reviderede strategi er udsendt.  
US gennemgik den udsendte reviderede strategi. US sender den ud med en fælles mail. Den danner rammen for 
institutseminaret. 
 
8. Opdatering af arbejdsmiljøhandlingsplan – punkt fra sidste møde (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: 
Ta´ temperaturen - blev sendt ud sidste år. Da der kun var 50% VIP der svarede er det svært at udlede store 
konklusioner af undersøgelsen. De tendenser der var mulige at udlede fra undersøgelsen blev sat ind i 
handleplanen (s. 3) - 5 punkter.  
Psykisk arbejdsmiljø. Det er i opgaveløsning man skal have en ordentlig omgangstone. Ledelse skal skabe 
rammer og medarbejderne har ansvar for varetagelse af opgaverne.  
HK: Kulturændring - tager lang tid. 
I januar/februar 2018 skulle der have været trivselsundersøgelse fra AAU, men er udskudt til december. 
 
BJU orienterede om den interne proces ift. opsamling på sygefravær: En gang pr. md. laver hun opgørelse til 
LUT/US, som viser hvor, der er udsving ift. gældende regler. Der bliver afholdt samtaler og korte 
referater/notater arkiveres i workzone. 
Der er lavet opgørelse på sygemeldinger i 2017. Dem der har været langtidssygemeldt tæller rigtig meget i 
opgørelsen. Trækkes de ud er vi nede på 4 sygedage pr. medarbejder.  
 
Vedr. pårørendeliste er HK gået i gang med at lave denne. 
 
Der er lavet ny aftale vedr. kontorergonomi. HK har lavet opgørelse over de ting der ønskes gjort på kontorerne.  
 
9. Rammer og retning for tilstedevær i TAP-regi (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Institutleder og personaleleder har udarbejdet denne nye aftale for TAP-personalet. FU skal diskutere aftalen og 
komme med evt. kommentarer. TAP medlemmer af FU har holdt møde med det øvrige TAP-personale, hvor 
aftalen blev gennemgået. BJU og HK vil fremføre synspunkterne. Der vedlægges ny og gammel aftale som bilag. 
Indstilling: 
Det indstilles, at FU tager aftalen til efterretning. 
Referat: 
Statusmelding fra HK/BJU. De har samlet TAP-gruppen og der er et par ting, som de ønsker diskuteret i FU. Det 
blev besluttet at tage det på næste møde når punktet om tilstedeværelse diskuteres. 
 
10. Retningslinjer for kompetenceudvikling (bilag) – punkt fra FU d. 26. september 2017 
Sagsfremstilling: 
Procedure for ansøgning om kompetenceudviklingsmidler og mål for kompetenceudvikling, samt skema for 
bevilgede ansøgninger i 2017 vedlægges som bilag.  
Indstilling: 



   
Jf. referatet fra d. 26. september 2017 skal FU diskutere fordeling af midler pba. af ovenstående procedure og 
retningslinjer. 
Referat: 
Tanken er, at IR og FU er medbestemmende i brug af midlerne. Projektledelse er et væsentligt område at 
prioritere i behandlingen af ansøgninger. FU gennemgik retningslinjer og fremgangsmåde for ansøgning. 
Politik og retningslinjer skal revideres ift. ny 3-årig budgetmodel (2019-2020-2021). Nye retningslinjer skal 
godkendes i FU før budget 2019 godkendes. 

 
 
Politikker og infrastruktur: 

 
11. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 
 
12. Eventuelt  

 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 

 


