
   
Referat fra Institutrådsmøde  

Torsdag d. 6. december, kl. 10-12, lok. 1.02 
 

 

 

 

 

11. januar 2019 

 

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

Søren Vaagholt Nielsen deltog i mødet fra kl. ca. 11.30-12.00 i forhold til orientering om flytning. 

Afbud: Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen 

Referent: Birte Solvej Neve (på vegne af ordinære referent) 

 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Referat: 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde (bilag)  
Referat: 
Referat blev godkendt. 
 
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  
 

a. Orientering vedr. flytning. Opsigelse af nuværende lejemål kan ses i bilag. 

Referat: 

Det Samfundsvidenskabeligt Fakultet har opsagt lejemålet på NJV 6a og 6b pr. 31/1 2019. Opsigelse er sendt til 

Campusservice, der står for kontakt til udlejer.  

US orienterede omkring flytningen og processen og hvad der kommer til at ske fremad. Der kommer en nyhedsmail i 

løbet af denne uge eller næste uge. I mailen informeres om de mange forandringer, der er lige nu, samt de 

økonomiske forhold. Ydermere sendes fælles mail med en beskrivelse af processen om flytningen samt en 

lokalefordeling. 

De primære personer i planlægningen er Søren Vaagholt og Ulla Steen. 

Der bliver taget hensyn til de allerede planlagte eksaminer og reeksaminer – både i forhold til de studerende og de 

ansattes (VIP og TAP) ifm. flytteplan. 
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Studiesekretariatet forsøger at finde lokaler til eksamen, reeksamen samt undervisning i foråret 2019 via om-

booking. Der blev talt om udfordringer i forhold hensynet til medarbejdernes – og de studerendes – arbejdstid.  

Lokalesituationen indebærer eksempelvis behov for lokaleudnyttelse med sene undervisningstider. Institutrådet 

tilkendegav som guideline, at 16.30 bør være hovedreglen for afslutning af undervisning og at 18.30 i enkelte 

tilfælde – specialiseringsfag og enkelte forelæsninger – kan være løsningen. Der arbejdes efter denne målsætning ift. 

foråret 2019. Samtidig vil studiesekretariatet gøre, hvad der er muligt, for ikke at skulle ændre mere end højst 

nødvendig.  

Bliver det aktuelt med undervisningen efter kl. 16.30, må der kunne stilles krav om adgang til lokaler uden 

adgangskort samt IT support. 

Det blev besluttet, at der skal tages kontakt til CAS i forhold til hvilke lokaler, der kan anvendes til den manglende 

placering af undervisning.  

Institutsekretariatet og Ledelsessekretariat skal være en del af en fællesadministration med Institut for Økonomi og 

Ledelse og skal derfor være fysisk placeret i Fib. 2. Studieadministrationen og Dorte Jørgensen skal være i Fib. 4 

sammen med studielederen og institutlederen.  

US orienterede desuden om, at Juridisk Bibliotek nedlægges grundet økonomi. US oplyste i forlængelse heraf om, at 

Juridisk Institut via Fællesservice bidrag allerede betaler for AUB ydelser, samt at der har været betragtelig nedgang i 

udlån. Dog bibeholdes funktionen, hvor VIP kan få understøttelse til de opgaver, som allerede varetages af studenter 

medhjælperne Juridisk Bibliotek. AUB vil udbringe udlånt litteratur til Fib. 4.  

 

Der blev talt om muligheden for at få hjælp med nedpakning af kontorerne, Søren undersøger nærmere. 

 

 

b. Øvrig AAU relateret orientering  

Referat: 

US orienterede på mødet om følgende: AAU har været igennem en stor afklaringsproces som led i den 

administrative reorganiseringsproces. US har deltaget som medlem af styregruppen, der er blevet forelagt 

arbejdsgrupperne kompetente arbejde vedrørende studieadministration, økonomi, kommunikation og ph.d. 

området. Arbejdet i styregruppen er nu afsluttet, og den administrative reorganiseringsproces er i fuld gang, og vi 

står selv midt i den hver dag.    

