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Mandag d. 3. december 2018 kl. 10-12 i FIB 2, lokale 35 

 

 

 

 

 

 

10. december 2018 

 

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

Desuden deltog Søren Vaagholt Nielsen uden behandlingen af punkt 4. 

Referent: Lotte Utzen Thomsen 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 
Evt. opfølgning på punkter fra sidste møde 
Referat: ingen opfølgning fra sidst 
 
Referat fra sidste møde underskrives (bilag) 
Referat: intet yderligere til dette punkt 
 
Godkendelse af mødeplan 2019 (bilag) 
Referat: mødeplanen godkendt 
 
 

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

Referat:  
US orienterede om, at en VIP medarbejder  har opsagt sin stilling per 1. januar 2019, samt at en anden VIP 
medarbejder har opsagt sin stilling per 1. feb. 2019 Der er lige nu to fuldtidssygemeldinger. Den ene af disse 
løber frem til 2. januar 2019. Den anden er knyttet til graviditet og vil blive afløst af barselsorlov. 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
Referat:  
Intet til dette punkt 
 

c. Nyt vedr. økonomi – herunder orientering vedrørende budget og stillingsplan 
Referat:  
US orientering ift. stillingsplan: 
Der er arbejdet løbende med tilpasningen af stillingsplanen for 2019, og det forventes at planen 
implementeres. HK spurgte ind til ansættelser af ph.d. studerende næste år. US orienterede om, at der er 
budgetteret med en ny ph.d. per 1. september 2019. I forlængelse af ovenstående orienterede US om, at de 
nævnte opsigelser indgår som besparelse i budget 2019, men at der skal findes løsning vedr. lektorat i 
skatteret på den lidt længere bane. Alle stillingsopslag skal fortsat forhandles med Dekanen som vanligt.  
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US orientering ift. budget 2019: 
Vi skal på Juridisk Institut finde frem til en model for budget 2019, der kan føre til sandsynlig opnåelse af 
instituttets resultatmål for 2019 på minus 1 million kr. Det skal dog her bemærkes, at forudsætningen for at 
vi lander på resultatmålet er, at tomdriftshusleje for 8a løftes af budgettet. Lokalerne over auditoriet har 
ikke umiddelbart kunne opsiges, og lokalerne skal derfor udlejes ifm. at Juridisk Institut forlader dem. 
Fakultetssekretariatet forhandler dette med Campusservice og andre interessenter. 
US understregede i forlængelse heraf at denne usikkerhed er stærkt ubehagelig i en proces, hvor budget 
2019 skal være på plads ved udgangen af 2018. Huslejen vedrørende 8A udgør 1,7 millioner kr.  
 
US orienterede desuden om, at der i forbindelse med kommunikation med Campus Service vedrørende 
flytning var skabt usikkerhed omkring status for opsigelse af Niels Jernes Vej 6a, da der åbenlyst er AAU 
behov for auditorium og seminarrum iht. bookinger for foråret 2019.  Juridisk Institut har overfor 
Campusservice gjort rede for, at vi forlader bygningen i henhold til opsigelse, samt at det jo ikke er Juridisk 
Institut, der er ansvarlig for lokalebookinger.  US har kontaktet dekansekretariatet og dekanen vedrørende 
kommunikationen med Campusservice. US finder det bekymrende, at der i den del af Campus Service, der 
har med administration af AAU bygninger at gøre tilsyneladende ikke er kendskab til de procedurer, der er 
forbundet med booking af diverse typer lokaler.  Sagen er endnu ikke landet endeligt. I forlængelse af mødet 
med Campus Service har Juridisk Institut på eget initiativ påbegyndt flytning af alle instituttets reeksamener i 
seminarrum i 6a i februar måned. 
 
TS spurgte ind til, hvordan lejeforholdet hænger sammen. US oplyste, at SAMF dekansekretariat/dekanen 
har opsagt lejemålet overfor Campusservice, der tager den videre med udlejer, men at det er Instituttet som 
betaler huslejen. GA udtrykte i forlængelse heraf forundring over denne opdeling, hvor Juridisk Institut 
forventes at fortsætte betalingerne efter at lejemålet er opsagt.  
 
HK gav i forlængelse af ovenstående udtryk for, at det lige nu føles, som om Juridisk Institut og det øvrige 
AAU ikke spiller for det samme hold. FU var enig heri.  
 
HK orienterede i forlængelse heraf om, at studiesekretariatet har fået adgang til lokalebooking for FIB, så vi 
nu har samme rettigheder til at booke som på NJV. US bemærkede i forlængelse af ovenstående den 
uheldige omstændighed, der ses i flere sammenhænge, nemlig, at uddannelserne skal tilpasse sig systemet i 
stedet for omvendt. 
 

 
Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 

Referat:  
Intet til dette punkt – se 2 og 4 
 

4. Arbejdsmiljø og trivsel 
Sagsfremstilling: 
Der arbejdes lige nu på at finde den bedst mulige løsning for Juridisk Instituts flytning til instituttets nye 
lokaler i FIB 4. På dagens møde vil projektleder for flytteprocessen Søren Vaagholt Nielsen orientere om 
overvejelserne herom samt nuværende status. Orienteringen inkluderer ikke en lokaleplan. Opsigelse af 
nuværende lejemål kan ses i bilag. 
 
