Referat af bestyrelsesmøde i JurForsk onsdag den 3. februar 2010
Til stede:

Henrik Palmer Olsen (KU), Palle Bo Madsen (AU), Helle Tegner Anker (Life-KU),
Grith Ølykke (CBS), Lasse Baaner (Life-KU, observatør), Karsten Naundrup Olesen
(SDU – referent).

Afbud:
Marianne Holdgaard (AAU), Tine Sommer (ASB, AU), Peter Bøystrup (ASB,
og Charlotte Ebbesen (sekretariat).

AU)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af mødet den 17. november 2009 (1 bilag).
3. Valg af kursusansvarlig for specialkurserne.
4. Orientering om arbejdet med database over landets juridiske stipendiater (1 bilag).
5. Orientering fra Jurforsk’s leder.
6. Forlængelse af FIST-bevilling til kvalitetssikring.
7. Regnskab og budget (2 bilag).
8. Jurforsk temadag, foråret 2010.
a. Drøftelser med udgangspunkt i oplæg (1 bilag).
9. Drøftelse af det fremtidige samarbejde – før og efter 31/12 2011.
10. Eventuelt.
Referat:
ad pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
ad pk. 2:
Referatet af bestyrelsesmødet den 8. september 2009 blev godkendt.
ad pkt. 3:
Også opgaven som kursusansvarlig for basiskurserne var ledig, idet Jens Elo Rytter (KU) ikke
længere skulle varetage opgaven.
Der blev ikke valgt nye personer til posterne. I stedet besluttet at ansvaret for kurserne fremtidigt
ligger hos den samlede bestyrelse. Kursusudbuddet bliver herefter fast punkt på alle
bestyrelsesmøder. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skaffer sig den nødvendige viden vedrørende
kursusudbud gennem hjemmesiden.
ad pkt. 4:
Det udsendte forslag til skema blev drøftet. Følgende bør tilføjes:
 søgeord vedrørende faglig kategorisering af projektet; fx procesret, udbud, skatteret.
 plads til at anføre stipendiats hjemmeside, blog o.l.
Endvidere skal skemaet også udformes på engelsk.

Enighed om at den videreproces er at databasen udarbejdes med udgangspunkt i skemaet, og når
dette er på plads udsendes skemaet.
Databasen placeres hos AU, men det er de enkelte institutioner der er ansvarlige for at sende
oplysninger til AU. Kontaktperson meddeles senere.
Drøftet om den enkelte stipendiat kunne få adgang til at indberette og ændre egne oplysninger i
databasen. Dette vil lette vedligeholdelsen, men vil måske møde modstand hos it-enhed på AU.
Spørgsmålet undersøges nærmere.
Foreslået at der på hjemmesiden skabes let adgang til at melde sig på nyhedsmail. Nyhedsmails skal
anvendes til bl.a. at annoncere nye kurser i forbindelse med disses godkendelse. Det bliver i den
sammenhæng vigtigt, at institutioner der arrangerer kurser sender disse til Jurforsk lederen for
godkendelse.
Palle Bo Madsen (AU) kontakter sekretariat vedrørende opgaverne i dette punkt.
ad pkt. 5:
Palle Bo Madsen orienterede om omlægningen af den administrative organisation på AU. Charlotte
Ebbesen fratræder på Juridisk Institut og overflyttes til kommunikationsenheden på fakultetet. Det
er for indeværende ikke afklaret, hvem der herefter varetager de administrative opgaver knyttet til
Jurforsk, inkl. administration af hjemmesiden. De økonomiske opgaver vedrørende Jurforsk flyttes
fra Juridisk Institut til en central fakultetsenhed.
Der var enighed om, at det er at foretrække, hvis Jurforsk betjenes af én TAP, uanset hvor mange
der i praksis udfører de forskellige opgaver. Herved er der kun én administrativ kontaktperson for
de deltagende institutioner.
ad pkt. 6:
Ingen afklaring vedrørende kvalitetsikringsbevillingen. Henrik Palmer Olsen forhører sig hos Jens
Elo Rytter, der står som bevillingshaver.
Under punktet blev anvendelse af midlerne drøftet. En model går på at anvende midler på at
tiltrække udenlandske og eksterne danske oplægsholdere til de forskellige kurser for herved at sikre
højt niveau. Endvidere anses den påtænkte temadag i maj 2010 for et led i kvalitetssikringen af
Jurforsks aktiviteter.
En anden model til kvalitetssikring var at få foretaget en egentlig evaluering. Forskellige
fremgangsmåder blev drøftet, ligesom generelle reservationer overfor modellen blev fremført.
Besluttet at lade yderligere stillingtagen afvente dels tilkendegivelse fra FIST vedrørende
anmodningen om forlængelse af bevillingen dels temadagen i maj 2010.
ad pkt. 7:
Der var spørgsmål til et på tilsyneladende dobbeltposteringer. Palle Bo Madsen undersøger disse.

ad pkt. 8:
Tilslutning til at en temadag gennemføres i en form, som den der er skitseret i det udsendte forslag
til program. Udkastet dannede også udgangspunkt for drøftelser om programmets indhold:





Enighed om at fastholde præsentationen af Jurforsk, som efter ændringerne vedrørende
kursusansvarlige (se pkt. 3) også skal indeholde omtale af Jurforsk som kursusudbyder, og
den efterfølgende debat vedrørende Jurforsks rolle.
Forslag om oplæg vedrørende forskningsprocessen (til forskel fra forskningsresultater).
Forslag om oplæg vedrørende spørgsmålet om afhandling som monografictr. som
artikelsamling.

Grith Ølykke, Helle Tegner Anker og Lasse Baaner arbejder videre med programmet, og sender
resultat rundt til bestyrelsen senest 1/3 2010. Herefter om nødvendigt drøftelser via mail.
Karsten Naundrup rundsender forslag til tidspunkt for afholdelse.
ad pkt. 9:
Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde.
ad pkt. 10:
Fra Tine Sommer var modtaget følgende:
Kunne vi undersøge følgende for vores stipendiater:
1. Hvor meget udgør undervisningsforpligtelsen på de forskellige universiteter (AU, ASB, AAU, KU, SDU, CBS)
2. Kompenseres undervisningsforpligtelsen ved miljøskifte af længere varighed (f.eks. 3 mdr. eller mere)?
Det er efter min mening et område hvor en evt. JURFORSK harmonisering er et forsøg værd.

I den anledning bedes alle bestyrelsesmedlemmer undersøge praksis vedrørende overenskomstens
krav om 840 arbejdstimer: hvor mange timer skal der undervises (konfrontationstimer og
forbedredelsesnorm), hvor meget skal der vejledes, arbejde med eksamensopgaver m.v.
Oplysningerne sendes til Karsten Naundrup.
På baggrund af en konkret forespørgsel blev det besluttet, at Jurforsk kan yde økonomisk støtte, i
form af tilskud til udgifter forbundet med eksterne oplægsholdere, til kurser der afholdes i udlandet
med hvor en Jurforsk-institution er medarrangør. Som tilfældet er ved andre støttetildelinger sker
det konkret og med den grundbetingelse, at arrangementet reelt har værdi for danske stipendiater og
at det bliver godkendt i Jurforsk regi, bl.a. vedrørende ECTS-normering.
Afslutningsvis en opfordring til, at phd-ansvarlige, der på de enkelte institutioner godkender
eksterne kurser der berettiger til ECTS, giver Jurforsk lederen besked om disse, gerne med link.

Hensigten er at placere disse links på Jurforsks hjemmeside, og på den måde skabe endnu bedre
muligheder for stipendiaterne i planlægningen af kursusaktiviteter.

