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Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet tirsdag 3. juni kl. 14.00, Hotell Olivia Balmes, Barcelona  
 
Tilstede:  
 
Fra hovedstyret: Curt A. Lier, Erik N. Warberg, Ingjerd Thune, Michael Rummelhoff, Susanne Eliassen, 

Frank Grønås, Daniel Furió Fundingsrud, Christian Zimmermann, Lucie Christensen 
Berge, Trine Standal og Vegard Lauvdahl.  

 
 
Fra sekretariatet:  Magne Skram Hegerberg, Erik Graff og Tanya Marie Samuelsen.  
 
 
Presidenten ledet møtet. 
 
 
Dagsorden: 
 
Sak 48/14 Protokoll fra hovedstyremøte 4/2014 og ekstraordinært styremøte 16. mai 
 

Godkjent protokoll fra styremøte 4/2014 og godkjent protokoll fra ekstraordinært styremøte 
16. mai var vedlagt til informasjon. Styret diskuterte muligheten for å gjøre referatene 
tilgjengelig på forbundets nettsider.  

  
Vedtak: Protokollene tas til etterretning. Referat fra møter i hovedstyret skal i fremtiden legges på 

forbundets nettsider. Unntak kan gjøres for bestemte saker utfra hensynet til personvern.  
Styret avgjør dette i hvert enkelt tilfelle umiddelbart etter avsluttet saksbehandling.   

  
 For øvrig skal komplette referater sendes til samtlige seksjonsstyrer inkludert 

varamedlemmene når de er endelig godkjent. 
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Sak 49/14 Organisasjonspolitisk og driftsmessig oppfølging   
 
 Presidenten kommenterte aktuelle organisasjonspolitiske saker og egen aktivitet siden sist. 

Det ble orientert om hva som står på agendaen videre fremover.  
 
 Aktuelle tema fra Akademikerne ble videre referert under dette punktet. Følgende ble berørt:  
 

- Presidenten orienterte om pågående coachingprosess som oppfattes som konstruktiv og 
nyttig 

 
- Kontingentstrukturen i Akademikerne er under vurdering. Internt utvalg foreslår likevel 

at nåværende kontingentregime videreføres 
  

- Kommunereformen diskuteres i Akademikerne. Diskusjonen viser et mangfold av 
synspunkter og nyanserer på mange måter de ytringene sammenslutningen så langt har 
markert 

 
- Opplegget for Arendalsuken i regi av Akademikerne er under forberedelse 

 
- Arbeidstidsspørsmålet er på nytt aktuelt i Akademikerne, og det kan bli en utfordring å 

tydeliggjøre hva sammenslutningen står for 
 

- Utformingen av det nye regjeringskvartalet har blitt en betydelig sak med stort 
engasjement fra forbundets medlemmer og tillitsvalgte. Medieutspill og mye internt 
arbeid er lagt ned i saken.  De lokale partene er i etterkant enige om bredere 
medvirkning fra de ansatte i den videre prosessen 

 
- Møte med Kunnskapsdepartementet om organiseringen av utdanningen i rettsvitenskap 

er gjennomført. Det går mot et todelt studieløp med inndeling i en bachelorgrad med en 
etterfølgende masterpåbygging. Muligheten for å beskytte juristtittelen ble diskutert, og 
tilbakemeldingen var avventende positiv. Juristforbundet-Student markerte seg på møtet 
som et felles talerør for juridiske studenter 

 
- Presidenten utdypet tidligere gitt tilbakemelding fra møtet med Barne- og 

likestillingsministeren. 
 
