
   
Referat Fællesudvalgsmøde  

Mandag den 2. september 2019 kl. 10-12 i Fib 4 rum 49. 

 

 

 

 

 

2. september 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 
 
 

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

c. Nyt vedr. økonomi  
Budget 2020 er ubekendt lige nu. Der er flere forhold, der gør sig gældende for SAMF økonomi herunder 
takstforhøjelser og omprioriteringsbidrag. 
 
Nuværende budget kører efter planen. Dog er der ikke mange midler, men driften kører planmæssigt. 
Efter mødet med dekanen er meldingen at økonomien er ok for hvad angår Jura. 
 

 
Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 
 

Arbejdsmiljø: dette kommer på næste FU møde. Planen er under udarbejdelse. Der er lavet et kunstudvalg. I 
forbindelse med kvartaltsmøde blev det nævnt, at det bliver samlet samen på Campus Service i forhold til 
hvilke forhold der gør sig gældende mhb. på forbedringer. Det aftales bl.a. at der er behov for kortlæser til 
kopirummet. 
 
Der efterspørges en oversigt over hvad de enkelte mellemledere i institutsekretariatet sidder med. Dette blot 
en oversigt med fagområder/hovedopgaver. Ulla nævner at der allerede findes en oversigt over dette og at 
Jeppe udarbejder det hurtigst muligt. 
 
Det nævnes at der bl.a. mangler en opdatering af vores webside på jura. 
 
Joan nævner at der mangler en afklaring på arbejdsdelingen på uddannelsesområdet imellem 
sekretariatsleder, vice-institutleder og studieleder/SNF. Ulla nævner at det ikke er sekretariatslederen. 
Derudover nævner Ulla, at der bør indkaldes møde imellem Liselotte og Line. 
 
Hanne spørger om der ikke er en bygningsansvarlig længere. Der er der ikke og man skal selv indberette fejl og 
angler til Campusservice via appen. 
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Trine nævner at der mangler en tavle, hvor der kommer folk ind i bygningen, da der er meget uro. Dette er 
dog tvivlsomt om dette virker. 
 
Hanne nævner at Trine kontor er uegnet, da der er for meget støj fra ventilationen. Ulla nævner at der komme 
en kontorrokade.  
 
Ulla nævner at FU får en afklaring på problematikkerne omkring sekretariatet til næste FU møde. 
 
 

4. Brug af Outlook kalender  
Sagsfremstilling: 
Orientering om endelige principper for opdatering af outlook kalender, samt kommunikation heraf til institut og 
fællessekretariat 
 
Indstilling: 
FU tager de fremlagte principper til efterretning 
 
 
Ulla mangler det skriv, som hun har formuleret. Ulla finder de nævnte formuleringer. Ulla nævner at man skal 
være tilstede at man skal være tilstede på universitetet 3 dage om uden. Men kan konstatere at dette ikke 
sker. Dette er blevet nævnt ved MUS samtalerne. 
 
Outlook kalenderpolitik tages op i en lidt bredere sammenhæng til næste møde. 
 
 
 
 

5. Ny version af sygefraværsregler  
Sagsfremstilling: 
HSU har d. 24. april 2019 behandlet og godkendt nye regler for håndtering af sygefravær, se: 
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726 
Desuden har HR udarbejdet en redegørelse af hvilke ændringer, der er foretaget. Disse er vedhæftet i mailen 
med denne dagsorden. HSU opfordrer til, at kendskabet til disse udbredes via de lokale samarbejdsudvalg. 
Ligeledes vil disse ændringer efterfølgende blive udbredt via ledelsen til alle personalegrupper. 
 
Indstilling: 
FU tager de fremlagte ændringer til efterretning 
 
Det konstateres at man på Jura i en længere periode har efterlevet disse regler og derfor er der ingen 
kommentarer til dette. 
 
 
 

6. Vurdering af forskningsindsats 
Sagsfremstilling: 
Ulla fremstiller med udgangspunkt i vedhæftede bilag.  
 
Indstilling: 
FU drøfter og tager de fremlagte principper til efterretning 
 
Punktet er taget med, da man i dekanatet har implementeret disse regler på institutterne. Der er et 
gruppefokus og et fokus på den enkelte forsker. 
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Trine nævner at det har været på AR. Trine nævner at det i forhold til Jura er værd at bemærke, at der på jura 
ofte publicerer i gruppe og ikke så meget på individniveau. Ulla nævner, at det er i forhold til Jura et 
spørgsmål om hvordan man fortolker det på Jura. Dog fremhæver Ulla, at det stadig er nødvendigt, at den 
enkelte forsker meriterer sig selv. 
 
 

7. Eventuelt 
 

Link fra HR-kompetenceudvikling er sendt ud vedr. søgning af kompetencefondsmidler. Det aftales at Birte 
kan deltage på ”evt.” punktet om dette på næste FU møde. 

 
Trine nævner at man på AR skal tale timerbanker. Ulla nævner at vi på Jura har styr på plus/minus 250 timer 
pr. akademisk år. Der er enkelte der har indefrosset noget. 

 
 

 


