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Protokoll
fra
styremøte 3/2015
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 8. april 2015 fra kl. 10.00 – 15.00
Til stede:
Fra hovedstyret:

Curt A. Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad, Frank Grønås,
Ingjerd Thune, Sverre Bromander, Daniella Rivera, Simon Stende (vara) og Anne
Sophie Juel.
Christian Zimmermann ankom kl. 11.30, under behandlingen av sak 25.

Forfall:

Lucie Christensen Berge.

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.
Ragnhild Bø Raugland var til stede under behandlingen av sak 26.
Tanya Samuelsen var til stede under behandlingen av sak 27.
Britt Solstad var til stede under behandlingen av sak 28.

Presidenten ledet møtet.
Sak 23/2015

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2015
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 17.3. 2015.
Det har ikke fremkommet merknader til protokollen hverken pr e-post eller i styremøtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 24/15

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
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Presidenten
- opplyste at det er berammet møte i hovedstyret 25. august 2015.
- oppfordret styret til å tenke på tema til topptillitsvalgtkonferansen som skal

-

-

-

-



avholdes i november. Planlegging av topptillitsvalgtkonferansen vil bli satt på
dagsordenen på styremøtet i juni.
orienterte fra FN’s kvinnekonferanse i New York hvor han og Susanne
Eliassen deltok. Kort oppsummert: mange sterke inntrykk, svært vellykket,
lærerikt og interessant. Norge gjør en viktig og god jobb.
skal delta på et seminar i Paris for fylkesmannsembetene 15. – 17. april.
ser frem til en lærerik og interessant tur til Guatemala. Presidenten er svært godt
fornøyd med hjelpen han har fått av sekretariatet og lederen av Dommerforeningens
menneskerettighetsutvalg ifm forberedelsene til reisen.
har fått nytt kontor som han er svært tilfreds med.
har hatt flere møter med Justiskomiteen og komiteens leder sammen med leder av
Politijuristene vedrørende blant annet politireformen
informerte om de viktigste sakene fra styremøte i Akademikerne, herunder
bemanning av Akademikernes organisasjonsutvalg hvor Juristforbundets
generalsekretær deltar, regnskapet og forberedelsene til Arendalsuka.
skal delta på Norsk Øko-forums årskonferanse om økonomisk kriminalitet, i Tønsberg
28. – 29. april.
skal delta på en internasjonal konferanse, «Supreme Courts in Context», medio
september. Dette er en del av Universitetet i Bergens markering av Høyesteretts 200 år
jubileum.
informerte om at UiB forbereder en omlegging av studieordningen.
Saken ble satt opp under eventuelt, se sak 33/15 nr. 2.

Generalsekretæren informerte om
- NOU – Advokaten i samfunnet. Advokatbladet har lagt merke til oppslag i
Aftenposten tirsdag 31. mars, og ønsker intervju om JFs syn på opphevelse av
rettshjelpsmonopolet.
Advokatfullmektiger kan ikke være medlemmer av det nye Advokatsamfunnet – nye
muligheter for JF.
Artikkel om nye vilkår for advokatfullmektiger kommer i neste JUKO.
Debatt om ny lov på Latter torsdag 26. mars. Mye fokus på det foreslåtte
Advokatsamfunnets begrensede adgang til å drive rettspolitikk. Utvalgsmedlem Jeppe
Normann uttalte at advokater «som vil drive med politikk» kunne gjøre dette via
Juristforbundet.
- Deloitte har levert rapport om organisering av statlig arbeidsgiverfunksjon til KMD.
Rapporten har sett på mulige behov for endring og konsekvens av å flytte ansvar for
den sentrale arbeidsgiverfunksjonen til et annet organ.
- Forslag om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet. JF har tidligere sendt inn
høringssvar, og nå kommer lovforslaget.
- Arbeidsgruppe som ser på tv-rolle ifbm varslingssaker er i gang.
- Arbeidsgruppe som gjennomgår div avtaler for advokater og fullmektiger er i gang.
- Vikarstillingen etter Roar har vært annonsert på nettsidene og i JUKO. Målgruppe har
vært de tillitsvalgte. Vi har fått 12 søknader og gjennomført 6 intervjuer. Regner med
rask avgjørelse.
- Tillitsvalgtkurset «Ny som tillitsvalgt» avholdes 13. – 15. april etter nytt konsept. 77
påmeldte, Støtvig hotell.
- Vi har fått inn flere søknader om OU-midler, men slik budsjettet ser ut nå har vi kun
ca. 170 000 igjen til fordeling. Vi har avlyst ett av våre egne kurs for tillitsvalgte for å
kunne gi noen midler til foreningene.
- Juristforbundet er vertskap for et kurs/seminar for Fylkesmannsembetene i Paris
onsdag – fredag uke 16.
- Tariffoppgjørene står for døren. Kravene fra JF-K er overlevert Akademikerne.
Kravene fra JF-Stat sendes Akademikerne i dag.
Oppstart i KS er 23. april, Oslo kommune 24. april, statlig sektor 20. april, og Spekter
helse 22. april. Fristen for å bli enige er som vanlig 30. april kl. 24.00.
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Vi coacher jusstudenter i forhandlingsteknikk ifm. Elsas prosedyrekonkurranse.
Vi har mottatt bevis som Miljøfyrtårn og avlevert vår årlige rapport.
Ser på pensjonsordninger, som flere andre Akademikerforeninger. Det er satt ned et
utvalg internt som ser på nåværende ordning og mulige nye ordninger – innskudd eller
hybrid. Hensikten er å få forutsigbarhet og kontroll på kostnader.
Fagsjefsamling Støtvig – tema: forbedringspunkter innenfor organisasjonskultur,
målsettinger/effekter og økt ledelseskapasitet for bedre support til president og
avlastning av GS mm.
Tar nytt initiativ til adm. samarbeid med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene.

