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26. november 2018 

 
 

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

Referent: Lotte Utzen Thomsen 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

 
 

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

 
Referat: 
US orienterede: Thomas Rønfeldt har opsagt sit lektorat ved udgangen af orlovsperioden den 1. januar 2019. 
 
Der er to stillinger i opslag lige nu: Et adjunktur i socialret og et ph.d. stipendium i familieret. Stillingerne 
forventes besat inden årets udgang.  
 
Der afholdes ph.d. forsvar v/Anne Mørk den 16. november. US er desværre ude at rejse den dag og deltager 
derfor ikke selv.  
 
POLSEA-projektet har ansat en videnskabelig assistent i perioden november-december 2018.  
 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
 
Referat: 
US orienterede: Integrationen af administrationen på Institutterne (Juridisk Institut og Økonomi og Ledelse) 
er fortsat i proces. Organiseringen kaldes i daglig tale én fælles administration med to forskellige 
tjenestesteder.  
 
Sekretariatsleder Jeppe Stricker (JS) har al personaleledelse i sekretariatsregi. Den faglige ledelse ligger hos 
områdelederne. JS arbejder på Juridisk Institut udvalgte dage, og der er afholdt sekretariatsledelsesmøde 
med JS og områdelederne Helle Kramer, Mie Bech og Birte Solvej Neve. JS varetager selv ledelsen på 
dagstudierne på Økonomi og Ledelse. JS har desuden gennemført en survey-xact undersøgelse i TAP-
gruppen mhp. at få overblik over opgaveområderne og dimensioneringen heraf. 

  

Juridisk Institut 
Niels Jernes Vej 6b 

9220 Aalborg 
 

Chefkonsulent 
Lotte Utzen Thomsen 

Tlf. 9940 2791 
lut@law.aau.dk 

mailto:lut@law.aau.dk


   
 
 

c. Nyt vedr. økonomi – herunder orientering vedrørende budget og stillingsplan 
 
Referat: 
US orienterede: US, BJU, Jeppe Stricker og Liselotte Madsen deltog tidligere på ugen på det afsluttende 
møde omkring budgettet. Som nævnt på tidligere møde er der udfordringer omkring budget 2019. Vores 
studie effektivitet er faldet 0,88 til 0,81. Årsag hertil er bl.a. uddannelsesloftet og fremdriftsreformen. Vores 
STÅ indtægter falder både pga. fald i optag/fald i STÅ samt fald i værdien af STÅ. På forskningssiden har en 
stigning i producerede BFI point medført en øget indtægt. Der er desuden et fald i refusioner fra kommunen 
pga. afgang på fleksjob-siden.  
 

 
Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 

Intet til referat 
 
 

4. Arbejdsmiljø og trivsel 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt på dagsorden. Her er der mulighed for at byde ind med punkter. 
 
Indstilling: 
FU drøfter evt. indkomne punkter. 
 
Referat: 
HK orienterede: Der afventes lige nu svar på trivselsbarometer undersøgelsen fra HR. Der er fokus på at sikre 
en god integration af de nye medarbejdere. Fysioterapeuten (tidligere omtalt som ergoterapeuten) har 
besøgt de nye medarbejdere, og besøgene har været en god oplevelse. Der indkøbes så vidt muligt nyt 
kontorudstyr iht. terapeutens anbefalinger. HK og BJU afklarer økonomien ift. indkøbene nærmere sammen.  
 
BJU orienterede: Skype for Business skal rulles ud i AAU regi. Behov for indkøb af skype-udstyr (kamera, 
headset mv.) er lige nu under afklaring og indkøbes så vidt muligt i år.  

 
 

  



   
Politikker og infrastruktur: 

 
5. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 

Referat: 
TS orienterede: der pågår lige nu drøftelser vedr. VIP præstationskrav i Akademisk Råd og andre fora. I 
drøftelserne fokuseres der blandt andet på konkretisering af VIP præstationskrav.  
 
Ift. måling af forskningsaktivitet drøftes lige nu to former for mål: VIP skal som minimum udgive 1 
fagfællebedømt publikation per år (uden krav til specifik BFI-kategori). Desuden diskuteres muligheder for 
hvordan ikke-BFI-givende aktiviteter kan måles. Intet konkret er vedtaget endnu.  
 
Der var på FU enighed om, at generelle krav/mål ift. VIP præstationskrav kan være at foretrække fremfor 
mere detaljerede/specifikke krav/mål. 
 
 

6. Drøftelse af principperne for fordelingen af den særlige VIP timepulje  
Sagsfremstilling:  
Som et resultat af forhandlingerne om den ny arbejdstidsaftale, som trådte i kraft 1. september 2014, er der 

oprettet en pulje, som institutlederen kan anvende til at kompensere VIP, der løfter særlige opgaver, som 

ligger ud over den almindelige drift, herunder administrative opgaver. Der afsættes årligt 2000 timer til 

puljen, og puljen fordeles mellem institutterne på baggrund af VIP- årsværk. Der opfordres til, at 

udmøntningen af puljen drøftes i instituttets samarbejdsudvalg. For Juridisk Instituts vedkommende har 

puljen været på 80-90 timer pr. semester. Principperne for fordeling af timerne blev sidst drøftet på FU 

mødet 30.03.2016 (se bilag). Timerne plejer at gå til medlemmer af kollegiale organer. Skal dette fortsætte, 

eller skal vi alternativt give timer til projektansøgninger/funding?  

Indstilling:  
Det indstilles at FU drøfter ovenstående. 

Referat: 

På mødet blev flere aspekter drøftet. GA udtrykte, at timerne måske er så begrænsede, at de måske 

vanskeligt kan dække alt det arbejde, der ligger i projektansøgning, og at man derfor med fordel bør se på en 

anden løsning herfor.  TS var enig heri og gjorde samtidig opmærksom på, at der i forbindelse med 

projektansøgninger findes flere muligheder for at søge tillæg/kompensation. Disse muligheder kan med 

fordel synliggøres via en info mail ud til alle VIP. Der findes desuden lignende muligheder for finansiering af 

ansøgninger ift. postdoc og udenlandsophold. 

US var enig heri og tilføjede i forlængelse af ovenstående, at studielederen desuden har mulighed for at 

aftale undervisningsmængden individuelt med VIP under eventuel hensyntagen til ansøgningsarbejde i 

pipeline. 

Konklusion ift. punktet: de særlige VIP timer bruges fortsat fortrinsvis til råd/udvalgsarbejde. Der skal gøres 

opmærksom på muligheder for at søge andre midler til fondsansøgninger, postdoc mv. via en 

fællesudmelding. 

7. Eventuelt  
 

Referat: 

TS forespurgte om det var muligt at indkøbe endnu en institutcykel, da cyklerne bruges meget. BJU 

orienterede i forlængelse heraf om, at der lige nu er ved at blive indkøbt 2 nye institutcykler.  


