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18. maj 2019 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning på referat fra sidste møde  
 
Godkendt! 
 
 
Økonomi og HR: 

 
2. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

a. Opdatering på personale 
 
Maria Fonseca kommer tilbage 9. maj på nedsat tid. Ligeledes er Marianne Holdgaard tilbage. 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
 

Vedr. institutsekretariatet redegør Ulla for hvilke arbejdsopgaver som hver især har. Ligeledes er der lavet et 
organisationsdiagram. 
 
Trine nævner at man mangler en eller anden udmelding om, hvem der sidder med hvilke opgaver og hvem man 
skal gå til. 
 
Denne udmelding kommer Jeppe Stricker snart med efter aftale med Ulla. 
 
Hanne Kragh nævner at der er usikkerhed i personalegrupperne omkring, hvorvidt at der kommer en 2. 
afskedigelsesrunde. Ulla nævner at det er der ikke planer om. 
 

 
c. Nyt vedr. økonomi  

 
Angående husleje og økonomi er der stadig meget usikkerhed omkring dette. 
 
Vores budget for 19 og 20 er der yderligere budget problemer vedr. at ITS skal rømme lokalerne i fib 4, hvilket 
betyder at disse lokaler skal ind under Juras huslejeudgifter. Dog er der diskussioner om, at lokalerne skal bruges 
af SAMF til gruppelokaler, hvilket formentligt betyder at huslejeudgiften til disse ligger på hele SAMF og ikke kun 
Jura. 
 
Optag af studerende: det er tanken at der skal optages 15 studerende på begge kandidatuddannelser. Denne 
beslutning ligger pt. til diskussion hos dekanen. Ulla er optimistisk i forhold til om dette realiseres. 
 
Britt uddyber på økonomi at der stadig er stramt rejsebudget.  
 
  
 
Egne interne forhold: 

Juridisk Institut 
Fibigerstræde 4 

9220 Aalborg 
 

Institutleder  
Ulla Steen 

usteen@law.aau.dk 
23818454 
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3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 
 

4. Arbejdsmiljø og trivsel 
Sagsfremstilling: 
Worklife Balance – trivselsbarometer 2018 viste, at et større antal medarbejdere jævnligt føler sig stressede. FU 
havde ikke på sidste møde mulighed for nærmere diskussion 
Indstilling: 
FU drøfter tiltag på person-, gruppe og institutniveau, der potentielt kan føre til forebygge og afbødning af stress 
situationer/-tilstand 
 

Hanne Kragh nævner at der er et APV årshjul, hvilket medfører at der kommer en rundering. I dette ligger en 
opgave om at opdatere Juras handlingsplan. Når runderingen er overstået vil Hanne og Ulla arbejde videre på 
handlingsplanen. Hanne nævner at man gerne vil arbejde med stress. Ligeledes vil Ulla og Hanne gerne revidere 
den nuværende handlingsplan i forhold til om, der er punkter, som ikke er blevet indfriet. Den fysiske ændring 
med nye lokaler er også vigtig. 

 
Der tænkes at der vil blive arbejdet videre i grupper på institutseminaret, hvor eksempelvis emner som 
rollefordeling, motivation, worklife balance vil blive vendt. FU vil være facilitatorer i denne proces. 
 
Der foreslås følgende emner: 
 
Worklife balance 
Motivation/medindflydelse 
Samarbejde 
Fysiske rammer 
 
 

 
 

5. Anvendelse af kompetenceudviklingsmidler – plan for 2019 
Sagsfremstilling: 
Juridisk Institut har i perioden fra 2017 prioriteret, at kompetenceudviklingsmidler anvendes til udvikling af 
projektledelseskompetencer, ledelsesudvikling, samt herefter andre aktiviteter. Der er fra flere sider ønsket 
fokus på udvikling af sprogfærdigheder ifm. internationaliseringsaktiviteter prioriteres ifm tildeling af 
kompetenceudviklingsmidler i 2019. 
Indstilling: 
FU drøfter fornyelse af prioritering af kompetenceudviklingsmidler fremadrettet. 
 
Der kan søges om kompetenceudviklings midler ved at aftale det med nærmeste leder. Herefter prioriterer IR 
hvilke tiltag, der skal imødekommes. Der har hidtil været den praksis, at der har været projektledelses tiltag, 
der er blevet prioriteret.  
 
Joan spørger om, hvordan der søges kompetencefond. Britt og Ulla nævner at det er den enkelt medarbejder, 
der selv skal søge med ens nærmeste leder. Ulla nævner at der også er forholdet omkring frikøb af 
medarbejderen i forbindelse med længerevarende forløb. Ulla nævner ligeledes, at der ikke altid kan hentes 
hele beløbet til kompetenceudviklings tiltaget.  
 
Joan nævner at kompetencestrategien nævner, at der ikke er fokus på længerevarende efter-
videreuddannelser for TAP ansatte og hvordan dette kan være at dette gælder udelukkende for TAP i 
kompetencestrategien. Ulla nævner, at man ikke kan håndtere længerevarende forløb rent økonomisk. 
 



   
Ulla nævner at vores kompetenceudviklingsstrategi bør revideres, men at alt ikke kan lade sig gøre i forhold til 
økonomi og hensyn til bemanding. Dette laver Ulla i samarbejde med Liselotte Madsen. Ulla næver at dette 
kan indeholde en forklaring af procedure for ansøgning, da dette ikke er helt klart. 
Ulla nævner at der er 120.000 kr. til KU i 2019. 
 
Mht. kompetenceudvikling er der brug for sprogtræning i engelsk eller lignende kompetenceudviklings 
aktiviteter i 2019, da dette er blevet nævnt i forbindelse med MUS med VIP gruppen. 
 
Det aftales at det nye udkast til en kompetenceudviklingsstrategi skal foreligge inden sommerferien 2019. 
 
 

Politikker og infrastruktur: 
 

6. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt på dagsorden, hvor der orienteres om evt. nyt vedr. politikker og infrastruktur. 
 
Indstilling: 
Det indstilles af FU drøfter evt. emner under dette punkt. 
 
Der er pt. besparelsesrunde i Fællesservice, som forventes at være tilendebragt slut juni. 
 
 

7. Eventuelt 
 
Britt og Trine er blevet indbudt af HSU til et gruppe til at arbejde i en arbejdsgruppe omkring 
arbejdsmiljøarrangement for ph.d. ansatte. 
 
Skype for business. Trine mangler en udmelding om processen for udskiftning af bordtelefoner med 
headset/Skype for business. Det nævnes at denne er kommet pr. mail og, at der er adskillige kurser pt. 
 
Trine spørger til information om, hvad Liselottes nye opgavefordeling vedr. Liselottes opgaveportefølje som 
viceinstitutleder. Ulla og Liselotte er ved at lave en beskrivelse om dette. Denne følger på institutseminaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent/Søren Vaagholt 

 