Leder av organisasjonsutvalget orienterte blant annet om:
Utvalget har hatt to dagsmøter og en lunsj – lunsj samling.
Fokus så langt har vært på å innhente bakgrunnsmateriale og sikre at alle deltakerne
har tilstrekkelig kunnskap om organisasjonen. Viktig at alle har felles forståelse for
arbeidet.
Mandatet skal gjennomgås på neste møte i utvalget.
Arbeidsplanen er at alt forarbeidet skal være ferdig til sommeren, analyse og
foreløpige forslag utarbeides i perioden juni-desember 2015 og fra jan – feb/mars
2016 bearbeides forslagene, og rapporten utformes.
Sluttrapporten vil bli lagt frem for representantskapsmøtet av organisasjonsutvalgets
leder.
Erik Warberg understreket betydningen av at organisasjonsutvalget kommuniserer
med foreninger, seksjoner, tillitsvalgte mm underveis.
Skisser og mulige modeller vil bli lagt frem på topptillitsvalgtkonferansen i november.
Leder av organisasjonsutvalget har utarbeidet et forslag til budsjett. Denne saken
behandles under eventuelt, se sak 33/15 nr. 3.
Presidenten opplyste at styringsgruppen planlegger et møte i forbindelse med neste
møte i hovedstyret.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 25/15

Nytt fra seksjonene
Representantene for seksjonene orienterte om aktuelle saker fra sine respektive seksjoner.


JF – Dommerforeningen
- Styremøte/-seminar i Nice 13. – 15. april.
Tema er blant annet strukturendringer i domstolene i Oslo-området, felles
sorenskriver for flere domstoler og omlegging av studieordningen ved UiB.
- Fokus på dommernes uavhengighet. Ingjerd Thune påpekte spesielt at de har fått
svært god støtte gjennom Juristforbundet i denne saken.
- Menneskerettighetsutvalget bidrar til at det skjer mange positive endringer,
eksempelvis i Guatemala.



JF – Stat
- Fokus på skatteetaten og politiet som står overfor store omstillinger.
- Situasjonen i Hordaland politidistrikt krever fortsatt en del oppmerksomhet.
- Fra saker i justissektoren for øvrig ble nevnt påtaleanalysen og ny straffelov.
- De store foreningene har gitt uttrykk for misnøye med størrelsen på tildelte
budsjettmidler.
- Seksjon stat ønsker å se nærmere på prinsippene for tildeling av OU-midler, spesielt
hvor stor andel som fordeles ut til foreninger og virksomheter, og hvor mye som
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disponeres av sekretariatet sentralt. Avsetningen av OU-midler til bruk av
Akademikerne-Stat er også av interesse.
Vedtak:

Sekretariatet setter opp en oversikt over fordelingen og forbruk av OU-midler siste år. Saken
settes på dagsorden på neste møte i hovedstyret.
Christian Zimmermann tok opp en problemstilling knyttet til registrering av medlemmer i de
offentlige tariffområdene. Akademikerne har åpnet for at medlemmer med ansettelsesforhold i
flere tariffområder kan telles med flere steder. Dette får blant annet betydning for beregning av
OU-midler. Stemmevektingen internt i Akademikerne påvirkes også av denne måten å telle
medlemmer på.

Vedtak:

Sekretariatet utformer et notat hvor det fremgår hvordan ordningen praktiseres, både hva angår
registering av medlemmer og betaling til OU-ordningen. Notatet skal også inneholde forslag
til hvordan problemstillingen bør tas opp med Akademikerne.
Saken tas opp på neste møte i hovedstyret.


