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Protokoll
fra
styremøte 1/2015
Det ble avholdt hovedstyremøte på Soria Moria, Oslo, 5. februar 2015 fra kl. 09.00 – 13.00
Tilstede:
Fra hovedstyret:

Curt A. Lier, Erik N. Warberg, Susanne Eliassen, Kjersti Dørstad,
Christian Zimmermann, Frank Grønås, Kathrine Brattberg (vara), Brit Ankill (vara),
Marta Trzcinska (vara), Daniella Rivera og Anne Sophie Juel (vara).

Forfall:

Lucie Christensen Berge, Ingjerd Thune, Sverre Bromander og Michael Rummelhoff

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.

Curt A Lier, Magne Skram Hegerberg, Anne Sophie Juel og Mette-Sofie Kjølsrød var ikke til stede under
behandlingen av sak 1/2015.
Presidenten ledet møtet.

Dagsorden
Sak 1/2015

Lønnsjustering for generalsekretær og president
Hovedstyrets lønnsutvalg, Erik N. Warberg, Frank Grønås og Christian Zimmermann,
hadde gjennomført lønnssamtaler med president og generalsekretær i forkant av styremøtet.
Styret diskuterte saken i «enerom» og presenterte beslutningen for presidenten og
generalsekretæren.

Vedtak:

President og generalsekretær tilstås 3,3 % i lønnsøkning.

Sak 2 /15

Protokoll fra hovedstyremøte 10/2014
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer på e-post 16.12. 2014.
Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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Sak 3/15

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging


Vedtak:

Presidenten
- har hatt møte med Ropstad, Krf. Tema var etablering av rettshjelpshus i Oslo.
Juristforbundets rolle er å være fasilitator.
- har vært involvert i to saker vedrørende politiet; Monica-saken og spørsmålet om
bevæpning av politiet. Zynk har vært brukt som rådgiver i begge sakene.
- har deltatt på Akademikernes topplederkonferanse.
- deltar i prosjektgruppen som planlegger Arendalsuka. Jurk og Tannlegeforeningen er
mulige samarbeidspartnere.
- orienterte om at det har kommet noen få kritiske tilbakemeldinger fra medlemmer på
at Juristforbundet og Akademikerne ikke deltok i den politiske streiken 28. januar.
- orienterte om at sekretariatet og presidenten i fellesskap har funnet godt egnede
kontorlokaler for presidenten i nabobygget til Juristenes Hus.
Flere av styrets medlemmer ga uttrykk for at de fant det utilfredsstillende at
presidenten ikke skulle ha kontor sammen med sekretariatet.
Generalsekretæren bes om å legge til rette for at presidenten får et egnet kontor i
Juristenes Hus.
-

-



skal ha et møte med Bård Vegard Solhjell (SV), justisminister Anders Anundsen og
Riksadvokaten, Tor Aksel Busch.
ønsker å møte flere medlemmer og delta på flere av Juristforbundets arrangement.
Sekretariatet har lagt opp et forslag til reise-/møteprogram som blant annet
inneholder møte med det nye styret for studentene og Juristforum i Sandefjord
kommende uke.
er valgt av UD som representant i den norske delegasjonen til FNs
kvinnekommisjon, United Nations Commission on the Status of Women, CSW.
Dette er en viktig internasjonal møteplass for diskusjon om kvinners rettigheter.
Presidenten ønsker å styrke Juristforbundets representasjon ved at også Susanne
Eliassen får anledning til å delta på konferansen. Hun vil i så fall ikke inngå i
delegasjonen, men blir akkreditert for alle arrangementene.
Styret ønsket at saken ble behandlet under eventuelt.
skal reise til Guatemala i forbindelse med et prosjekt i regi av JURK.

Generalsekretæren
- har gjennomført resultat og utviklingssamtaler (RUS) med alle ansatte.
- er i ferd med å avslutte lønnsoppgjøret og kompetanseutviklingsplanen for
sekretariatet. Hovedstyret vil bli orientert om planen så snart den er ferdig.
- orienterte om at det er stor aktivitet i sekretariatet; blant annet:
 gjennomført endringsprosesskurs med ca. 100 deltagere
 Roar har avsluttet sin tredje rettssak og kan nå få bevilling som advokat
 lederkonferansen arrangeres for 5. gang 10. februar, denne gangen
sammen med JUS
 Juristforbundet arrangerer lovspråkkonferanse sammen med Difi i
Gamle Logen 14. april.
 Det er allerede nå satt opp 14 Juristforum for 2015
 Det er etablert 12 regionale nettverk
 Juristdagen feirer 10 års jubileum i 2015
-

Det har vært stor pågang fra medlemmer, særlig opp mot Juristforbundets
forsikringskontor, knyttet til nye bank- og forsikringstjenester.
2

Referat 1 - 2015

Hovedstyret ga generalsekretæren stor honnør for det arbeidet han har lagt ned
knyttet til fremforhandlingen av ny avtale og oppfølgingen i ettertid.


