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Oslo 16. 3. 2015

Protokoll
fra
styremøte 2/2015
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 4. mars 2015 kl. 10.00 – 15.30.
Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad, Lucie Christensen Berge,
Ingjerd Thune, Sverre Bromander, Daniella Rivera og Anne Sophie Juel.
Christian Zimmermann kom kl. 13.40, deltok fom sak 17.

Forfall:

Erik Warberg og Frank Grønås.

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.
Britt Solstad og revisor Kjetil Andersen var til stede under behandlingen av sak 16.
Ragnhild Bø Raugland var til stede under behandlingen av sak 17.

Presidenten ledet møte.

Dagsorden
Sak 13/2015

Protokoll fra hovedstyremøte 1/2015
Presidenten opplyste om to rettelser som var foretatt i utkast til protokoll under sak 12/15 nr. 1
og 4.
Styret ba om at det ble synliggjort i protokollen hvilke styremedlemmer som hadde forfall og
hvem av de tilstedeværende som var vararepresentanter.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med ovennevnte presisering.

Sak 14/15

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging


Presidenten
- reiser sammen med Susanne Eliassen til New York på FN’s kvinnekommisjon søndag
8. mars.
- har deltatt på et svært nyttig krisekommunikasjonskurs.
- har brukt mye ressurser knyttet til situasjonen i Hordaland politidistrikt. Han har også
hatt et møte med NRK hvor han ga uttrykk for misnøye med at media navngir og
henger ut konkrete personer i denne saken.
Han har ved flere anledninger, blant annet i en kronikk, påpekt betydningen av å
fokusere på forbedringspunktene og på å forebygge slik at tilsvarende hendelser ikke
skjer igjen.
Presidenten overlot ordet til Sverre Bromander, leder av politijuristene, som
redegjorde nærmere for situasjonen. Styret hadde også fått tilsendt en skriftlig
redegjørelse i forkant av styremøte.
- Susanne Eliassen har vært på høring i Justiskomiteen på vegne av presidenten. Tema
var juryordningen.
Presidenten ønsker også i fremtidige saker å kunne trekke veksler på Susannes
politiske erfaring og kunnskap når han eller visepresidenten ikke har anledning til å
delta. I saker som naturlig hører hjemme i en særskilt seksjon, vil presidenten ta
kontakt med seksjonsleder direkte. Styret sluttet seg til dette.
Se også sak 22/15 nr. 8.



Generalsekretæren informerte om at
- lønnsundersøkelsen for 2014 er ferdig analysert, og lønnskalkulatoren på nettstedet er
oppdatert med ferske tall.
- Juristforbundets deltakelse på Arendalsuka er under planlegging i samarbeid med
presidenten. Det vil bli fokusert på to arrangementer i samarbeid med hhv.
Tannlegeforeningen og JURK.
- byrået Artbox er valgt som fast leverandør av design, visuell profilering og kreative
konsepter etter en omfattende utvelgelsesrunde. Intensjonen er å skape en tydeligere
og mer enhetlig profil for forbundet og alle aktivitetene.
- arbeidet er i gang med å stake ut en kurs for Juristforbundets kommunikasjon på
sosiale medier etter nedleggelsen av Juslink. Prosjektmedarbeider Matias fra JusLink
videreføres med ny portefølje.
- en mentorordning for medlemmer som har vært 1-5 år i arbeidslivet er under
etablering.
- utvikling av ny nettversjon av Juristkontakt er i gang. Samtidig vil det bli laget en ny
og bedre versjon av basissiden for Jobbmarkedet på nett.
- tre på topp saker på nettstedet siden nyttår: «Nye bank- og forsikringstilbud» med
4013 treff, «Er C en dårlig karakter?» med 2606 treff og «Når har du krav på attest?»
med 781 treff.
- det kommer en ny medlemsfordel fra Krogsveen i forlengelsen av samarbeidet med
Danske Bank.
- Juristforbundet vil få et lavere OU-budsjett i statlig sektor i 2015. Juristforbundets
andel (ca. 1000 pr medlem) vil utgjøre ca. 6 700 000 mot ca. kr 8 500 000 i 2014.
Status viser at det allerede er planlagt og godkjent kurs for til sammen ca.
kr 6 400 000.
- Medlemsteamet er styrket med to studenter på deltid som allerede har bidratt til at
antall ubesvarte/ubehandlede e-poster har blitt redusert. Det er fortsatt stor
arbeidsmengde.

