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Protokoll  
fra 

styremøte 09/2014 
 

 
Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Hotell Arena, Lillestrøm, onsdag 19. november 2014 fra kl. 10.30. 
 
Tilstede:   
 
Fra hovedstyret: Curt A. Lier, Erik N. Warberg, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Daniel Furió 

Fundingsrud, Christian Zimmermann, Lucie Christensen Berge, Vegard Lauvdahl 
Michael Rummelhoff , Trine Standal og Ingjerd Thune. 

 
Fra sekretariatet:  Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.  
 
 Fabien Macarie, konsulent fra Know It, og Karen Oppegaard Haavik var til stede under 

behandlingen av sak 95/14 
 
 Jan Reinert Rasmussen og Ragnhild Bø Raugland var til stede under behandlingen av 

sak 96/14 
 
Presidenten ledet møtet. 
 
Dagsorden: 
 
Sak 94 /14 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2014 

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer i e-post 31. oktober. Det kom inn kun en 
merknad innen fristen, og denne ble innarbeidet i protokollen. 
 
På styremøtet fremkom ytterligere en merknad. I utkastet til prinsipprogram, under 
overskriften Arbeidsliv, er det tatt ut et punkt som ønskes inn igjen. 
 
Følgende setning skal tas inn igjen i prinsipprogrammet:  
«De ansattes ytringsfrihet må reguleres i arbeidsmiljøloven for å sikre et åpent, trygt og 
demokratisk arbeidsliv. Det må i den forbindelse trekkes opp et tydeligere skille mellom 
politikk og forvaltning». 

 
 



 

2 
Ref 09 2014 godkjent 

Vedtak: Protokollen godkjennes med nevnte endring.  
 
 
Sak 95/14 Juslink 

Styret hadde fått tilsendt en omfattende presentasjon av Juslink, herunder inntektsbudsjett, 
kostnadsbudsjett og business-case, jf. vedleggene 2a og 2b til innkallingen. 
 
Fabien Macarie og Karen Oppegaard Haavik orienterte om status for Juslink og la frem 
budsjett og business-caset. 

 Presentasjonen synliggjorde uklarheter knyttet til spørsmålet om merverdiavgift. 
 
Vedtak: Sekretariatet undersøker nærmere hvorvidt, og eventuelt hvordan, det skal beregnes 

merverdiavgift i tilknytning til driften av Juslink. 
 
 Vurdering av videre drift og beslutninger knyttet til budsjett for prosjektet, utsettes til neste 

styremøte. 
 
Sak 96/14 Gjennomgang av dagsorden til representantskapsmøtet 

Jan Reinert Rasmussen, dirigent på representantskapsmøtet, og Ragnhild Bø Raugland, 
varadirigent, gikk gjennom dagsordenen sammen med styret.  
 
Styret diskuterte innretningen på forslag til organisering av arbeidet med et eventuelt 
organisasjonsutvalg og sammensetningen av prosjektgruppen (utvalget), styringsgruppen og 
referansegruppen. 
 
Ansattes medvirkning og medbestemmelse er viktig gjennom hele prosessen. Det overlates 
til de ansatte å beslutte om det er ønskelig å delta i en av gruppene. 

   
Vedtak: Styret tok diskusjonen til etterretning.  
 De ansatte skal sikres reell medbestemmelse.  
 
 
Sak 97/14 Eventuelt 

1. Dekning av utgifter til Lauvdahl-utvalget 
Styret har mottatt søknad fra Frank Grønås og Lucie Christensen Berge om dekning av 
tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med arbeidet i Lauvdahl-utvalget. 
 
Vegard Lauvdahl har ikke hatt tapt arbeidsfortjeneste. Styret synes likevel det er rimelig 
at han gis en påskjønnelse for det arbeidet han har lagt ned. 

  
Vedtak: Søknadene fra Grønås og Christensen Berge innvilges. 

 Lauvdahl gis en rimelig påskjønnelse. 
  

 
Referent:  
Mette-Sofie Kjølsrød 
 
 
Godkjent:  


