Protokoll fra
Hovedstyremøte 8/2020
Det ble avholdt styremøte på Holmen Fjordhotell 26. og 27. august 2020.
Styremøtet varte fra 14.30 – 17.00 onsdag og fra 09.00 – 13.00 torsdag.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Karoline Dystebakken deltok digitalt (ikke til
stede under sak 120), Wiggo Storhaug Larssen, Sverre Bromander, Benedicte
Gram‐Knutsen, Sondre Kristoffer Karlsen Lie, Tone Helen Brodal (vara) og Hanne
Eie Sudland.

Forfall

Lars Marius Heggberget, Anette Fjeld og Tor Egil Viblemo

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael Krane deltok under behandling av sakene 119 og 124.

Fra arbeidsgruppe/
utvalg:

Are Andersen Skjold‐Frykholm

Dagsorden
Sak 118/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om:
‐ Juristforbundet skulle hatt et arrangement sammen med Tekna under Arendalsuka,
men det vil i stedet bli avholdt et felles nettseminar 27. oktober med tema
«Ansiktsgjenkjenning».
‐ Rapporten fra regjeringens granskningsutvalg i EØS saken ble lagt frem 4. august og
Juristforbundet var raskt ute med en kommentar, blant annet takket være godt
forarbeid fra sekretariatets side.
‐ Juristforbundet har mottatt høringen fra Arbeids‐ og sosialdepartementet, NOU
2020:9 Blindsonen, med frist for å avgi høringssvar 21.9. Akademikerne er også
høringsinstans og ønsker at Juristforbundets melder inn forbundets overordnede
synspunkter slik at disse kan tas med i høringssvaret fra Akademikerne.
‐ Utdeling av årets Rettssikkerhetspris finner sted i Lagtingssalen i Stortinget.
Rettssikkerhetskonferansen avholdes 24. september og vil bli gjennomført digitalt.
Konferansen er gratis og tilgjengelig for alle.
Visepresidenten orienterte om:
‐ Det har vært avholdt ett digitalt møte i nettverks‐styret etter sommerferien.
Pandemien er en utfordring for styrets planer, men det er besluttet å opprettholde
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‐
‐

oppstartmøte for det lokale nettverket i Vadsø 3. september. Tema for foredraget
er «Sivilbeskyttelsesloven».
Håvard Holm er foreslått som kandidat fra Juristforbundet til Informasjonskurset
ved FHS til Akademikerne.
Visepresidenten har vært i dialog med lederne av Inkluderings‐ og
mangfoldsutvalget og Kvinneutvalget om mulig resolusjonstekst til Akademikernes
rådsmøte.

Tidspunkt for avholdelse av styremøtene for september og oktober ble besluttet
avholdt henholdsvis 17.9 og 22.10. Styremøtet i september avholdes digitalt mens
oktober‐møtet planlegges som et fysisk møte.
Sak 119/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren ga ordet til økonomisjef Michael Krane som orienterte om
halvårsregnskap og prognose. Han gikk gjennom postene og forklarte årsaken til
eventuelle avvik i forhold til budsjett. Store deler av underforbruket kan tilskrives
redusert reiseaktivitet pga. Covid19.
Krane redegjorde videre for den pågående budsjettprosessen frem mot landsmøtet.
Utkast til budsjett vil bli sendt seksjonslederne så snart det er klart slik at seksjonene
kan sende inn innspill og synspunkter før endelig beslutning fattes i hovedstyret.
Retningslinjene for innkreving av særkontingen, som ble godkjent av hovedstyret 4.12.
2008, var vedlagt innkallingen til orientering. Presidenten oppfordret de seksjonene det
er aktuelt for, å foreslå eventuelle endringer i retningslinjene.
Generalsekretæren informerte deretter i henhold til vedtatt struktur.
Halvårsregnskapet og generalsekretærens presentasjon gjøre tilgjengelig i Admincontrol
i etterkant av styremøtet.

