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1. Økonomi 2020 

I forhold til økonomien er den overordnede melding, at det ikke er så slemt som frygtet. 

Inden medarbejdermødet med Dekanatet fredag den 15. november kl. 9.30, indkaldes der til 

medarbejdermøde lige inden kl. 9, så alle kender til de emner, der blev diskuteret på IR/FU mødeinden 

mødet med Dekanatet. 

Generelt er der usikkerhed om hvorvidt den midlertidigt forhøjede Takst 1 forlænges. Instituttets økonomi 

for 2020 blev diskuteret, og der er i budgetteringen taget højde for, at Takst 1, der indeholder det årlige 

taxametertilskud for studerende på SAMF, ikke forlænges.Der vil blive udmeldt detaljer om detaljerne i 

budget 2020, når dette er muligt. Dog er det sikkert, at der vil være en indtægtsrammer omkring 

56.000.000 kr., der alle er disponerede ift. Fællesservice udgifter på ca. 23.000.000 kr., samt VIP budget på 

ca 21.000.000 kr., og TAP budget på 7.500.000 kr. og resten til drift af studier og institut (overslagstal) 

Det er, at STÅ indtægterne  

Fokus for økonomien 2020 er rettet mod hjemtag af ekstern finansiering. Vore store bevillinger Obel 

(Cybercrime), Skattely, PolSea, udløber eller er udløbet. Ligeledes er der fokus på princippet ”mere 

uddannelse for mindre” eller med andre ord ”fokus på undervisningstilgang”, som alt andet lige handler om 

effektivisering af vores undervisning. Der er forstsat et fokus på begrebet kritisk og bæredygtig masse for 

både VIP og TAP. 

 

2. Strategi 

Omfatter forskningsorganisering, uddannelse og aktuel sekretariatsbetjening. 

Center for Cybercrime og Cybersikkerheds bevilling udløber, og der er behov for ny organisering. I forhold 

til forskningsorganisering, er der fokus på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at etablere en paraply for 

organisering af initiativer inden for  ’Cybersociety and Law’,der tænkes at rumme digitaliserings- og law and 

tech initiativer . 

FN verdensmål: Det er bestemt, at FN’s verdensmål skal danne rammen for vores strategiske retning på 

AAU. Der skal pågå et arbejde på gruppe-/personniveau med at definere, hvordan den enkeltes forskning 

falder ind i FN’s enkelte verdensmål – hvor kan der birdrages Det er et faktum, at den nye AAU strategi 

bliver dannet på baggrund af FN’s verdensmål og således er noget at alle institutter skal forholde sig til.. 

Det bliver nævnt, at man allerede muligvis arbejder i denne retning, men at det skal gøres strategisk. 

 



Forskningsmæssigt er der fra ledelsen fokus på at, at ledelsen afser tid til, at tænke de overordnede 

strategiske tanker den følgende tid. 

 

Optag af studerende på BA.jur., HA.jur, og cand.jur: vi vil gerne øge optaget på bacheloruddannelser, men 

det kunne vi ikke i år. Dette vil vi gerne arbejde på at få mulighed for fremadrettet. Vi har pt. en god 

forskningsdækning på nogle uddannelser, hvilket gerne skulle bidrage til at vi får lov til at øge optaget 

fremadrettet. Der er stadig plads til forbedring på  HA.jur bacheloruddannelsen, hvilket der arbejdes på i 

forhold til forøget levering af  interne undervisere, herunder fra ØL i forhold til fag med 

erhvervsøkonomiske ECTS. I forhold til cand.jur. uddannelsen arbejdes der på  

 

Der er fokus på undervisningstilgangen. Kan vi frigive nogle ressourcer. Fokus på hvilken for form 

undervisning vi tilbyder – kan vi gøre det samme kvalitet med en anden form for undervisning. 

 

Studienævnets fokus 

Dette opsummeres i 3 punkter: 

 Bedre/mere vejledning på uddannelserne har der været fokus på, hvilket der er rettet op på 

Juridisk Institut. 

 Sikre relevans og dialog med arbejdsmarkedet. Der ligger et mål om flere studerende ud i 

projektorienterede forløb. Dette skal sikres igennem bedre formidling. 

 Branding af cand. merc. jur. Der skal flere specialiseringsfag, som skal målrettes til disse 

studerende. 

 

3. Sekretariatsorganisering 

I forlængelse af, at der er indgået Servicefællesskabaftale med ØL til afløsning for Fællesskeretariat med 

ØL., er fokus nu rettet mod model, hvor der etableres enhedssekretariat, hvor studiesekretariats- og 

institutopgaver løses mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der følger af AAU 

administrativ reorganisering, der blev igangsat i 2018.. Samarbejdsaftalen med Ø&L er på plads og vi skal i 

den kommende periode prøve hvordan det fungerer i praksis. Det omhandler HR, Kommunikation og 

projektøkonomi. 

Det handler om at der i dagligdagen, kommer nyt  overblik på opgaver,  hvilket faciliteres med  

strukturerede møder, fælles kalendere, årshjul mv. Overskriften er at opgaven i endnu højrere grad  ikke 

bliver personbåret, men opgavebåret. 

Rammerne skal sikre god trivsel, god kultur og det relationelle. Der arbejdes med grupper og teams, da vi er 

nødt til at tænke nogle opgaver på en anden måde, da der er færre hænder. De opgaver som vi løser skal 

løses, der hvor opgaven er og ikke, der hvor strukturen er. 

Der skal skabes ro til at løse opgaver og ikke fokusere på mangelfuld organisering. 

Det konstateres på mødet, at der mangler en dialog med VIP gruppen i forhold til 

sekretariatsopgaveløsning, og hvilke opgaver man kan forventes løst af andre, og ikke minds,t hvilke man 



selv må løse. VIP repræsentant nævner, at det er frustrerende, at man ikke ved hvilke medarbejdere, der 

gør hvad. Ligeledes nævnes det, at der er et uhensigtsmæssigt tilbageløb på opgaver, som forskellige 

medarbejdere forventer løst. Der aftale dialog mellem relevante parter vedrørende forskningssupport. 
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