JF – Kommune
- Fokus på kommunereformen
- Forbereder tariffoppgjøret. Krav er oversendt KS, KS Bedrift og Oslo kommune.
- Forbereder faglig seminar 21. – 23. oktober i Kent og London.
- Orienterte om sak fra Fredrikstad kommune



JF – Privat
- NOU – Advokaten i samfunnet kom 19. mars. Høringen er ikke sendt ut enda, men
styret i privatseksjonen har to dedikerte medlemmer som er klare til å ta fatt på
arbeidet med å skrive et utkast til høringssvar fra Juristforbundet.



JF – Student
- Neste styremøte er 27. april.
- Styret har vært i kontakt med andre Akademikerforeninger for å kartlegge mulig
samarbeidsarenaer.
- Har diskutert forslag til omlegging av studieordningen ved UiB.
- Har gjennomført reduksjonen i antallet bachelor-representanter i styret.
- Skal gjennomføre en spørreundersøkelse om hva medlemmene ønsker at styret skal
jobbe med.
- Verving av nye medlemmer.
Når det gjelder studieordningen og hvordan denne er lagt opp ved de ulike fakultetene,
ønsker hovedstyret at studentstyret lager en liten «rapport» om hva som anses å fungere bra
i dagens system. Studentstyrets representant orienterer om funnene på neste møte i
hovedstyret.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 26/15

Retningslinjer for juridisk bistand
Leder av advokatkontoret redegjorde for endringene som er tatt inn i retningslinjene etter
hovedstyrets siste innspill. Det er også gjort noen redaksjonelle endringer fra sekretariatets
side. Alle endringene fremgår av vedlegg 2 b.
Styret startet med en gjennomgang av konkrete bestemmelser, men gikk over til å diskutere
overordnede problemstillinger så som betydningen av at medlemmene har lett tilgang til
juridisk rådgivning, hvilke saker og hvilke medlemmer retningslinjene skal gjelde for, bruk av
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Juristforbundets ressurser mm. Det synes å være en felles oppfatning at retningslinjene bør
være mer kortfattet og overordnet og at det må være en betydelig grad av skjønn i
praktiseringen.
Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av Christian Zimmermann, Kjersti Dørstad,
Susanne Eliassen og Ragnhild Bø Raugland, som i fellesskap utarbeider et nytt forslag basert
på diskusjonen i hovedstyret. Forslaget legges frem for styret på neste møte. Intensjonen er at
retningslinjene da skal sluttbehandles.

Sak 27/15

Policyskriv
Tanya Samuelsen informerte om hvilke endringer som er gjort basert på hovedstyrets innspill.
Jurister i kommunen og Bevissikring, ble lagt frem for endelig godkjenning.
Hovedstyret ønsket en liten endring «Jurister i kommunen». I 2. avsnitt, første setning endres
«Et stort antall vedtak» til «Et for høyt antall vedtak»

Vedtak:

Jurister i kommunen godkjennes med ovennevnte endring.
Bevissikring godkjennes som fremlagt.
Reviderte utkast til policyskriv på de fire hovedområdene ble lagt frem for ny vurdering.
Følgende merknader fremkom:
1) Fagforening
Hovedstyret ønsker at det tas inn en formulering om at Juristforbundet ser det som viktig å
bidra til at andre land, som ikke har like godt organisert arbeidsliv som i Norge, får hjelp
til å etablere dette.
Susanne Eliassen sender forslag til konkret formulering til sekretariatet.

Vedtak:

Sekretariatet foretar endringer i tråd med hovedstyrets merknader.
Revidert utkast sendes hovedstyret for godkjenning pr e-post.
2) Justissektoren
Styret diskuterte om temaet økonomisk kriminalitet ble for fremtredende sett i forhold til
hva som er Juristforbundets fokusområder innenfor justissektoren. Styret ønsket å
synliggjøre et bredere perspektiv.
Overskriften «Økt kamp mot økonomisk kriminalitet» endres til «Etterforskning og
påtale».
Hovedstyret understreket betydningen av at det satses på å bekjempe økonomisk
kriminalitet og ønsker et eget policyskriv om dette tema.
I avsnittet om Samfunnssikkerhet og beredskap ønskes tatt inn flere elementer. For stort
fokus på politiet slik det fremstår i utkastet.
I første avsnitt, nest siste setning (markert med rosa) endres «Det må ikke gå for lang tid»
til «Det må gå kort tid».