 
 Generalsekretæren orienterte om løpende drift i sekretariatet, personalsituasjonen og aktuelle 

prosjekter og tiltak som håndteres av sekretariatet. Følgende ble kommentert:  
  

- Bred og omfattende markedsføring av Juslink i kampanjeperioden som pågår nå. Snart 
800 brukere  

 
- Rapport fra karriereprosjektet er sluttført og seminar for utvalgt målgruppe 

gjennomføres 10. juni 
 

- Dom i Arbeidsrettssak om arbeidstidsbestemmelsene for politiet i samarbeid med øvrige 
berørte organisasjoner. Viktig sak som måtte avklares, men som endte med tap. Styret 
ber om en kort redegjørelse for saken 

 
- Frokostseminar for offentlige ansatte om pensjonsordninger er gjennomført med ca. 50 

deltagere 



 

Ref 05 2014 

- Advokatkontoret har to saker i rettslig prosess og to øvrige saker som er under vurdering 
for rettslig oppfølging. Høy etterspørsel etter rådgivning i spørsmål om 
ansettelseskontrakter 

 
- Nettbasert veileder om hvordan man skal forhandle egen lønn er lansert. Særlig aktuell 

for privat og kommunal sektor 
 
- Omfattende informasjonsopplegg er gjennomført knyttet til tariffoppgjørene  

 
- Bedre søkefunksjonalitet på nettsiden er snart på plass 

 
- Nettstedet tilpasses for tiden mobile plattformer  

  
- Nettutgaven av Verktøykassen for tillitsvalgte er utvidet 

 
- Karrieresidene på nett bygges videre ut  
 
- Pensjonsrådgivning med samling av artikler, spørsmål og svar er på nettet 

 
- Undersøkelsen om nye regjeringskvartalet er utarbeidet for Akademikerforeningene og 

øvrige berørte forbund 
 
- Kandidatundersøkelser med vekt på bachelorstudentene er under utarbeidelse. 

Hovedstyret vil få resultatene når de foreligger  
 

- Mentorordningen for studenter 2013/2014 avsluttes i starten av juni i Tromsø, Bergen og 
Oslo 

 
- "Endelig jurist" - brosjyre til de som nærmer seg yrkeslivet - er snart klar 

 
- Undersøkelser mot både tillitsvalgte og nye i arbeidslivet er under planlegging, dette for 

å kartlegge behov og hva de ønsker av informasjon og leveranser fra forbundet 
 

- Notat til president/HS om ansattes ytringsfrihet/lojalitetsplikt/varslingsrett og plikt.  
Nylig mottatt masteroppgave der JF har bidratt til datainnsamlingen. Geriljafrokost om 
emnet vurderes da ASD snarlig vil slippe en Fafo-rapport som evaluerer 
varslingsreglene 

 
- Arendalsuka i regi av Juristforbundet er under planlegging. Videre satsing på 

«barnehus» og 70-årsreglen for yrkesdeltakelse blir hovedtema. Juristforbundets 
arrangement vil bli godt besøkt av flere sentrale aktører.    

 
- Høringsvar/offentlig konsultasjon om Europeisk profesjonskort. Saken kan kanskje 

bidra til å lette arbeidet med å sikre beskyttelse av juristtittelen 
 

- E-faktura i kombinasjon med avtalegiro er teknisk på plass. Prosjektplan for overgang til 
kontingenttrekk via avtalegiro/e-faktura 28. august 

 
- Gjennomført sentrale forhandlinger i de tre store offentlige tariffområdene (Stat, KS og 

Oslo) inkludert konfliktberedskap 
 

- Prosjekt Styrk tillitsvalgtrollen er i gang   
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- Prosjekt Avtalebank (beste praksis) er i prosess 

 
- Jurist Forum i fem byer i juni måned. To om sosiale medier, et om korrupsjon, et annet 

om økonomi og et siste om forhandlinger  
 

- Det 10. Jurist-Nettverket etableres 2. juni i Fredrikstad. Alta kom på plass tidligere i år. 
Flere under planlegging 

   
- Juristdagen arrangeres lørdag 13. september. Målet er aktivitet i opp mot 20 byer  

 
- Påmeldingene til Jurist Kongress 2014 starter etter planen 16. juni (4 fagspor, 6 

innovative morgenseminarer, over 45 foredragsholdere, over 30 musikere osv.) 
 