Sak 120 /20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Styret har jobbet en del med NAV‐rapporten som ble fremlagt i begynnelsen av
august.
‐ Er i prosess med valg av ny nestleder.
‐ Tariffoppgjøret i staten starter med kravoverlevering 1. september. Styret
utarbeidet ikke‐økonomiske krav før sommeren og oversendte økonomiske kravene
til Akademikerne 23. august. Styret har i tillegg ettersendt et krav om innføring av
lovrådgiverkode i alle departement. I dag er det utelukkende Justisdepartementet
og Finansdepartementet som har denne stillingskoden.
JF‐Privat
Tone Helen Brodal orienterte om:
‐ Seksjonen skal ha en samling for tillitsvalgte i Trondheim medio september. Tema
for samlingen er blant annet mål og retning for seksjonens arbeid.
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‐

‐
‐

Vedtak:

Det er høy aktivitet i Forum for næringsdrivende som blant annet jobber med
problemstillinger knyttet til hvordan oppnevningen av offentlig oppnevnte
forsvarere, bobestyrere osv. foregår.
Styret er opptatt av hvordan situasjonen knytte til Covid19 påvirker medlemmene
og styrets arbeid.
Seksjonens arbeid knyttet til etablering av samarbeid i privat sektor. Brodal viste
blant annet til saksfremlegg fra seksjonskontakten og notat om eventuell etablering
av samarbeid mellom ulike foreninger og forbund. Begge dokumentene ble gjort
tilgjengelig for styret i Admincontrol i forkant av styremøtet.
Presidenten supplerte med å informere kort fra seksjonens styreseminar på Lysebu
15. august hvor han deltok da denne saken ble drøftet. Han understreket at han
stiller seg svært positiv til at seksjonen arbeider med å styrke samarbeidet og
støtten til medlemmene i privat sektor.
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli holdt løpende
orientert om det videre arbeidet.

JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Seksjonen skal ha styreseminar og styremøte på Losby Gods 27.‐28. august.
‐ Det er utarbeidet og sendt inn økonomiske krav til tariffoppgjøret som starter 3.
september.
‐ Kommuneprosjektet har ikke kommet så langt som ønskelig blant annet pga
situasjonen knytte til Covid19. Spørreundersøkelsen er klar, men det er uklart når
den vil bli sendt ut. Det vil bli avklart med styringsgruppen hvordan situasjonen skal
håndteres i det videre. Arbeidsgruppen er også i dialog med sekretariatet ved P&S
for råd om videre prosess.
JF‐Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:
‐ Styret har ikke hatt møter med fysisk oppmøte siden februar.
‐ Rapporten fra granskningsutvalget i EØS‐saken og den etterfølgende høringen er
viktig også for Dommerforeningen. Eventuelle læringspunkter for domstolene vil
blant annet være økt fokus på kompetanseoppbygging, både i form av tilførsel av
ressurser og økt tilgang til etterutdanning. Domstolenes mulighet til å behandle
spørsmål som ikke er fremmet av partene samt juristutdanningen innretning er også
viktige problemstillinger i denne sammenheng.
‐ Pressen har hatt fokus på et par problemstillinger hvor leder i Dommerforeningen
har uttalt seg; overprøvingsprosenten i lagmannsretten og antall innvandrere i
domstolene.
‐ Domstolkommisjonens rapport del II legges frem i slutten av september.
Dommerforeningen har fremmet flere forslag til kommisjonen.
‐ Det er sendt innspill til endringer i disiplinærordningen for dommere samt foreslått
at det bør vurderes innført en forenklet ankeordning.
‐ Styret i Dommerforeningen har besluttet at det skal avholdes årsmøte 14.
september i Gamle Logen, Oslo.
Presidenten minnet om hovedstyrets anbefaling om at årsmøter om mulig bør
utsettes under de gjeldende forhold, ikke minst for å sikre gode, demokratiske
prosesser.
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JF‐Student
Sonde Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Seksjonen har uttalt seg i flere saker, blant annet om funnene i undersøkelsen om
opplevd diskriminering som ble gjennomført av Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget
samt om jus‐studenter som ble «straffet» for å ha bistått NAV i etterkant av EØS‐
saken.
‐ Skrivekonkurransen, som er gjennomført i samarbeid med Elsa, ble veldig vellykket.
‐ Det har dessverre ikke vært mulig å stå på stand ifm studiestart, men styret har
jobbet med andre verve‐tiltak som blant annet deltagelse på velkomstmøte,
utdeling av brosjyrer med opplysninger om medlemsfordeler, vervekampanjer mm.
‐ Det er planlagt flere digitale arrangement i tiden som kommer, blant annet med
foredragsholdere som Geir Lippestad, Svein Holden og Morten Tvedt. Videre er det
planlagt fysiske treff hvor blant annet Kvinneutvalgets leder skal dele «tips og triks»
og Brynjar Meling skal holde foredrag for studentene i Tromsø.

