
   
Der indkaldes hermed til Fællesudvalgsmøde  

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 10-12 i Fib 4 rum 55. 

 

 

 

 

 

26. juni 2019 

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

 
2. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

a. Opdatering på personale 
 
Maria Fonseca er på vej tilbage. Søren Sandfeld fratræder pr. 31.august. Der er pt. et lektorat i socialret i 
opslag. Der kommer nyt om ansættelsessituationen inden sommerferien. Lene Hansen er ansat som 
dekansekretær. Der er pt. et opslag oppe som afløsning for Lene. Der udtrykkes kritik over at der ikke er 
blevet kommunikeret ud, at stillingen blev slået op. 
 

 
b. Nyt vedr. økonomi 

 
Der er kommet afslag fra prorektor vedr. indstilling til ministeriet om øget optage på 15 studerende på 
Jura, pr. år dvs. at der stadig er et optag på 115 studerende. Dette pga. at nøgletal (STÅ VIP) ikke har 
været tilfredsstillende i forhold til AAU’s standarder. Ulla fremhæver at ratioen er et udtryk for stor 
effektivitet på BA Jur samt at et begrænset antal VIP årsværk. Det er institutlederens opfattelse at dette 
tal i sig selv ikke siger noget om kvaliteten i uddannelsen. Det forekommer ærgerligt at øget optag ikke er 
muligt, da der er stor efterspørgsel efter vores kandidater. 

 
 
Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 

 
 

4. Arbejdsmiljø og trivsel – arbejdsmiljødrøftelse som led i APV 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af behandlingen af arbejdsmiljø på institutseminaret afholder FU, arbejdsmiljødrøftelse 2019 med 
henblik på at sætte retning for arbejdsmiljøhandlingsplan 2019/2020.   
 
Ulla og Hanne har udarbejdet redegørelse til dekanen vedr. det sidste års arbejdsmiljø indsatser og deres 
effekt. Ligesom der i redegørelsen er indføjet fokuspunkter for det kommende år, med udgangspunkt i 
drøftelse af arbejdsmiljø på institutseminar. Denne vil indgå som bagrund for opdateringen af 
arbejdsmiljøhandleplanen. 
 
Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen rettes fokus i det kommende år mod forebyggelse af stress. I 
forhold til sygefravær ligger Juridisk Institut under AAU gennemsnit, både hvad angår VIP og TAP. 
Langtidssygemeldinger indgår ikke i datagrundlaget. 
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Workshops på institutsemianr drøftes af FU og Trine fremhæver at processen i sig selv har været givende.. Der 
er samlet besvarelser fra seminaret fra de 4 tovholdere, der var i grupperne. Overordnet er der ikke kommet 
nogle decideret løsninger fra seminaret, men mange meninger. En af tingene, var en bekymring over at der 
fremover skal søges eksterne midler. En anden bekymring er den manglende samarbejdsrelation med Ø&L. US 
påpeger at dette en er ledelsesopgave i forhold til institutledere og sekretariatschef. Britt påpeger at der er en 
anden kultur på Ø&L. Dette vil Ulla forsøge at arbejde videre med i henhold til Christian Nielsen på Ø&L. Der 
påpeges at Jeppe Stricker ikke kan gøre meget, når han ikke er involveret i disse drøftelser. Ulla nævner at 
Jeppe skal med på disse drøftelser på den anden side af sommerferien. Ulla nævner at der et 
arbejdsmiljøproblem i forbindelse med de afledte effekter af etableringen af fællessekretariatet med Ø&L. Det 
er Ullas opfattelse, at der mangler en fælles forståelse af rammen og opgaven med et fællessekretariat. Et mål 
er, at vi ønsker at optimere kommunikation på instituttet, hvilket opnås med et intranet. En tilbagemelding til 
sekretariatschefen er at der i forhold til arbejdsmiljøarbejdet er et behov for, at der bliver arbejdet med 
sekretariatet. 
 
Det nævnes at der i forhold til sekretariatsbetjeningen skal prøves, at man henvender sig til henholdsvis Mie, 
Jeppe og Helle. I lyset af at der ikke er etableret en funktionel løsning i institutsekretariatet har gjort, at der er 
opstået arbejdsmiljøproblemer både for de berørte VIP og TAP. 
 
Det nævnes at der er et problem med, at der er uklarhed om hvor arbejdsmiljøansvaret for medarbejderne i 
institutsekretariatet ligger. 
 
