Valgkomiteens innstilling til nytt styre i JF-Privat

1. Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen har bestått av Jørn H. Hammer (leder), Camilla Njaa og Terje
Svendsen. Alle har lang erfaring fra seksjon Privat og Juristforbundet som sådan.
Valgkomiteen har i e-post til alle stemmeberettigede medlemmer av seksjon Privat
oppfordret medlemmer til å stille til valg enten til seksjonsstyret eller til delegasjonen
til Landsmøte. Alle kandidater er kontaktet med tanke på motivasjon, tid og områder
de synes er særlig viktig.
Det har vært avhold møte med leder av NJ-Privat. Han stiller ikke til gjenvalg, og
valgkomiteen var derfor opptatt av hva han hadde av innspill med tanke på hva som
var viktig i neste 2-års-periode og innspill på navn til ulike verv. Valgkomiteen har
videre vært i kontakt med sittende styremedlemmer for å avklare interesse for
gjenvalg. 3 av 8 stiller til gjenvalg.
Interessen til å bidra er tilfredsstillende. Seksjon Privat har flere muligheter til å få
interesserte inn i prosesser og ad hoc–fora. Valgkomiteen har også hatt det
perspektivet i sitt arbeid.
Frist for å melde seg som kandidat var torsdag 12.11.2020 kl. 16. I henhold til
vedtektene er det ikke mulig å fremme kandidater etter dette tidspunktet. De
kandidater som ikke er innstilt, kan kreve likevel å stå til valg på Årsmøtet.
2. Organisasjon
Seksjon Privats Årsmøte velger styret, herunder styreleder og delegater til
Landsmøtet som er Juristforbundets øverste organ. Seksjonsstyret velger personer til
ulike fora som er etablert eller vil bli etablert i neste periode, og finansierer disse med
seksjonsmidler. Det er i tillegg 3 foreninger under seksjon Privat som har egne
vedtekter og styrer. Alle forannevnte tillitsvalgte går under betegnelsen
organisasjonstillittsvalgte.
I tillegg er det mange tillitsvalgte ute i bedriftene. De går under betegnelsen
virksomhetsvalgte. Det er ikke etablert noen felles formell prosess rundt disse
valgene. Valgkomiteen anbefaler at seksjonsstyret etablerer et «Forum for
virksomhetsvalgte» med sikte på å øke antallet virksomhetsvalgte, sørge for
rolleutforming, veiledning og oppfølgning, samt etablere samlinger for
erfaringsutveksling og kompetansebygging innenfor denne type tillitsmannsarbeid.
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3. Valg av delegater
Antall delegater Årsmøtet velger varierer etter medlemstall. I 2020 var det 14
delegater valgt av Årsmøtet. Styret velger 5 delegater slik at seksjon Privat p.t. møter
med 19 av 59 delegater (32%). Pr. måletidspunktet (1.1.2020) hadde seksjon Privat
6.141 av 16.090 tellende medlemmer (38%).
I og med at antallet kan endre seg, innstiller valgkomiteen kandidater i rekkefølge. De
som ikke kommer med som delegat blir vara, og kan bli innkalt ved forfall. Seksjon
Privat er avhengig av at seksjonen møter fulltallig på landsmøter slik at vi som
seksjon opprettholder tildelt stemmemakt. Dersom delegater ikke kan møte, og det
ikke er flere vare, kan man avgi fullmakt til en som møter, men slik at ingen kan avgi
mer enn 2 stemmer.
Rollen som delegat er overordnet. De er med på å fastsette Juristforbundets
rammebudsjett for neste periode og fremtidig kontingent. De er også med på å velge
nytt Hovedstyret, og ved neste korsvei (2022) skal man trolig velge ny President.
Det er valgkomiteens råd til styret at styret innkaller alle delegatene (faste og vara) til
semestervise samlinger hvor styret redegjør for arbeidet i seksjonsstyret og i
hovedstyret, og hva som er problemstillinger som er under utvikling. Det øker
kunnskap og gir en større beredskap med tanke på de møter man blir innkalt til.
Valgkomiteen har i sin innstilling vektlagt kjønn, geografi, erfaring og nye.
Valgkomiteen innstiller følgende i rekkefølge:

NR.

