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Lønn og arbeidsvilkår
Juristforbundets første hovedmål er å sikre best mulig lønn og arbeidsvilkår for våre medlemmer
og forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende. Derfor skal vi:








Ta mål av oss til å ha de beste tillitsvalgte og tilby dem relevant og best mulig opplæring,
rammebetingelser og støtte i deres arbeid.
Bidra til gjennomslag for Akademikerne i lønnsforhandlinger og revisjon av avtaleverk.
Arbeide for vårt syn på lønn og arbeidsvilkår overfor arbeidsgivere i privat sektor.
Arbeide for best mulig rammebetingelser for næringsdrivende medlemmer.
Gi medlemmene arbeidsrettslig bistand av høy kvalitet.
Fremme likestilling og inkluderende arbeidsliv i det offentlige rom.
Bidra til å påvirke arbeidslivets rammer internasjonalt, herunder gjennom å arbeide for
Akademikernes deltagelse i internasjonalt faglig samarbeid.

Profilering av den juridiske profesjon og juridisk kompetanse
Juristforbundets andre hovedmål er å fremme den juridiske profesjon, Vi skal fremme
medlemmenes posisjon i samfunnet ved å vise verdien av og behovet for juridisk kompetanse.
Derfor skal vi:






Arbeide for lovbeskyttelse av juristtittelen, juridiske stillingstitler og andre nødvendige
tiltak slik at publikum skal ha en garanti for kompetansen de får når de søker en jurist.
Arbeide for at samtlige kommuner knytter til seg jurist.
Gjøre bruk av og synliggjøre kompetansen i medlemsmassen, bl.a. gjennom aktiv bruk av
de tillitsvalgte og fagutvalgene.
Påvirke politiske miljøer, media og opinion ved å synliggjøre og eksemplifisere behovet for
og verdien av jurister og juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.
Arbeide for å skape større kunnskap om nødvendigheten av at juridisk kompetanse
kommer tidlig med i prosessene ved teknologisk utvikling.

Konkurransekraft på arbeidsmarkedet
Juristforbundet skal arbeide for å øke medlemmenes markedsverdi og konkurransekraft på
arbeidsmarkedet gjennom å:




Satse på kompetanseutvikling for våre medlemmer.
Tilby rådgivning om lønnsforhandling, karriere og omstillingsevne.
Følge, sette preg på og formidle til medlemmene den teknologiske utviklingen og andre
trender på arbeidsmarkedet.

1




Påvirke og utvikle studieordningene og kvaliteten på utdanningen ved de juridiske
fakultetene.
Følge opp og veilede medlemmer i overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Samfunnsansvar
Juristforbundet skal videreutvikle arbeidet med å ta samfunnsansvar og synliggjøre juristenes
innsats i alle deler av samfunnet. Derfor må vi:






Fremme forståelse og respekt for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper.
Fortsette den humanitære innsatsen, både som støtte til humanitære prosjekter og
kartlegging av behov for mer innsats for rettssikkerheten.
Søke å være den primære bidragsyter i det offentlige rom innenfor våre områder og bidra
med verktøy for å stoppe diskriminering og trakassering.
Etablere debattarenaer for å belyse aktuelle samfunnsspørsmål bredere, også fra flere
juridiske perspektiver.
Jobbe for et eget budsjett til påtalemyndigheten og en offentlig utredning av
skillespørsmålet, dette som en nødvendig forutsetning for å ivareta og å opprettholde
påtalemyndighetens uavhengighet.

Rekruttering og medlemslojalitet
Juristforbundet skal legge enda større vekt på å rekruttere og beholde medlemmer ved å vise at
Juristforbundet er den interesse- og arbeidstakerorganisasjonen som best arbeider for og ivaretar
juristenes interesser. Vi skal derfor styrke Juristforbundet som merkevare gjennom å:







Ha som målsetting å være den mest relevante og viktigste forkjemper for jurister, den
juridiske profesjon og juridisk kompetanse.
Styrke den eksterne profilen ved økt politisk påvirkning, samfunnsansvar og fokus på
behovet for og verdien av den juridiske profesjon, juridisk kompetanse, rettssikkerhet og
rettsstatlige prinsipper.
Være svært synlig i media og det offentlige rom for å kunne fremme våre interesser og
verdier.
Styrke og markedsføre både de økonomiske og øvrige medlemsfordeler.
Fortsette utviklingen av formelle og uformelle nettverk i hele landet.
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