Sak 121/20

Rapport fra styringsgruppen IT/web
Presidenten innledet med å gi styret en oppsummering fra den dialogen som har funnet
sted mellom han og prosjektlederen for utviklingen av en app, Pascual Strømsnes.
Som ledd i at prosjektet avvikles i sin nåværende form, har presidenten bedt Strømsnes
om å sende dokumentasjon på det som er utført av arbeider ifm utviklingen av appen.
Presidenten følger opp saken videre.
Leder av styringsgruppen, Are Andersen Skjold‐Frykholm, ble deretter koblet opp til
styremøtet via Teams. Han redegjorde kort for historikken og viste blant annet til at
gruppen har hatt lite aktivitet inntil våren 2020 da gruppens mandat ble presisert og det
ble valgt leder. Skjold‐Frykholm informerte videre om hvordan styringsgruppen ser for
seg det videre arbeidet og at de allerede mente allerede etter det første møtet å se
utviklingsmuligheter på følgende områder; saksbehandlingsverktøy for tillitsvalgte,
bedre tilgang til medlemslister og standardisering av nyhetsbrev.
Oppsummering fra møtet vil bli nedfelt skriftlig og sendt seksjonene for innspill.

Sak 122/20

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten viste til oversikten over innkomne høringer og viste deretter til
informasjonen som ble gitt i sak 118 om høringen knyttet til EØS‐saken.
Han påpekte videre at oppsummeringen på s. 22 flg og de overordnede anbefalingene i
punkt 3.1 synes å treffe relativt godt sett med Juristforbundets øyne.
Sentrale tillitsvalgte i NAV, Påtalemyndigheten (Politijuristene og Statsadvokatenes
forening) og Domstolene vil bli bedt om å komme med innspill til høringen som
forelegges hovedstyret for endelig godkjenning.

Vedtakssaker
Sak 123/20

Protokoll fra hovedstyremøte 7/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 23.6.med frist for innsending av
merknader 14.8. Det har ikke kommet inn merknader til protokollen.
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Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 124/20

System for gjennomføring av digitale årsmøter
Michael Krane redegjorde for saken slik den fremkommer av saksfremlegget fra
generalsekretæren. Det er gjennomført vurderinger av ulike systemer sett hen til
kravspesifikasjonen som ble lagt frem for hovedstyret før sommeren.
Styret hadde ingen innsigelser til generalsekretærens anbefaling. Det ble drøftet
hvordan kostnadene skal fordeles, hvem som skal være superbrukere/administratorer
og hvordan supporten skal sikres. Hovedstyret påpekte at kostnadene til innkjøp og drift
bør fremkomme i en egen fellespost i budsjettet. Generalsekretæren vurderer de øvrige
spørsmålene.

Vedtak:

Styret støtter innkjøp av verktøy for gjennomføring av digitale årsmøter i tråd med
anbefalingen.

Sak 125/20

Midlertidige retningslinjer for elektronisk votering
JF‐Privat la frem forslag til midlertidige retningslinjer
for gjennomføring av digitalt suppleringsvalg for godkjenning i hovedstyret.
Styret hadde ingen innsigelser til forslaget og imøteser tilbakemelding og erfaringer
mht. funksjonalitet. Det ble minnet om at det må inngås databehandleravtale med
eventuelle leverandører av verktøy og tjenester.

Vedtak:

Midlertidige retningslinjer godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 126/20

Honorering av tillitsvalgte – rapport fra arbeidsgruppe
Presidenten viste til styrets drøftelser ifm behandling av økonomihåndboken for
tillitsvalgte og beslutningen om å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å
vurdere eventuell honorering av tillitsvalgte.
Styret drøftet arbeidsgruppens rapport som ble oversendt 27. juni.
Generell honorering, dvs. godtgjørelse som ikke knytter seg til bortfall av inntekt, er
etter styrets mening et prinsipielt spørsmål som bør forelegges Landsmøtet. Det ble
videre påpekt at seksjonene har ulike behov og at retningslinjene for godtgjørelse bør
inneha rom for fleksibilitet.
Det er ønskelig med et kostnadsestimat før styret tar endelig stilling til spørsmålet.
Seksjonene ble oppfordret til å bruke tiden frem til neste styremøte på interne
drøftelser og eventuell forankring.