Organisasjonsutvalget
Leder av organisasjonsutvalget, Erik Warberg, orienterte fra det konstituerende møtet
som fant sted i Juristenes Hus 3. februar 2015. Utvalget opplever å ha fått et komplekst
og omfattende mandat. Arbeidet planlegges ferdigstilt våren 2016.
Det legges opp til flere heldagsmøter utover våren.
Warberg ga uttrykk for at utvalget har behov for ekstern bistand både i form av faglig
rådgivning og til skriving. Han varslet at det vil bli fremmet et forslag under eventuelt
om at hovedstyret skal bevilge en økonomisk ramme til utvalgets arbeid.
Warberg orienterte videre om prosessen knyttet til valg av eksternt rådgivningsfirma.
Varde Hartmark og AFF har vært forespurt. Kostnadsrammen fra begge tilbydere ligger i
størrelsesorden 350 000 – 500 000.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 4/15

Nytt fra seksjonene
Representantene for seksjonene ble gitt anledning til å orientere om aktuelle saker fra egen
seksjon.
JF- Dommerforeningen orienterte om at de skal ha møte med Justiskomiteen i mars.
JF-privat opplyste at de har hovedfokus på advokatlovutvalget.
Øvrige seksjonsrepresentanter hadde intet særskilt å meddele.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 5/15

Juslink
Karen Oppegaard Haavik redegjorde for prosjektet på styrets seminar. Hun la blant annet
frem en risikovurdering og en kommunikasjons- og markedsplan samt redegjorde for status
for prosjektet.
Styret diskuterte videre veivalg for Juslink, herunder prosjektets markedsverdi, utviklingsog investeringsbehov på kort og lang sikt, menneskelige og økonomiske ressurser mv.
Presidenten oppsummerte kort fra diskusjonen og pekte på hvilke alternativer han mente
hovedstyret sto overfor.
1. følge opprinnelig plan med full aktivitet på drift og utvikling
2. "sparebluss" - ingen nyutvikling, drive videre med det systemet vi har p.t.
3. avvikling
4. ekstern utredning/vurdering av prosjektet

Vedtak:

Styret besluttet, basert på en helhetlig vurdering, å avvikle Juslink.

Sak 6/15

Retningslinjer for juridisk bistand
Ragnhild Bø Raugland redegjorde for forslag til endringer på styreseminaret.
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Retningslinjene ble gjenstand for en grundig debatt i styret.
Vedtak:

Sekretariatet utformer nytt utkast i tråd med endringer som fremkom under styreseminaret.
Nytt utkast legges frem for styret for endelig behandling på neste styremøte.

Sak 7/15

Policyskriv
Policyskriv om Jurister i kommunen og Bevissikring, ble første gang lagt frem for styret i
styremøte 10/2014 sak 104. Saken ble utsatt pga tidsnød.
Tiden ble for knapp også denne gangen.

Vedtak:

Sekretariatet sender policyskrivene til hovedstyret for behandling pr e-post.

Sak 8/15

Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-student
Studentstyrets leder, Daniella Rivera, redegjorde kort for de viktigste endringsforslagene i
vedtektene. Styret diskuterte forslagene med særlig fokus på opprettelsen av bachelor-utvalg
og deres representasjon i JF-students styre.
Hovedstyret ønsket en vurdering av hvordan dette skal gjennomføres i praksis.
Studentrepresentanten ønsket å diskutere hovedstyrets synspunkter med eget styre og ba om
at saken ble utsatt.

Vedtak:

Saken settes på dagsorden på neste styremøte.

Sak 9/15

Statutter for rettssikkerhetsprisen
Forslag til reviderte statutter for rettssikkerhetsprisen ble første gang lagt frem for styret i
styremøte 8/2014 sak 91. Saken ble utsatt pga tidsnød.
Tiden ble for knapp også denne gangen.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til reviderte statutter med «spor endringer». Saken sendes
hovedstyret for behandling pr e-post.

Sak 10/15

Retningslinjer for humanitær bistand
Forslag til reviderte retningslinjer for Juristforbundets humanitære engasjement ble lagt frem
for styret i styremøte 8/2014 sak 90. Saken ble utsatt pga tidsnød.
Tiden ble for knapp også denne gangen.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til reviderte statutter med «spor endringer». Saken sendes
hovedstyret for behandling pr e-post.

