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1. Godkendelse af dagsorden  
 
Det aftales at der ikke underskrives på referat, men at der godkendes på mail fremover. 
 

Egne interne forhold:  
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold: 
  

a. AAU relateret orientering 

 I uge 7 blev der afholdt stormøde om studieleder/SN formand/IL på AAU. Ingen deltog fra Jura. Der skal 
findes en ny SN formand, da Liselotte Madsen er ny vice institutleder. 

 

Der er indkaldt til et større arbejde omkring ny kvalitetssikring på AAU. Studieleder og IL på Jura er 
forløbelig involveret. Opstartes i maj 2019. 

 

b. Diverse 

Angående studiemiljø er der i øjeblikket et projekt på AAU, hvor det bedste forslag til et forbedret 
studiemiljø kan få 100.000 kr. til at forbedre studiemiljø, kunne Torben fortælle. De studerende på jura 
kaster sig ind i opgaven. 

 

Ulla og Hanne har haft møde med Campus Service. SOL bliver ikke implementeret som planlagt i 
forbindelse med efteråret 2019. 

 
 
 

2. Det endelige 2019 budget  
 
Minus ca. 998.000 budgetmålet for 2019, som IL har indleveret til dekanen. Der er en tomdriftshusleje for 
NJV på 1,6 millioner i 2019, der sandsynligvis skal håndteres af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
Med de yderligere besparelser i 2020 går vi yderligere ned i uddannelsesindtægter, men får 30 nye 
studerende ind. Ligesom huslejebesparelsen og personalereduktioner slår fuldt igennem.  
 
 
 
 

3. Forskningsstrategi og –support - 
 

Juridisk Institut 
Fibigerstræde 4 

9220 Aalborg 
 
 



Budget 19 og 20 er fastlagt uden indregning af potentiel ekstern finansiering, hvilket betyder at 
stillingsplanen kan blive udvidet yderligere. 
 
Søren og Sten har lavet strategi og handlingsplan for offentligrets- og privatretsgruppen 
(kerneforskningsgrupper) 
 
Der er pt. fungerende 4 centre, Cybercrime, Socialret, FamLapp og Global & International Law. 
 
Anders Laursen og Liselotte udvikler på det skatteretlige område. 
 
 
Sten Bønsing afholder konference i 2020. 
 
Famlapp har fået 425.000 af Nordisk Ministerråd. Skal afholde seminar i november 2019, hvor Nancy 
Dowd kommer tilbage i 8 uger. Teresa Drake fra University of Florida inviteres med henblik på 
udbredelse af koncept om Violence Assistance Clinic, hvor både medicin og jurastuderende deltager i 
rådgivning.  
 
Socialretsgruppen har to antologier, hvilket gennemføres i år. Der er to MSO opslag i socialretsgruppen, 
hvor Sten er formand for bedømmelsesudvalget. Lisbet Christoffersen fra RUC og Aslak Syse fra Oslo 
Universitet deltager i bedømmelsesudvalget. 
 
Cybercrimecenteret agerer i en overgangsperiode i en afsluttende fase, hvor Lene og Tanja færdiggør 
deres ph.d. og hvor fokus drejes mere i retning mod Cyberscecurity. Der tænkes på at lave en Cyber-
paraply hvor deleøkonomi, persondataret, kunstig intelligens og andre områder også kan indgå. Torsten, 
Søren og Ulla skal på besøg på Harvard. Der laves flere ansøgninger fra Søren og Torsten, som blandt 
andet omfatter et samarbejd med DTU. 
 
Global & Transnationalgruppe. Birgit har søgt midler hos den Maritime Fond til arrangementer og 
bidrager sammen med SDU i forbindelse med udbud vedr. myndighedsbetjening indenfor folkeret. 
Senere på året overvejes ansøgning om PolSea.  
 
Liselotte og Ulla har talt om at pulje undervisningen imellem grupperingerne for at effektivisere i forhold 
til planlægning. Ulla nævner at andre institutter har lagt undervisningsfordelingen i vidensgrupper, som 
er anderledes grupperet end Jura. Dette tager op igen på et senere tidspunkt. 
 
Der tales om E-learning, hvilket Torben advarer imod at gøre for meget, da det ikke er hensigtsmæssigt 
for de studerende. Hensigtsmæssigheden i at lægge for meget undervisning sammen nævnes fra AØ, da 
de studerende har et maks. på hvor mange timer, som de studerende kan være koncentrerede. 
 
Det diskuteres hvorvidt PBL kan indgå i undervisning samt udfordringen med enkelte fag, hvor det er 
svært samt hensigtsmæssigheden med de lange undervisningsblokke. 
 
 
 

4. Eventuelt  
 
Ingen punkter. 
 



 
 
 