- Påbegynt prosjekt for å gjennomgå, rydde, redusere og kvalitetssikre all standardisert 
medlemskommunikasjon fra vår medlemsservice  

 
- Tilrettelegging for større grad av automatisering via ny kommunikasjonsmodul i 

WinOrg  
 

- Ny annonsekontakt er 07 Moss AS, et datterselskap av 07 Media som bl.a. trykker 
Juristkontakt 

 
- Juryen for Rettssikkerhetsprisen har hatt sitt årlige møte. Prisvinner er pekt ut 

 
- Planleggingen av Rettssikkerhetskonferansen 17. september er i rute. Mange interessante 

gjester 
 

- Informasjonsmateriell for overgangen student/yrkesliv utarbeides  
 

- Miljøsertifisering av sekretariatet er snart på plass  
 

- Generalsekretæren har besøkt nordiske kolleger og planlagt fast, årlig møte for 
sekretariatene i de nordiske landene  

 
- I juni gjennomføres årlig samling for generalsekretærene/direktørene i 

Akademikerforeningene. Særlig fokus blir denne gangen viet bank-og 
forsikringsavtalene. Invitasjon til anbudslevering er sendt ut, og innkomne svar er snart 
tilgjengelige. 

 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 
Sak 50/14 Midlertidig ansatte – Juristforbundets holdning 
 
 Hovedstyret ønsker å engasjere seg i diskusjonen rundt bruk av midlertidige ansettelser. 

Temaet er allerede aktivisert fra flere hold. Det er ulikhet mellom sektorene der statlig sektor 
har en videre adgang til å benytte midlertidige ansatte enn de øvrige. Bruk av midlertidige 
ansettelser i undervisning, forskning og helse har blitt et tema i seg selv. Sekretariatet hadde 
utarbeidet et saksnotat med forslag til organisasjonspolitiske posisjoner. Styret diskuterte 
saken og ønsket å videreføre forbundets restriktive syn på bruk av midlertidige stillinger. 
Styret ønsket å utforme et policynotat om saken.  
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Vedtak: Sekretariatet bes om å omarbeide saksnotatet til et policynotat med utgangspunkt i 

diskusjonen og signal gitt fra styret.  
 
 
Sak 51/14 Konferanse for topptillitsvalgte i september – opplegg og regi  
 
 Konferansen avholdes fra 1. til 2. september. Sted vil bli sentralt, i eller nært Oslo. Det er 

satt opp to hovedtema på konferansen. a) Videreutvikling og utdyping av det retts- og 
samfunnspolitiske fundamentet i forbundet, og b) Rekruttering og opptak av nye medlemmer 
med spesiell vekt på kandidater med bachelorgrad i rettsvitenskap. Opplegg for og 
gjennomføring av konferansen vil bli håndtert av eksternt konsulentfirma. Foreløpig 
kjøreplan ble skissert. Styret ønsket et møte med firmaet for å diskutere opplegget og 
hovedstyremedlemmenes rolle under veis i konferansen.  

  
Vedtak: Konferansen gjennomføres fra 1. til 2. september. Konsulentfirmaet inviteres til styremøtet i 

august for å avklare det faglige opplegget og hovedstyrets deltakelse. 
 
 
Sak 52/14 Nominasjon av kandidater til ledende posisjoner i Akademikersystemet 
 
 Christian Zimmermann fratrådte under behandlingen av sak 52/14 grunnet inhabilitet. 

Saken videreføres fra styremøte 3/14. Juristforbundet skal foreslå kandidater til styret i 
Akademikerne. I samme forbindelse var det naturlig å gjennomgå forbundets ønske om verv 
og posisjoner i Akademikernes ulike forhandlingsutvalg. Saken ble diskutert og styret 
konkluderte. 