Vedtak:

Sekretariatet foretar endringer i tråd med hovedstyrets merknader.
Revidert utkast sendes hovedstyret for godkjenning pr e-post.
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Sekretariatet utferdiger et utkast til nytt policyskriv om økonomisk kriminalitet. Utkastet
legges frem på neste styremøte.
3) Offentlig forvaltning
Overskriften endres til «Offentlig forvaltning (fornying eller forvitring).
Tung språkbruk i første avsnitt. Mulig å endre dette?
I tredje avsnitt strykes setning nr. 3 (medvirkning og medbestemmelse…..)
Vedtak:

Sekretariatet foretar endringer i tråd med hovedstyrets merknader.
Revidert utkast sendes styret for godkjenning pr e-post.
4) Rettssikkerhet
I 2. avsnitt flyttes siste setning (markert i rosa skrift) etter setning nr. 2 i samme avsnitt.
I siste avsnitt, første setning erstattes «viktig» med «avgjørende»

Vedtak:

Policyskrivet om rettssikkerhet godkjennes med ovennevnte endring.

Sak 28/15

Prognose og oppdaterte regnskapstall
Britt Solstad redegjorde for foreløpig regnskap for første kvartal og ny årsprognose som var
sendt styret sammen med innkallingen.
Styret hadde ingen merknader til gjennomgangen, men ba om en nærmere redegjørelse til
neste styremøte for posten knyttet til mobil og faks.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 29/15

JUS
Generalsekretæren informerte om siste nytt fra JUS.
Vurdering av konkurransesituasjonen til JUS står høyt på styrets og administrasjonen sin
agenda.
Tilbudet styrkes blant annet gjennom etablering av web-baserte kurs. Fokus også på rollen og
forventingene til fagutvalgene.
Hovedstyret ga uttrykk for tilfredshet med at JUS har fått oppdraget med å forestå opplæringen
i ny straffelov.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.
Referat fra siste styremøte i JUS sendes hovedstyrets medlemmer.

Sak 30/15

Akademikerprisen
Juristforbundet er invitert til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015.
Nominasjonsfristen er 23. april 2015.

Vedtak:

Anne Sophie Juel legger ut en link på Akademikernes nettsider hvor det blant annet fremgår
hvem som tidligere har blitt tildelt prisen.
Eventuelle forslag sendes sekretariatet så snart som mulig.
Sekretariatet sender forslagene til hovedstyret for behandling pr e-post.
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Sak 31/15

Vedtak:

Tariffoppgjøret 2015 - konfliktfondet
Sekretariatet ber om fullmakt til å benytte Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell
konflikt i årets oppgjør.
Sekretariatet gis fullmakt til å disponere forbundets konfliktfond i tariffoppgjøret.

Sak 32/15

Saker som har vært behandlet pr e-post
Forslag til reviderte statutter for rettssikkerhetsprisen og kriterier for Juristforbundets
humanitære bistand var lagt frem for endelig godkjenning.
Det fremkom ingen merknader til fremlagte dokumenter.

Vedtak:

Statuttene for rettssikkerhetsprisen og kriteriene for Juristforbundets humanitære bistand
godkjennes..

Sak 33/15

Eventuelt
1. Redd Barna
Susanne Eliassen representerer Juristforbundet i Forum for barnekonvensjonen. Se
styresak 22/25 nr. 1
Det skal deles ut en pris til noen som har bidratt til å styrke barns rettigheter eller
bekjempe brudd på barns rettigheter. Juristforbundet kan fremme eventuelle kandidater.

Vedtak:

Eventuelle forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 13. april.
2. Studieordningen ved UiB
Studieordningen ved juridisk fakultet ved UiB planlegges lagt om etter en 3 + 2 modell,
bachelor + master.
Styret diskuterte mulige konsekvenser av en slik omlegging. Det ble gitt uttrykk for at det
er viktig at juristutdanningen forblir en generalistutdanning, og at det er uheldig dersom
utdanningen blir for spesialisert. Det er ikke ønskelig at viktige fagområder som barn-,
arv-, familie- og skifterett blir tatt ut av den obligatoriske utdanningen. Det er også viktig
at studieordningen legger til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø for studentene.

Vedtak:

Sekretariatet utformer et notat om saken basert på styrets synspunkter og innspill.
Notatet sendes styrets medlemmer pr e-post for godkjenning. Godkjent notat sendes UiB innen
fristen som er 23. april.
3. Budsjett for organisasjonsutvalget
Leder av organisasjonsutvalget, Erik Warberg, la frem forslag til budsjett for
organisasjonsutvalgets arbeid.
Budsjettforslaget er betydelig høyere enn den rammen som ble satt for dette arbeidet i
januar. Se sak 12/15 nr. 5.

Vedtak:

Styret ber organisasjonsutvalgets leder om å legge frem justert budsjett innenfor vedtatt
ramme på 500 000 til neste styremøte, herunder en oversikt over allerede påløpte kostnader. I
tillegg bes det om en redegjørelse for hva en slik ramme medfører av konsekvenser for
kvalitet og fremdrift.

15.4.2015
Mette-Sofie Kjølsrød
referent
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