2
Ref 2 2015



Leder av organisasjonsutvalget
Det ble ikke informert fra organisasjonsutvalget i og med at Erik Warberg hadde forfall til
styremøtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 15/15

Nytt fra seksjonene
 JF- Dommerforeningen
- Dommerforeningen skal ha møte med justisministeren 5. mars og justiskomiteen
- 16. mars. Sikkerhet for dommere, lyd og bildeopptak, ressurser til domstolene og
domstolene i fremtiden er blant temaene som står på dagsordenen.


JF-Stat
- Politireformen kommer til å få en del fokus i tiden som kommer.
- Påtaleanalysen er endelig en realitet.
- Situasjonen i Hordaland politidistrikt har vært, og er, krevende.
- JF-stat skal ha tariffkonferanse sammen med JF-K 5. og 6.mars. Ca. 80 påmeldte.
- Reduksjon i OU-midlene for 2015.



JF-Kommune



JF-Privat
-



Det var styremøte i JF-P 4. mars. Hovedsaken var advokatlovutvalget. NOU-en overleveres
19. mars. Det blir svært viktig å sikre at den sendes ut på høring.
JF-P arrangerte et vellykket seminar i Høyres Hus 25. februar. Leder av advokatlovutvalget,
Bergljot Webster, orienterte om utvalgets arbeid.

JF- Student
- Ikke noe spesielt å melde fra seksjonen.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/15

Regnskap for 2014 - årsoppgjørsdisposisjoner - årsmelding for 2014
Generalsekretæren orienterte kort om hvilke dokumenter som var sendt styrets medlemmer og
gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet. Det ble også delt ut en egen rapport med detaljert
kostnadsspesifikasjon på møtet.
Revisor redegjorde deretter for revisjonsarbeidet for 2014 og konkluderte med at det ikke
foreligger indikasjoner på at det ikke vil bli lagt frem en ren revisjonsberetning. Revisor forlot
styremøtet etter dette.
Lucie Christensen Berge initierte en diskusjon knyttet til kostnadskontroll, utgiftsøkning og
verdiskapning og påpekte styrets ansvar for å sørge for at Juristforbundet har en sunn, god og
bærekraftig økonomi.
Styret sluttet seg til at dette er en viktig debatt. Organisasjonsutvalget vil antagelig også ha
fokus på dette i sitt arbeid.
Styret opplever å ha god oversikt og kontroll over økonomien blant annet gjennom hyppige
oppdateringer og prognoser fra sekretariatet hvilket gir mulighet for eventuelle korrigeringer.
Det ble fremlagt ønske om at note 8, som omhandler andre driftskostnader, ble satt opp på
samme måte som øvrige noter, dvs. pr år.
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Vedtak:

Årsmeldingen og årsregnskapet for 2014 ble godkjent og undertegnet av tilstedeværende
styremedlemmer.
Regnskapet oversendes desisjonskomiteen for endelig fastsettelse etter at revisjonsrapporten
foreligger.

Sak 17/15

Retningslinjer for juridisk bistand
Ragnhild Bø Raugland redegjorde kort for hvilke endringer som var gjort i de reviderte
retningslinjene og hvilke prinsipielle problemstillinger som gjenstår.
Susanne Eliassen hadde sendt inn sine synspunkter pr e-post.
Styret fant det mest hensiktsmessig å gå gjennom retningslinjene punkt for punkt.
Følgende innspill fremkom:
- Hele dokumentet må gjennomgå en språkvask for å få en lik bruk av begrepene
rådgivning/juridisk bistand
- 2. avsnitt – «mer omfattende» settes inn i dokumentet igjen.
- Overskriftene i punktene 1 og 2 må justeres slik at innretningen blir likeartet. Ikke
statements i overskriften.
- I pkt. 2-1 strykes «tilknyttet»
- I pkt. 2-2 settes punktum etter «måte». Punktet strykes som eget punkt og settes inn
under pkt. 2-1.
- Ordlyden i pkt. 2-3 vurderes av advokatkontoret, jf. forslag fra Susanne
- Pkt. 5-4 (pkt. 5-4 og 5-5 i Susannes dok.). Susannes forslag innebærer både språklige
og materielle endringer, blant annet at det ikke lenger skal fremgå av retningslinjene at
det kan foretas en vurdering av hensiktsmessigheten i bruken av organisasjonens
midler.
Styret gjenopptar diskusjonen rundt dette punktet på neste styremøte.