NAVN

BAKGRUNN

1

Tor Egil Viblemo

Avtroppende seksjonsleder JF-P

2

Hanne Heide Krüger

Bedriftsjuristene og delegasjonsmedlem

3

Erlend Malme

Virksomhetstillitvalgt OUS og
delegasjonsmedlem

4

Farah Ali

Delegasjonsmedlem og leder
Kvinneutvalget

5

Joakim Backe-Nielsen

Selvstendig næringsdrivende advokat

6

Marianne Frydenlund

Bedriftsjuristene og delegasjonsmedlem

7

Frode Solberg

Delegasjonsmedlem og advokat /
forhandlingssjef
2

8

Camilla Njaa

Tidligere leder Helseforetaksjuristene og
valgkomitéen

9

Erlend Glad

Avtroppende seksjonsstyremedlem JF-P
og delegasjonsmedlem

10

Monika Holth

Virksomhetstillitvalgt Sykehusinnkjøp

11

Frode Preber Ettesvoll

Bedriftsjuristene, Techforum og
delegasjonsmedlem

12

Lise Reiersen

Leder forum for Næringsdrivende og
delegasjonsmedlem

13

Paal Berg Helland

Næringsdrivende – advokat

14

Cecilie Kjelland

Bedriftsjuristene

15

Anders Hansson

Delegasjonsmedlem og selvstendig
næringsdrivende advokat

16

Anne Marte Vaagan

HR-rådgiver i VID

17

Fredrik Riise

Arbeidsrettsjurist i Econa

18

Anne Marie Berg

Seksjonsstyremedlem, medlem i Forum for
Næringsdrivende og delegasjonsmedlem

18

Adrian Svensby

Virksomhetstillitvalgt Help

19

Gyri Stavdal

Virksomhetstillitvalgt Pasientreiser og
delegasjonsmedlem

20

Hans Christian Tjønnås

Virksomhetstillitvalgt Huseiernes
landsforbund

21

Cathrine Murstad

Bedriftsjuristene

22

Svein Gjeruldsen

Virksomhetstillitvalgt Banenor

23

Gjertrud Helland

Bedriftsjuristene

24

Glenn Starr

Arbeidsrettsjurist

25

Beate Helle

Delegasjonsmedlem og selvstendig
næringsdrivende

26

Hallvard Gardshol Bjørndal

Selvstendig næringsdrivende advokat
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27

Kaja Goplen

Medlem forum for Privatansatte og
delegasjonsmedlem

28

Svein Mofossbakke

Virksomhetstillitvalgt Gassnova

Seksjonsstyret JF-P bør få fullmakt til å supplere listen ved behov.

4. Valg av leder av seksjonsstyret
Valgkomiteen har drøftet ulike kandidater som leder av seksjonsstyret.
Vedkommende vil automatisk også være seksjonens hovedstyremedlem (1 av 9
medlemmer, dvs. 5 seksjonsledere og 4 landsmøtevalgte), og er seksjonens fremste
tillitsvalgte.
Valgkomiteen innstiller Anders Schrøder Amundsen – advokat, Den norske
legeforening, Oslo som ny styreleder.
Anders har lang erfaring som tillitsvalgt, og er motivert for 2 nye år. Han
representerer kontinuitet samtidig som han kjenner til organisasjonsmodellen for
seksjon Privat.
Anders vil søke om frikjøp fra sin stilling med 20%. Valgkomiteen anbefaler at
Årsmøtet gjør vedtak om at han kan frikjøpes med 20%. Valgkomiteen anbefaler
også at det gjøres vedtak om at han i tillegg mottar et honorar på kr 200.000,- i året.

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Det er mange som er interessert og tilbyr seg. Heldigvis. Valgkomiteen har lagt vekt
på ulike hensyn. Erfaring, geografi, kjønn og hvor i seksjonens medlemsmasse
vedkommende har sin yrkespraksis.
Det skilles formelt mellom medlem og varamedlem. I praksis møter alle, og er likestilt
i tale og forslagsrett.
Valgkomiteen har følgende innstilling:
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Type verv

Kandidat

Bakgrunn

Medlem

Jon Ole Bjørklund Whist

Gjenvalg.

Medlem

Ina Anett Grundvaag

Konsernjurist i Mestergruppen

Medlem

Harald Platou

Helseforetaksjuristene

Medlem

Line Wittrup

Kontraktsrådgiver ABB

Vara

Paal Berg Helland

Næringsdrivende - advokat

Vara

Anne-Marie Berg

Gjenvalg

Vara

Fredrik Riise

Advokatfullmektig - Econa

6. Valgkomité
Valgkomiteen forslår at Årsmøtet velger følgende valgkomite:
Tor Egil Viblemo (leder)
Hanne Heide Krüger
Terje Svendsen

7. Forslag til vedtak
Årsmøtet slutter seg til valgkomiteen innstilling til delegater, styreleder, seksjonsstyret
og ny valgkomité.
Styret får fullmakt til å oppnevne nye delegater dersom det er behov.
Årsmøtet slutter seg til frikjøp av styreleder med i samsvar med forslaget fra
valgkomiteen, samt at det ytes et honorar på kr. 200.000,- pr. år til nyvalgt styreleder.

Oslo den 13.11.2020
Valgkomiteen for JF Privat v/
Jørn H. Hammer

Camilla Njaa

Terje Svendsen
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