Sak 11/15

Tildeling av mastergradsstipend
Styret hadde fått tilsendt alle søknadene, en oversikt over samtlige søkere med en kortfattet
gjengivelse av temaer og sekretariatets innstilling.

Vedtak:

Styret besluttet at mastergradsstipend tildeles følgende søkere:
Hedda Andenæs
Utarbeidelse av dokumentasjonsrapport for Gatejuristen
Ida Holte
Erstatning for psykiske senskader som følge av mobbing
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Andreas Berg Fevang
Ann-Kristin Dahl Karlsen

Sak 12/15

Kontrolltiltak rettet mot arbeidssøkere
Vilkårene for utsendelse av barn av utenlandsk opprinnelse
som har oppholdt seg lenge i Norge.

Eventuelt
1. Ny straffeprosesslov – utvalg
I statsråd 20. juni 2014 ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere hva som er en
hensiktsmessig regulering av hele straffeprosessen. Utvalget skal levere sitt arbeid innen
1. november 2016.
Sekretariatet har pekt på en del sentrale spørsmål knyttet til dette tema i et notat, se
vedlegg 9a til innkallingen.

Hovedstyret påpekte at straffeprosessen berører flere av foreningene i Juristforbundet, og
at den mest hensiktsmessige arbeidsformen vil være å etablere en arbeidsgruppe som kan
diskutere og forberede aktuelle problemstillinger for hovedstyret.
Vedtak:

Sekretariatet sender en invitasjon til seksjonsstyrene og ber om at det settes ned en
arbeidsgruppe. Seksjonsstyrene sørger for at alle berørte foreninger inviteres til å delta.
2. Forsvarets høgskole
Juristforbundet har mottatt invitasjon til å søke deltagelse ved Sjefskurs nr. 15 ved
Forsvarets høgskole. Se vedlegg 9b.

Vedtak:

Styret ønsker ikke å foreslå kandidater til sjefskurset i denne omgang.
3. Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt
Geir Kjell Andersland har sendt en fornyet søknad om økonomisk støtte til utgivelse av
en antologi, De Castbergske barnelover 1915 – 2015. Styret avslo den første søknaden,
jf. vedtak i sak 80, styremøte 7 – 2014.

Vedtak:

Søknaden avvises.
4. Søknad om tilleggsbevilgning fra JF-K
JF-K ved leder Frank Grønås sendte en søknad om tilleggsbevilgning i e-post 3. februar.
Søknaden ble delt ut til styrets medlemmer på styremøtet.
JF-K søker om følgende:
20 000 til juristforeningen i Stavanger kommune. Ny forening.
10 000 til en fagsamling for styret i Bergen kommune
75 000 til en fagdag for juristene i Bergen kommune og omliggende kommuner
250 000 til et utenlandsseminar for tillitsvalgte

Vedtak:

Det innvilges 20 000 til juristforeningen i Stavanger kommune, 75 000 til fagdag og
250 000 til utenlandsseminar.
Søknaden om 10 000 til fagsamling for styret i Bergen kommune avslås.
5. Søknad om avsetting av midler til organisasjonsutvalget og valg av ekstern
konsulent
Det vises til informasjon fra Erik Warberg under sak 3.
Organisasjonsutvalget ber om at det settes av en økonomisk ramme på inntil 500 000 til
disposisjon for utvalget. Dette skal dekke utgifter i hele prosjektperioden. Det ble fra
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Warbergs side presisert at behovet for å benytte rammen vil bli vurdert av utvalget
underveis og at en stor del av utgiftene først vil komme i 2016.
Warberg ønsket også hovedstyrets tilslutning til valg av rådgivningsfirma, Varde
Hartmark.
Vedtak:

Hovedstyret setter av inntil 500 000 til utvalgets arbeid. Styret ber om at leder av
organisasjonsutvalget utarbeider et samlet budsjett som legges frem for styret.
Hovedstyret slutter seg til at Varde Hartmark velges som rådgivningsfirma.
6. Deltagelse fra Juristforbundet på FNs kvinnekommisjon
Se nærmere redegjørelse fra presidenten under sak 3.
Juristforbundets fokus vil være på rettssikkerhet.

Vedtak:

Hovedstyret går inn for at både presidenten og Susanne Eliassen representerer
Juristforbundet på FNs kvinnekommisjon i New York.
Hovedstyret ønsker at det utarbeides en godt forankret politikk på dette området og
forutsetter at presidenten og Susanne Eliassen tar hovedansvaret for dette arbeidet.

Referent:
Mette-Sofie Kjølsrød
13.2.2015
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