Vedtak:

Saken settes opp på neste styremøte.

Sak 18/15

Policyskriv
Styret hadde fått tilsendt fire policyskriv til behandling. Styret var invitert til å sende språklige
innspill pr e-post i forkant av styremøte. Følgende synspunkt fremkom i møtet:
For alle dokumentene gjelder at betydningen av internasjonalt samarbeid må synliggjøres.
Språkvask nødvendig, særlig med tanke på kjønnsnøytralitet.
1) Fagforening (Fellesskap eller alenegang)
Diskusjon knyttet til overskriften på siste avsnitt. OK slik det står.
2) Justissektoren (Trygghet eller frykt)
- Viktig å få inn et internasjonalt aspekt
- Overskriften «Kriminalitetsbekjempelse» byttes ut.
- Inn noe om økonomisk kriminalitet, tidsaspektet i straffesakskjeden, varsling,
korrupsjon.
- Inn noe om uavhengige advokater og uavhengig påtalemyndighet.
3) Offentlig forvaltning (Fornying eller forvitring)
- Første avsnitt, siste setning tas ut.
- 3. avsnitt, «medvirkning og medbestemmelse» - hva menes?
- 3. avsnitt, 3. siste setning – hva menes?
4) Rettssikkerhet (Rett eller urett)
- Siste avsnitt. Se nærmere på rekkefølgen og sammenhengen.
- Inn noe om legmannsprinsippet.
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Vedtak:

Dokumentene revideres i tråd med ovennevnte innspill.
Saken settes på dagsordenen på neste styremøte.

Sak 19/15

Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-student
Daniella Rivera redegjorde kort for JF-studentstyrets syn på årsmøtets forslag til endring av
styresammensetningen. Seksjonsstyret ønsker å utvide styret med en representant (i stedet for
to) fra bachelorutvalget. Denne representanten velges fra og av medlemmene i
bachelorutvalget og har fulle rettigheter i styret. Vedkommende kan ikke velges som leder
eller nestleder i seksjonsstyret.

Vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til forslaget fra JF-studentstyret.
JF-student innarbeider endringen i styrets vedtekter.

Sak 20/15

Utvalg – Tjenestemannsloven
Styret ble orientert om at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere behovet for å modernisere
tjenestemannsloven.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 21/15

Søknad om tilleggsbevilgning fra JF-S
Styret har mottatt søknad fra leder av JF-stat om tilleggsbevilgning på vegne av
Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten.
Styret diskuterte hvorvidt slike søknader skal behandles av hovedstyret fortløpende og om
seksjonens samlede budsjett skal benyttes før hovedstyret eventuelt innvilger
tilleggsbevilgninger.

Vedtak:

Seksjonens samlede økonomi må ligge til grunn for en vurdering av en forenings behov for
tilleggsbevilgning.
Søknaden fra JF-stat sendes tilbake til seksjonen.

Sak 22/15

Eventuelt
1. Forum for barnekonvensjonen
Styret har mottatt en henvendelse fra Geir Kjell Andersland, tidligere styremedlem i JF-Stat,
med spørsmål om han fortsatt skal representere Juristforbundet i Forumet. Andersland
fratrådte JF-stat styret høsten 2014.

Vedtak:

Styret ønsker at slik representasjon skal forankres i hovedstyret eller i en av seksjonene.
Susanne Eliassen erstatter Andersland i Forum for barnekonvensjonen.
2. Organisasjonsutvalg i Akademikerne
Juristforbundet har blitt bedt om å foreslå en kandidat til Akademikernes organisasjonsutvalg.