Indstilling: 
Det indstilles af FU tager orienteringen til efterretning, samt af FU i forlængelse heraf drøfter hvorledes 
den nye lokalefordelingsplan formidles bedst muligt, når planen foreligger. 
 

 



   
Referat:  
På mødet orienterede SVN om flytteprocessen. Det går fremad med planlægningen. Der har været møde 
med Campus Service ift. flytning og klargøring af nye lokaler. Flytteprocessen er omfattende og udfordrende, 
herunder ift. eksamensperioden. Planen er at 8a/6b flyttes den 23.-24. januar.  6a rømmes den 25. januar af   
hensyn til eksamener. De fraflyttede bygninger besigtiges 31. januar. Der forsøges at findes en god løsning,  
hvor de studerende generes mindst muligt af flytningen (lokaleflytning/støj). Der bliver udsendt en 
flytteplan, så snart den er klar. Planen forventes at være klar inden for meget kort tid. 
 
Studiesekretariatet flytter til FIB 4, hvor også alle VIP placeres. Institutsekretariatet (6 personer) flytter til FIB 
2 som en naturlig konsekvens af sammenlægningen af de to institutters administration. Sekretariaterne er 
informeret herom. 
 
HK og GA udtrykte bekymring for, at instituttets medarbejdere i FIB 2 bliver en løsrevet enklave i forhold til 
de øvrige kolleger i instituttet. Dette kan potentielt have negative konsekvenser for denne gruppe 
medarbejderes sociale arbejdsmiljø. Det vil være vigtigt at have fokus på, at disse medarbejderes trivsel 
sikres bedst muligt. US medgav at fokus på arbejdsmiljø/trivsel er vigtig, og at sekretariatschefen naturligvis 
vil have fokus herpå, men også at det er naturligt, at de to institutters fælles ledelses- og institutsekretariat 
sidder sammen. Der var på mødet generel enighed om, at ovenstående var et vigtigt område, som skal følges 
op på senere.  
 
SVN udtrykte, at de nye lokaler blev renoveret for nyligt, og at vi derfor kan flytte direkte ind i de nye lokaler. 
Der sættes en dør op som adskiller grupperum fra administrationens kontorer.  
 
GA spurgte ind til lokalefordelingen og principperne for denne. US oplyste, at principperne, vedtaget i FU i 
foråret, fortsat er gældende. Lokaleplanen meldes ud uden forudgående drøftelse i FU. Der vil i forlængelse 
af udmeldingen af lokaleplanen være mulighed for at melde bekymringer over planen ind. US understregede 
i forlængelse heraf, at der ikke vil være mulighed for fuld demokrati omkring lokalefordelingen. 
 
US/HK oplyste i forlængelse af ovenstående, at evt. mulighed for vandskuring af vægge i den nye bygning er 
under afklaring.  
 
GA spurgte ind til flytningen af de studerendes lokaler. SVN oplyste, at FEJ ikke får en stor cafe som nu, men 
at både FEJ og Retshjælpen mfl. får egne lokaler. Der indrettes desuden læsesale. De studerende får 
desuden flere grupperum, end de har i dag. US oplyste i forlængelse heraf, at vi måske også får mulighed for 
at bruge det store studenterområde i FIB 2, da Økonomi og Ledelses studerende ikke fuldt ud anvender 
dette/anvender i mindre grad.  
 
TS oplyste, at der i forbindelse med indretningen af 8a blev nedsat en VIP/TAP gruppe til at tage stilling til 
kunst/indretning, og spurgte i forlængelse heraf ind til, om der vil blive nedsat en lignende arbejdsgruppe ift. 
udsmykningen af vores nye lokaler. 
 
SVN udtrykte, at der lige nu er fokus på at få flytningen, eksamener mv. planlagt bedst muligt. US medgav at 
det var en god ide at have fokus på at få ejerskab til de nye bygninger, og at der med fordel kan kigges 
nærmere på muligheden for nedsættelse af en indretnings-arbejdsgruppe, når flytningen er overstået. FU 
var enig heri. 
 
SVN oplyste i forlængelse af ovenstående, at SVN har møde med indretningsarkitekt i næste uge med 
henblik på at afklare mulighederne for etablering af et nyt godt studiemiljø ved genbrug af de nyindkøbte 
møbler mv.  
 

  



   
 
 
GA gav udtryk for, at der i januar er meget travlt på grund af de mange eksamener, og at det derfor vil være 
en stor fordel at kunne pakke kontorerne ned i december. SVN oplyste i forlængelse heraf, at flytteplanen 
meldes ud senere denne uge. 
 
