
Referat fra FU mødet 1. marts 2019 
 
 
Deltagere: Ulla Steen, Hanne Kragh, Trine Schultz, Britt Justenlund, Gitte Meldgaard og Søren Vaagholt 
(referent) 
 
Dagsorden:  
 
Dagsorden er godkendt. 
 
Økonomi og HR: 

 
1. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

a. Opdatering på personale 
 
Lotte Utzen Thomsen og Nanna My Jensen er afskediget. De er begge fritstillet efter en konkret 
vurdering. 
 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
 
Der bliver spurgt ind til Mie Bech og Helle Kramers roller, hvor US redegør for at de er 
områdeledere for henholdsvis økonomi og HR/institutsekretariatsopgaver. 
 

Trine Schultz beretter at Akademisk Råd har holdt møde om processen med afskedigelser og 

økonomi. Dekanen er her blevet kritiseret for ikke at inddrage Akademisk Råd. Der pågår 

diskussioner om timefordeling af ph.d. vejledning. De studerende har i Akademisk Råd rejst 

problematikker om klyngevejledninger og problematikker heri.  

 
c. Nyt vedr. økonomi  

 
Ulla Steen beretter at Jura har 1,6 million der ligger i tomdriftshusleje. Jura er i mål med minus med 
ca. 1 million for målet i 2019. Prognosen for 2020 er minus 1,3 millioner. Næste år slår 
huslejebesparelsen igennem på juras budget. 
 
Der afholdes institutseminar 27 og 28 maj.  
 
Der er allerede brugt 40% af rejsebudgettet 2019 ved udgangen af februar, hvilket er problematisk. 

 
 
Egne interne forhold: 

 
2. Meddelelser vedr. egne interne forhold 

 
Der er strukturelle problemer i forhold til både HR-afdelingen og lokalebooking (CAS). Specielt 
lokalebooking udgør en udfordring. Der tages en dialog med CAS 
 
  



3. Arbejdsmiljø og trivsel – Trivselsbarometer Juridisk Institut (Det var på forhånd aftalt, at dette punkt 
skulle have det primære fokus på mødet) 

 
 

På baggrund af målingen, som blev foretaget i oktober måned, skal der foretages en rundering. Hanne 
Kragh vil gerne have input til hvad runderingen skal handle om. 
 
Ulla Steen nævner at resultaterne i 2016, 2017 og 2018 ligger meget tæt på resultaterne for punktet 
”motivationen for at gå på arbejde” 

 
Der er et forskel på tilfredshedsniveau hos VIP og TAP, hvor VIP er mere tilfreds, hvilket også har været 
gældende i forrige målinger. Ulla Steen bemærker at det ikke er samme TAP, der har besvaret og derfor kan 
det ikke sammenlignes. Ulla Steen bemærker at omorganisering, flytning og afskedigelser har haft sit præg. 

 
Hele FU er bekymret over de 5%, der har svaret at der er udsat for mobning, chikane eller vold. Den ene er 
blevet rapporteret til leder eller arbejdsmiljø. Hvis der er en der bliver mobbet opfordrer FU til at man tager 
kontakt til sin arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, eller muligvis en god kollega for at få det 
frem i lyset og få hjælp. En sådan henvendelse vil blive håndteret med største fortrolighed.  

 
Emnet stress diskuteres både for VIP og TAP, da målingen viser at 7 personer hver dag har følt 
stresssymptomer inden for en måned. Der diskuteres både det strukturelle og det individuelle i forhold til 
stress. Ligeledes sammenhængskraften på et institut, hvor mange bor langt væk og det manglende fysiske 
møde kan gøre det svært at støtte hinanden. FU vil tage fat i arbejdsmiljøsektionen i HR og få hjælp til at 
behandle emnet. FU er opmærksom at et oplæg om stress eller lign. ikke løser problemet og der påligger 
den enkelte et ansvar i et tage emnet op til drøftelse med nærmeste leder, der vil tage 
stressproblematikker seriøst. 

 
  
 
 

5. Eventuelt 
 

Ingen punkter 