Vedtak:

Styret fremmer Magne Skram Hegerberg som kandidat til organisasjonsutvalget.
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3. Juristforbundets mastergradsstipend
Ida Holthe, som ble tildelt mastergradsstipendet fra Juristforbundet, jf. styresak 11/15, har
endret tema for oppgaven hvilket gjør at hovedstyret må vurdere tildelingen av dette stipendet
på nytt.
Vedtak:

Hovedstyret besluttet å tildele mastergradsstipendet til Ingeborg Lind. Tema for oppgaven er:
«Beviskravet i avskjeds- og oppsigelsessaker grunnet arbeidstakers forhold».
4. Lånekassen klagenemnd
Juristforbundet har mottatt en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å melde inn
kandidater til Lånekassens klagenemnd.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår ingen kandidater til dette vervet.

5. Endring av møtedatoer for hovedstyret
Det er behov for å revurdere tidspunktet for noen av hovedstyrets møter allerede avtale
endringer i møteplanen.
Møte 6. mai er tidligere vedtatt flyttet til 20. mai. Styreseminaret etter sommeren er tidligere
vedtatt flyttet fra 2.- 4. til 23.- 25. september.
Vedtak:

Styremøte 10. juni i Juristenes Hus flyttes til 11. juni.
Sekretariatet setter opp et forslag til møtetidspunkt i august.

6. Topptillitsvalgtkonferansen
Sekretariatet la frem ulike forslag til hotell i tråd med hovedstyrets bestilling.
Vedtak:

Topptillitsvalgtkonferansen 2015 avholdes på Losby Gods 12. – 13. november 2015.

7. Prosess for behandling av saker pr e-post
Styret diskuterte hva som er en hensiktsmessig prosess for e-post behandling av saker.
Hovedstyret har fått tre saker tilsendt for behandling pr e-post siden siste styremøte:
1) Reviderte statutter for rettssikkerhetsprisen
2) Kriterier for Juristforbundets humanitære bistand
3) To policyskriv – Jurister i kommunen og Bevissikring
Ingjerd Thune og Susanne Eliassen har sendt inn innspill til statuttene og begge
policyskrivene. Det har ikke fremkommet merknader til forslag til reviderte kriterier for
humanitær bistand, hverken skriftlig eller i møte.
Vedtak:

Styret besluttet at innspill og synspunkter på saker som behandles pr e-post sendes til alle
styrets medlemmer samt sekretariatet innen en gitt frist. Dersom det er uenighet om noen av
merknadene, må dette gis tilkjenne innen fristen. I motsatt fall anses merknaden(e) for
akseptert og godkjent. Revidert og godkjent dokument settes på dagsordenen på
førstkommende styremøte for formell vedtagelse.
Styret besluttet følgende vedrørende de tre sakene som var sendt ut pr e-post:
1) I kulepunkt nr. 2 settes «arbeidet for ytringsfrihet» etter «rettsstatlige prinsipper»
I kulepunkt nr. 3 «dessuten» strykes.
Tredje kulepunkt deles opp i to kulepunkt slik det opprinnelig sto.
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Sekretariatet innarbeider rettelsene og tar kontakt med Susanne for en siste
kvalitetssikring.
Reviderte statutter anses godkjent når ovennevnte er gjennomført.
2) Kriteriene for Juristforbundets humanitære bistand godkjennes.
3) Sekretariatet innarbeider de innsendte forslagene fra Susanne Eliassen og Ingjerd
Thune.
Policyskrivene godkjennes med disse tilleggene.
Sekretariatet sender ut de endelige dokumentene til styret til orientering.
8. Eksternt møtevirksomhet – koordinering
Presidenten ønsker at Juristforbundet i størst mulig grad skal være samkjørte og
koordinerte i sine politiske meninger og utspill. Det er avgjørende at han orienteres i
forkant om møter ol som seksjoner og foreninger skal ha med statsråder, stortingskomiteer
ol.
Styret hadde forståelse for dette synspunktet og ønsket på sin side at presidenten orienterer
seksjonslederne om tilsvarende møter som han avtaler. Dette kan gjerne gjøres på e-post.
Vedtak:

Presidenten og seksjonslederne skal bestrebe seg på å varsle hverandre når det er avtalt møter
med statsråder, i stortingskomiteer ol.

16.3.2015
Mette-Sofie Kjølsrød
referent
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