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Referat fra Institutrådsmøde  

Torsdag d. 30. august, kl. 10-12, lok. 1.02 
 

 

 

 

 

4. oktober 2018 

 

Deltagere:  

Til stede: Ulla Steen (US), Birte Solvej Neve (BSN), Sten Bønsing (SB), Anders Ørgaard (AØ),  

Afbud: Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen (AN) 

Referent: Lotte Utzen Thomsen 

 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Referat: 
Dagsorden godkendt uden ændringer. 
 

 
2. Godkendelse af referat fra d. 30. april (bilag)  
Referat: 
Referatet godkendt uden ændringer. Skema vedr. kompetenceudvikling eftersendes sammen med oplæg til referat 
fra dagens IR møde. 
 
Egne interne forhold:  
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  

a. Orientering vedrørende omorganisering af det administrative område 
Referat:  
US orienterede IR og FU om omorganiseringen af det administrative område på møde afholdt umiddelbart 
før dagens IR møde.  
 

b. Orientering om stillingsplan samt egne interne personaleforhold 
Referat: 
US informerede om at stillingsplan 2019 skal drøftes med Dekanen i september. I stillingsplanen fokuseres 
der især på prioritering af interne karrierestillinger.  5 % midlerne anvendes til forsknings- og 
uddannelsesaktiviteter. 

  

c. Anden AAU relateret orientering  
Referat: Intet til referat.  
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d. Diverse 
Kort drøftelse af principperne for ansøgning til kompetencemidler 

 

Referat:  
Medarbejderes ønsker om kompetenceudvikling skal fortsat aftales med nærmeste leder forud for en 
ansøgning om kompetencemidler. Med afsæt i AAU strategien samt Juridisk Instituts politik for 
kompetenceudvikling 2017-2018 vil uddannelse vedr. projektledelse fortsat prioriteres. Politikken kan evt. 
opdateres og gøres mere eksplicit ift. ovenstående og genudsendes. 

 

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. 
 
Referat: 
IR drøftede formålet med rådets virke og konkluderede, at IR ikke skal tage stilling til enkeltsager. Derimod forventes 
IR at drøfte og tage stilling til eksempelvis fælles principper, retningslinjer og politikker. 
 
 

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.  
 
Referat: 
På mødet orienterede US kort om ovenstående. IR tog orienteringen til efterretning. LUT omtalte at Søren Vaagholt 
arbejder på en samlet drejebog/tjekliste for arrangementer (fra start-til-slut). Drejebogen vil bl.a. inkludere et punkt 
vedr. stillingtagen til ansøgning om finansiering via eksterne fonde. Drejebogen forelægges IR når den er klar. 

 

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.  
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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. 

Referat: 
IR drøftede processen for ansøgninger vedrørende udenlandsophold, herunder princippet om at sådanne 
ansøgninger fremover skal meldes ind i god tid, så oplysning kan indsættes i budget (bufferbeløb). IR konkluderede, 
at retningslinjerne omkring ph.d. udenlandsophold med fordel kan opdateres, således at følgende fremgår mere 
eksplicit: 
 
Instituttet har en forventning om, at den ph.d. studerende selv finder finansiering til udenlandsophold via fonde. 
Underskudsgarantien finder således udelukkende anvendelse, såfremt det ikke det lykkes for den ph.d. studerende 
at indhente tilstrækkelige midler via ansøgninger til fonde. Ansøgning om underskudsgaranti skal meldes ind i god 
tid. 
 
US/LUT kontakter ph.d. skoleleder med henblik på opdatering af retningslinjen. 
 

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. 
 
Referat: 
US præsenterede kort udkastet og orienterede om baggrunden for de enkelte strategiske målsætninger. US omtalte i 
forlængelse heraf muligheden for en eventuel skatteret konference medio 2019. Mulighed for etablering af formel 
forsknings faggruppe indenfor formueret blev ligeledes drøftet. AØ udtrykte at forudsætningerne for etablering af 
sådanne faggrupper skal afklares nærmere.  Udkastet til strategien drøftes igen i IR, når der er blevet arbejdet lidt 
videre med det.  
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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. 
 
Referat: 
IR bakkede op om ovenstående oplæg til politik ændring. Fremadrettet vil nyansatte således kun blive tilbudt PC som 
arbejdscomputer. Det vil være muligt at fravige politikken i særlige VIP rekrutteringssituationer. I forlængelse af 
ovenstående udtrykte AØ et behov for indkøb af tablets (ikke iPads) til VIP til anvendelse ifm. digital eksamen mv. På 
baggrund af AØ redegørelse tog IR princip beslutning om at VIP, som bruger digital eksamen eller ellers har behov 
ifm. undervisning/forelæsninger, skal tilbydes tablets. BSN følger op.    
 
 
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.  
 
Referat: 
US orienterede på mødet kort om efterårets arrangementer og fremhævede desuden et kommende særnummer 
Nordic Journal of Commercial Law (www.njcl.dk) om deleøkonomi.  Muligheden for afholdelse af en fælles 
tiltrædelsesforelæsning for Birgit Feldtmann, Kirsten Sandberg, Jakob Bundgaard og Terje Stordalen blev ligeledes 
drøftet kort. AØ anbefalede at et evt. fælles tiltrædelsesforelæsning udbydes som et 3 timers/3 kursuspoint 
arrangement rettet mod advokater. 
 
9. Eventuelt  
Sagsfremstilling: 
Der var ingen punkter under eventuelt 
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