 
Vedtak: Rikke Ringsrød foreslås som leder for Akademikerne-Stat for en ny periode. Curt A. Lier 

foreslås som Juristforbundets kandidat til Akademikernes styre. Lucie Christensen Berge 
foreslås som varamedlem til styret.  

 
 
Sak 53/14 Orientering fra JUS – oppfølging av diskusjon om fagutvalg 
 
 Generalsekretæren orienterte med særlig vekt på gjennomført strategisamling i JUS. JUS 

legger opp til utvidet produktportefølje, blant annet med utforming av kurs i samarbeid med 
advokatfirma rettet inn mot et avgrenset marked. Diskusjonen om JUS kan overta det 
tekniske ansvaret for flere av Juristforbundets større arrangementer videreføres med positivt 
resultat. Sammensetningen av fagutvalgene diskuteres videre med vekt på å oppnå balanse 
mellom de to eierne, kjønn, ulike yrkesfunksjoner osv. Behovet for å utarbeide instruks for 
direktøren ble påpekt.  

 
Vedtak: Tas til orientering.  
 
 
Sak 54/14 Funksjonsbeskrivelse for president og stillingsbeskrivelse for generalsekretær - 

avklaring 
 
 Saken ble drøftet som en del av styrets evaluering. Det vises til protokollering av sak 3 under 

eventuelt. 
 
 
Vedtak: Tas til etterretning. 
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Sak 55/14 Seksjonene orienterer – tariffoppgjøret 2014 
 
  DnD: 
 

Årsmøtet er gjennomført, og nytt styre er valgt. I forbindelse med tohundreårsjubileet for 
Grunnloven er boken Dommernes uavhengighet gitt ut på engelsk. Boken har allerede vakt 
en del oppmerksomhet. Lønnssaken er stadig viktig og det er på nytt aktuelt å be om bistand 
fra Akademikerne. Problemstillingen rundt lederavlønning diskuteres internt. Spørsmål om 
oppdatering og videreutvikling av kompetanse ved domstolene er et sentralt tema. Det settes 
av for lite midler fra DAs side, og i tillegg ønsker dommerne større innflytelse over 
beslutningene.  

 
 Juristforbundet-Stat: 
 
 Hovedtariffoppgjøret er gjennomført. Man oppnådde ikke målet om systemendringer, men 

isolert sett har oppgjøret en profil som samsvarer med Akademikernes ønsker. Det vil være 
behov for gjennomgang av gjeldende strategi med tanke på fremtiden. Seksjonen arbeider 
med endring av vedtektene, blant annet med sikte på å få et større årsmøte. Studietur til 
Geneve er under planlegging. Saken om utforming av nytt regjeringskvartal engasjerer 
berørte medlemmer og har fått mye oppmerksomhet.  

 
  Juristforbundet-Student: 
 
 Eksamenstiden preger studentseksjonen. Deltatt i møte med KD om utforming av 

utdanningen i rettsvitenskap. Motivasjonsforedrag er avholdt i Bergen, og ny fadderuke er 
under planlegging. 

 
 Juristforbundet-Kommune: 
 
 Tariffoppgjøret er gjennomført. Tilfredsstillende resultat i KS-området, men skuffende utfall 

i Oslo kommune. Gjennomført kurs i HA og HTA med stort oppmøte og gode 
tilbakemeldinger. Årsmøtet planlegges i Bodø.  

 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 
Sak 56/14 Eventuelt 
 
  Suppleringsvalg til hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB): 
 
 Ingjerd Thune ble foreslått som etterfølger etter Håvard Holm.   
 
Vedtak: Ingjerd Thune velges som medlem av HUB og overtar samtidig koordineringsansvaret for 

utvalgets arbeid.  
 
 
 Forvaltningsjuridisk utvalg 
 
 Det ble vist til utsendt forslag til kandidater. Presidenten ønsket en bekreftelse på aktuelle, 

prioriterte forslag. Styret sluttet seg til foreliggende forslag. 
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Vedtak:  Styret støtter de fremlagte forslagene og presidenten iverksetter arbeidet med å rekruttere 
medlemmer til utvalget 

 
 
 Styreevalueringen – styreinstruks osv. 
 