Trine Schultz nævner at man gerne vil have en sekretær tilknyttet for hver forskningsgruppe i 
institutsekretariatet, da der er uklarhed om, hvem man går til. 
 
Det kommende års fokuspunkter blev diskuteret, uden dog at konkludere på dette: 
 
Forbedret kommunikation/information fra fælles institutadministration 
Støj i nogle undervisningslokaler og kontorer 
Trivsel i forhold til de unge forskere 
Ekstern finansiering og presset for at opnå dette, er et arbejdsmiljøfokuspunkt 
VIP / TAP samarbejdet – bevare den gode tone 
 
Udkast til fokuspunkter indgår som bilag (bilag 1) til dette referat, se nedenfor. 
 

 
 
 
 
   
 

5. Brug af Outlook kalender  
Sagsfremstilling: 
Ulla orienterer om dette på FU mødet, og fremlægger konkret forslag til retningslinjer for kalenderbrug 
 
 
 
Udgangspunktet er at alle skal have en opdateret outlook kalender. Denne skal være i sådan en 
detaljeringsgrad, at der ikke blot står ”optaget”. Alle aktiviteter er skrevet ind også undervisning og når du 
arbejder hjemme. Alle skal kunne se det. Hvis der ikke er noget i din kalender, kan du bookes til møde og det 
forventes at du deltager. Inden for almindelig arbejdstid kan du ringes til, men mindre at det er angivet i din 
kalender, at du er optaget af andet. 
 
Ulla takker for FU’s rådgivning i denne sag og vil arbejde videre med ovenstående. 
 



   
Referent: Søren Vaagholt 
 
 
 

Bilag 1 
 
 

Arbejdsmiljødrøftelse – Juridisk Institut – 10.06.2019 

 

Juridisk Instituts arbejdsmiljødrøftelse foregik på FU møde primo juni 2019.  Drøftelsen var struktureret 

pba. af rundering, der blev afviklet på institutseminar ultimo maj 2019. Runderingen blev afviklet som 4 

workshops efter model ’Prioriter og roter’. Workshop emnerne havde fokus på: Fysisk arbejdsmiljø, 

worklife balance, motivation og samarbejde. 

 

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der tilfredshed med de overordnede fysiske rammer i Fibigerstræde 

4 og 2, men workshopsessionen gav klart billede af, at støj skal sættes i fokus i den opdaterede 

arbejdsmiljøhandlingsplan for 2019/2020. Der er flere former for støj, der er knyttet til forstyrrelserne i 

arbejdsmiljøet – dårlig isolering mellem lokaler, studerende, der opholder sig tæt på kontorarbejdspladser 

mv. I den opdaterede handlingsplan vil indgå årshjul for håndtering af de netop nævnte støjproblemer, 

samt øvrige identificerede problemer, der er knyttet til det fysiske arbejdsmiljø. Årshjulplanens 

gennemførelse er arbejdsmiljøorganisationens ansvar, og der monitoreres løbende på FU møder i forhold 

hertil. 

 

De tre workshops, der var knyttet til emnerne motivation, samarbejde og worklife balance gav input 

rammer og retning i forhold til udvælgelse af fokuspunkter rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. 

Fleksibilitet og frihed ift arbejdstilrettelæggelse blev fremhævet som væsentlige parametre – nok især af 

VIP, men gav også anledning til god diskussion om VIP/TAP gruppens accept af forskellige vilkår for 

afvikling af arbejdet. God omgangstone i den daglige afvikling af opgaver anses på Juridisk Institut som 

værende til stede og noget, vi skal værne om. Udefrakommende krav, kompleksitet og fortløbende 

forandringer blev identificeret som udfordrende og forstyrrende og svære at håndtere. 

 

Sammenfattende vil fokus ift. psyskisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøhandlingsplan 2019/2020 være rettet 

mod TRIVSEL som overordnet emne for en række underaktiviteter. 

FU vil på hvert møde monitorere på trivsel i forskellige personalegrupper og øvrige grupperinger på 

baggrund af nogle kriterier, der vil blive nærmere fastlagt  

Der foretages følgende opdelinger: 



   
• Trivsel og samarbejde i sekretariatsfunktionen, herunder den videre etablering af 

Fællesadministration mellem Institut for Økonomi og Ledelse og Juridisk Institut  

• Trivsel i Ph.D gruppen 

• Trivsel i VIP gruppen. 

 

Arbejdsmiljøhandlingsplanen opdateres i august 2019 

 


