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24. august 2018 

Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Godkendelse af referat fra d. 30. april (bilag)  
 
 
Egne interne forhold:  
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  

a. Orientering vedrørende omorganisering af det administrative område 

b. Orientering om stillingsplan samt egne interne personaleforhold 

c. Anden AAU relateret orientering  

d. Diverse 

 
3.  IR’s opgaver og brug af terminologi – drøftelser, vedtagelser o.lign 
Sagsfremstilling: IR drøftede på sit sidste møde rammerne for rådets virke, herunder at det er Rådets opgave at have 
fokus på generelle og principielle sager og drøftelser og ikke enkeltsager. IR forventes således ikke at træffe 
enkeltsagsafgørelser. Der er imidlertid en række områder, hvor IR prioriterer i henhold til retningslinjer med videre. I 
lyset af ovenstående er der derfor behov for en fælles drøftelse af en videre kategorisering og brug af terminologi 
(eksempelvis anvendelsen af begreberne: drøfte, tage til efterretning, beslutte, vedtage og lignende) 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående med henblik på at etablere en fælles forståelse samt evt. terminologi 
fastlæggelse. 
 
 

4. Arrangement værtsskab for CISG Advisory Council´s møde i november 2018 (bilag)  
Sagsfremstilling:  
På IR møde den 30. april ansøgte Thomas Neumann om en underskudsgranti ifm. ovennævnte arrangement. IR 
diskuterede ansøgningen med fokus på det strategiske formål med et sådan arrangement. IR vurderede at 
arrangementet skulle ses som led i Juridisk Instituts internationaliserings- og vidensamarbejdetiltag. IR indstillede til 
US, at en evt. bevilling til dette arrangement burde ligge på kr. 30.000, og at Thomas Neumann desuden skulle 
opfordres til at søge midler andre steder. Thomas Neumann har nu ansøgt Dreyer Fonden om støtte til  ”Konference 
og workshops i anledning af værtskab for juridisk tænketank”, og Dreyer Fonden har den 20. august imødekommet 
ansøgningen med et legat på kr. 100.000. Thomas har i alt opnået finansiering svarende til 155.000 kr, hvilket bør 
gives stor anerkendelse. 
Indstilling:  
Det indstilles at IR tager ovenstående til efterretning.  
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5. Ansøgning vedrørende støtte  til udlandsophold (bilag) 
 
Sagsfremstilling:  
Rune Engberg Christensen har fremsendt en ansøgning hvori der anmodes om støtte for udlandsophold på New York 

University i perioden september-november 2018. Samlede udgifter estimeres til at være kr. 66.000.(i henhold til IR 

retningslinjer er max. støttebeløb 50.000 kr.) Rune er blevet bedt om at melde tilbage, hvilke fonde, der er søgt eller 

planlægges at søge med henblik på at opnå legat.  

Indstilling:  

Det indstilles at IR drøfter ansøgningen i henhold til IR retningslinjer for ph.d studerendes udenlandsophold, samt at 

den fremtidige procedure for tildeling af midler til ph.d udenlandsophold diskuteres. Eksempelvis kunne processen 

være at påtænkte udenlandsophold meddeles, således at der i budget kan indsættes bufferbeløb. 

 
6. Kort præsentation af udkast til ’Forskningsstrategi og Forskningssupportprogram – Juridisk Institut 
2018-2020’ (bilag eftersendes)  
Sagsfremstilling: 
Juridisk Instituts Forskningsstrategi- og forskningssupportprogram er baseret på Juridisk Instituts strategi og 
beskriver rammer og retning for instituttets forskningsstrategi de kommende 2 år. Programmet beskriver desuden 
en række forskningssupport initiativer, som skal understøtte implementeringen af forskningsstrategien.  
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter Forskningsstrategi og forskningssupportprogram 2018-2020. 
 

7. Ændret politik ift. valg af personalecomputere  
Sagsfremstilling:  
Der har hidtil været tradition for, at personalet på Juridisk Institut i overvejende grad frit har kunne vælge hvilken 
type personalecomputer de ønsker (pc, Ipad, Mac mv.) Det er både dyrt og tidskrævende at indkøbe og servicere  
mange forskellige typer af udstyr. Der er derfor behov for at ændre politikken ift. valg af personalecomputere, 
således at TAP personalet fremover kun tilbydes pc. VIP vil i udgangspunktet ligeledes tilbydes pc. Der vil dog være 
mulighed for at efterkomme eventuelle ønsker om andre typer personalecomputere i forbindelse med ansættelse. 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående ændring i politikken for valg af personalecomputere. 
 
 
8. Efterårets arrangementer  
Sagsfremstilling: 
Juridisk Instituts afholder en del arrangementer dette efterår (se oversigt i bilag). Arrangementerne understøtter 
flere strategiske fokusområder heriblandt ’Image/Forskning’ samt ’Partnerskaber/Vidensamarbejde’. På mødet gives 
en kort orientering om efterårets arrangementer. 
Indstilling:  
Det indstilles at IR tager orienteringen til efterretning.  
 
 
9. Eventuelt  
Sagsfremstilling: 
xxx 
Indstilling:  
xxx 
 
 
Med venlig hilsen 

Lotte Utzen Thomsen 