US  vurderer, at HR aktuelt er voldsomt udfordret og oplever, at der ikke i balance i de opgaver, der skal udføres på 

Instituttet, som følge af kvalificeret AAU ansættelsesstop. Det er US oplevelse, at ansættelsesstoppets betydning i 

forhold til D-VIP ansættelse og tildeling af timer fortolkes meget restriktivt og firkantet i HR. Denne restriktive 

fortolkning besværliggør processen/håndteringen for Juridisk Institut. Eksempelvis skal timer, der er afholdt i 

efteråret 2018 inden for rammerne af godkendt budget, samt  tildelingen af timer i foråret 2019 begrundes, 

herunder også de timer der er planlagt i forhold til de allerede gældende Studieordninger. US oplever, at der på 

sekretariatsniveau hos os og i HR bruges alt for mange kræfter på at diskutere begrundelser, som ikke er 

værdiskabende ift. at etablere beslutningsgrundlag for Dekanen, og at institutlederens underskrift på diverse 

’forklæder’ burde være nok. 

  



   
 

Hertil kommer oplevede problematikker på institutniveau i forbindelse med kommunikation med Campusservice 

ifm. opstart af flytteproces, samt i formidlingen til institutniveau af de aftaler, der indgås mellem ØA og 

Campusservice. Alle vil gerne udføre deres arbejde godt, men i sekretariatet opleves det ofte, at det er svært at 

skabe fælles forståelse i forhold til de kerneydelser, der produceres hos os. 

c. Andet 

Referat: 

Interne personaleforhold: Der er to fuldtidssygemeldinger på Juridisk Institut. Den ene sygemelding løber nogle 

måneder endnu. Den anden sygemelding udløber den 2. januar 2019. De udfordringer der er i forbindelse med 

sygemeldingerne bliver håndteret (herunder bl.a. ph.d. vejledning).  

Maria Hjeds ansættes som ph.d. stipendiat. Anne Mørk Pedersen ansættes i adjunktur i socialret.  

Nancy Dowd har afsluttet sit første forløb på instituttet. Det har været givende for familie- og socialretsgruppen.  

Der er i forløbet blevet arbejdet på at etablere et forskningsprojekt, med fokus på partnervold og voldtægtsofre, 

som kan være tværfagligt med University of Florida og evt. med ekstern samarbejdspartner (Christian Lundblad). 

 

3. Orientering omkring budget 2019 (fortsat) 

Sagsfremstilling:  
På mødet fortsætter orientering herunder også stillingsplanen. 
 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående.  
 
Referat: 
Der er usikkerhed omkring budget 2019 og lokaler (bl.a. til undervisning i foråret). 

Det har bølget med meldinger frem og tilbage omkring Juridisk Instituts frigørelse fra NJV 6a, som rummer et 

auditorium, der anvendes af diverse uddannelser. US informerede om, at CAS og ØA medarbejdere flere gange 

overfor Juridisk Instituts medarbejdere har tilkendegivet, at Juridisk Institut fortsat skal betale husleje i 6a, da 

auditoriet ikke kan undværes. US er i løbende kontakt med dekanen, der håndterer lokalespørgsmålet på vegne af 

SAMF. Vedrørende lejeforholdet NJV 8A er melding stadig, at Juridisk Institut bærer en huslejebyrde i 2019, såfremt 

lokalerne ikke kan lejes ud. Udgiften til tomdriftshusleje vil være 1,7 millioner for hele 2019. US håber fortsat på, at 

denne omkostning minimeres.  

 
4. Orientering omkring driftsbudget 2018 
Sagsfremstilling:  
På mødet orienteres om driftsbudget 2018. 
 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående.  
 
Referat:  
Intet til referat 
 
  



   
 
 
 
5. Opfølgning på drøftelse vedr. indkøb af tablet til underviserne 
Sagsfremstilling:  
I forlængelse af mødet på IR den 30. august blev det aftalt at afprøve anvendelse af tablets (ikke iPads) ifm. digital 
eksamen mv. På dagens møde følges der op på afprøvningen og de tidligere drøftelser. 
 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående.  
 
Referat: 

AØ har haft tablet på prøve på baggrund af tidligere beslutning fra IR, om at underviserene evt. kan ønske en tablet 

til brug for undervisning og digital eksamen. I lyset af den økonomiske situation, samt udstyrets umodne karakter, 

konkluderede IR, at det ikke er relevant med videre diskussion heraf pt.  

AØ bemærkede i øvrigt, at det har været meget tidskrævende og besværligt at få IT understøttelse til afprøvning af 

tablet og dens funktioner. 

 
6. Eventuelt 
 
Referat:  
Intet til referat 
 