 Styret gjennomførte den planlagte styreevalueringen. Som en del av prosessen ble 

spørsmålet om instruks for styret tatt opp. En slik instruks bør sees i sammenheng med 
instruksen for generalsekretæren og funksjons- og målbeskrivelse for presidenten. Styret 
ønsket å utarbeide et samlet sett av styringsdokumenter. 

 
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Lucie Christensen Berge, Frank Grønås og 

Vegard Lauvdahl. Gruppen skal utarbeide utkast til instrukser for hovedstyret, 
generalsekretæren og funksjons- og målbeskrivelse for presidenten. 

  
Gruppen kan innhente bistand fra ekstern konsulent hvis ønsket. Sekretariatet bes om å 
utarbeide oversikt over gjeldende vedtak, retningslinjer og interne bestemmelser som kan 
være relevante for arbeidet. Gruppen skal legge frem foreløpige skisser til hovedstyrets møte 
28. august. Det skal tilrettelegges for nødvendig frikjøp. 

 
 Forberedelse til representantskapsmøtet 19. november 
 
 Styret diskuterte klargjøring av saksdokumenter og aktuelle saker som eventuelt skal 

fremmes. Årsmeldingen bør bygges opp etter samme mønster som sist. Prinsipprogrammet 
bør redigeres og oppdateres, men styret ser ikke behov for et helt nytt dokument. Styret 
diskuterte behov for frikjøp også på seksjonsnivå. Saken ønskes utredet. Spørsmål om 
forbundets konfliktfond settes opp som egen sak på styremøtet i september. 

 
Vedtak Sekretariatet bes om å utarbeide en toårsmelding etter mønster av den som ble laget i 2012.  
 
 Sekretariatet utarbeider forslag til justert prinsipprogram i samarbeid med presidenten. 

Forslaget legges frem for hovedstyret for godkjenning.  
 
 Styret går inn for å nedsette et nytt organisasjonsutvalg på representantskapsmøtet i 

november. Utvalget skal vurdere den politiske oppbyggingen av forbundet og blant annet se 
på hovedstyrets sammensetning, representantskapsmøtets oppbygging og rolle og behov for 
å frikjøpe sentrale tillitsvalgte mm.  Sekretariatet utarbeider utkast til mandat. 

 
 
 Retts- og samfunnspolitisk strategidiskusjon 
 
 Styret gjennomgikk tidligere og nåværende styringsdokumenter og vurderte om disse er 

egnet som grunnlag for det videre arbeidet. Styret arbeider videre med de innspill og 
betraktninger som kom frem og har utarbeidet et internt arbeidsdokument. Styret 
gjennomgikk også gjeldende retts- og samfunnspolitiske retningslinjer som skulle revideres. 
Konkret ble det fattet følgende foreløpige vedtak. 
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Vedtak:  Det utarbeides fire policyskriv som tar utgangspunkt i de fire tematiske hovedinndelingene i 
gjeldende styringsdokument (historiene). Dokumentene skal uttrykke overordnede, felles 
synspunkter for forbundet. I tillegg skal det arbeides konkret med enkeltsaker innenfor 
hovedkategoriene. 

 
 Aktuelle tema vil blant annet være barns rettssikkerhet, arbeidstid, ny advokatlov, 

domstolenes uavhengighet, behovet for ny forvaltningslov, midlertidige tilsetninger og 
aldersgrense og seniorpolitikk.  

 
 Arbeidet med å revidere de retts- og samfunnspolitiske retningslinjene utsettes til etter at 

instruks for styret, generalsekretæren og funksjons- og måldiskusjon for presidenten er 
ferdig behandlet. 

 
 
Oslo, 12. juni 2014 
 
Erik Graff 
referent 
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