US/SVN orienterede herefter om, at Juridisk Bibliotek nedlægges og flyttes over til AUB. Baggrunden herfor 
er, at der desværre ikke kan findes passende lokaler i FIB 4. Alle muligheder er undersøgt. Udlånsstatistikker 
viser desuden, at udlånsraten er faldet med 45 % over de sidste 2 år formodentlig på grund af den øgede 
digitalisering. Prisen for udlån per bog er således ikke hensigtsmæssig. Bibliotekarernes service omkring VIP 
servicering i form af kildesøgning, kopiering mv. vil blive opretholdt. Studentermedhjælperne bliver ikke lagt 
ind under AUB. Der er pt. 7 studentermedhjælpere i Juridisk Bibliotek. Heraf er tre nye samt en er på 
udlandsophold.  
 
Maria Fonseca har foreslået, at der oprettes en særlig service for vore studerende på AUB. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe, som kigger på dette. Carsten Munk-Hansen samt Line Bune Juhl deltager i arbejdsgruppen. 
Informationen omkring Juridisk Bibliotek er endnu ikke officielt meldt ud. Maria Fonseca informerer selv 
studentermedhjælperne på Juridisk Bibliotek.  
 
US rundede punktet af med at informere om, at bl.a. ovenstående meldes ud i et nyhedsbrev inden for en 
uges tid.  
 
 

5. Ansøgning om udstyr til bevægelse i arbejdstiden 
 

Sagsfremstilling: 
Arbejdsmiljørepræsentant har indsendt ansøgning om indkøb af udstyr til bevægelse i arbejdstiden (bilag) 
 
Indstilling: 
Det indstilles af FU drøfter ansøgningen. 
 
Referat: 
HK præsenterede forslaget (bilag). Der var bred opbakning til indkøb af udstyret samt enighed om, at 
udstyret primært er til TAP. US udtrykte, at det vil være vigtigt at iscenesætte og introducere udstyret for 
TAP. US godkendte i forlængelse heraf ansøgningen.  
 

 
Politikker og infrastruktur: 

 
6. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 

Sagsfremstilling:  
Der var intet på dagsorden ift. dette punkt.  
 
Referat:  
På mødet orienterede US om udfordringer ift. kommunikation med AAU fællesserviceenheder pga. 
manglende kendskab til institutternes kerneydelser. Instituttet gør eksempelvis brug af D-VIP iht. 
Studieordninger, ansatte D-VIP, og det vedtagne budget, som institutlederen står på mål for. Derfor 
forekommer det underligt, at simple efterreguleringer og tildeling af D-VIP timer i foråret 2019 til ansatte 
eksterne undervisere anses for omfattet af ansættelsesstoppet, og hver enkelt regulering/tildeling af timer i 
lighed med D-VIP ansættelse nu begrundes enkeltvist med institutlederredegørelse. At regulering af timetal 
og forudsete tildelinger af timer anses for omfattet af ansættelsesstop må enten være begrundet i 
ukendskab til uddannelsesplanlægning og afvikling eller alternativt blot en politisk beslutning om særlig 
kontrol med D-VIP timer. 



   
 

7. Drøftelse af årshjulet for FU   
Sagsfremstilling:  
På dagens møde vil oplæg til generisk FU årshjul blive præsenteret (se bilag). Årshjulet er udarbejdet i 

samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Hanne Kragh og TAP-økonomiansvarlig Britt Justenlund.  

Indstilling:  
Det indstilles at FU drøfter ovenstående herunder også evt. inkludering af de faste møde i HSU, FSU og 
Akademisk Råd i årshjulet. 

 
Referat: 
Der var enighed om, at oplægget til årshjulet kræver videre bearbejdelse. HK orienterede i forlængelse heraf 

om, at APV-rullet normalt kører i december-februar. Timingen er ikke hensigtsmæssig for os, da vi jo skal 

flytte til januar. HK har derfor aftalt med den centrale arbejdsmiljøsektion, at APV udskydes, indtil vi er 

flyttet ind i de nye lokaler. Arbejdsmiljøsektionen stiller desuden hjælp til facilitering mv. til rådighed for at 

bakke op omkring APV, når vi går i gang med det. Vi afventer fortsat på feedback fra trivselsundersøgelsen.  

US pointerede behovet for udvikling af SU delen og appellerede til Lotte ift. denne opgave. 

8. Eventuelt 

BJU orienterede om at Joan Yde er valgt til suppleant. BJU spurgte i forlængelse heraf ind til, hvor meget 

suppleanten må orienteres om fortrolige emner? Der var i FU enighed om, at suppleanter fremover bør 

modtage dagsordner og referater fra FU-møderne. Suppleanter deltager kun på møderne i tilfælde, hvor den 

primære person ikke selv kan deltage. 

 

TS oplyste at Line Bune Juhl er suppleant for VIP, men at det formelle omkring udpegningen mangler at blive 

clearet i TR-regi. 

 

US orienterede om, at Jeppe Stricker har udsendt materiale vedrørende muligheden for frivillig 

fratrædelse/seniorordning, og understregede i forlængelse heraf, at medarbejdere ikke må opfordres til at 

søge disse ordninger.  

 

BJU oplyste i forlængelse heraf, at der lige nu pågår dialog mellem TR- og HR-organisationen omkring brug af 

begrebet ’frivillig’ fratrædelse - begrebet ’frivillig’ er fortsat en del af aftalen. 