Vedtak:

Et eventuelt forslag om innføring av honorering av tillitsvalgte må legges frem for
Landsmøtet.
Sekretariatet utarbeider et estimat over kostnader til neste styremøte.

Sak 127/20

Foreløpig orientering om arbeidet i arbeidsgruppen nedsatt på
Landsmøtet 2019
Sverre Bromander orienterte kort om bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppen
og hvordan gruppen har tilnærmet seg mandatet.
Bromander påpekte videre at det er til dels stor uenighet i gruppen både når det gjelder
beskrivelse av nå‐tilstanden, behovet for utvikling og hvordan gruppen skal legge frem
sine anbefalinger. Det er uklart når rapporten fra arbeidsgruppen kan sluttføres.
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Presidenten ga uttrykk for at hovedstyret etter hans mening bør ta stilling til de
grunnleggende forslagene som antas å bli fremmet i rapporten og at det er ønskelig at
rapporten forelegges styret så raskt som mulig.
Vedtak:

Hovedstyret tar arbeidsgruppens rapport til behandling.

Sak 128/20

Utdanningspolitikk
Visepresidenten redegjorde kort for sakens bakgrunn og innledet til debatt.
Styret ga enstemmig uttrykk for at det er behov for at Juristforbundet har en mening og
nedfelt politikk på utdanningsområdet og støtter forslaget om at det utarbeides et
utkast til et policydokument. Dette bør gjøres i samarbeid med
spesialistutdanningsutvalget.
Det ble også foreslått at det på sikt etableres et utdanningspolitisk råd/forum som kan
jobbe med spørsmål knyttet til utdanningsfeltet. Alle seksjonene bør delta i et slikt
forum. Det utdanningspolitiske dokumentet vil danne rammene og de overordnede
føringene for arbeidet i utvalget.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet om å utarbeide et forslag til utdanningspolitisk dokument
for Juristforbundet i samarbeid med spesialistutdanningsutvalget.
Forslaget legges frem for hovedstyret.

Sak 129/20

Representasjon på Akademikernes rådsmøte
Presidenten redegjorde kort for saken og styret sluttet opp om forslag til kandidater.

Vedtak:

Katrine Bratteberg og Sverre Bromander representerer Juristforbundet på
Akademikernes rådsmøte.

Sak 130/20

Godkjenning av vedtekter for Sivilrettsjuristene
Sverre Bromander informerte kort om innholdet i de foreslåtte endringene.

Vedtak:

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 131 /20

Saker til Landsmøtet 2020
Presidenten innledet kort og ba deretter styresekretæren om å gå gjennom notatet fra
arbeidsgruppen som har vurdert mulige forslag til vedtektsendringer samt endringer i
de instruksene og retningslinjene som vedtas av Landsmøtet.

Vedtak:

Sekretariatet innarbeider forslag til vedtektsendringer i tråd med styrets beslutning.
Forslag til endringer i instruksene/retningslinjene vedtas i tråd med forslaget.
Forslag til prinsipprogram og satsningsområder settes på dagsorden på kommende
styremøte.

Sak 132/20

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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Informasjonssaker
Sak 133 /29

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren viste innledningsvis til omtalen av JUS under sak 119 og påpekte
deretter at det ligger an til et noe bedre likviditet og resultat i JUS enn først antatt da
pandemien startet, men at det fortsatt blir et driftsunderskudd.
JUS har gjennomgått en formidabel omstillingsprosess og leverer nå det meste av kurs
digitalt. Det er fortsatt stor usikkerhet i markedet og situasjonen følges tett.
Hovedstyret understreket at JUS virkelig fortjener skryt for den omstillingen de har
gjennomført og generalsekretæren ble bedt om å videreformidle dette til JUS.

1.9.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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