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Protokoll
fra
styremøte 4/2015
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 20. mai 2015 fra kl. 11.00 – 16.00
Til stede:
Fra hovedstyret:

Erik Warberg, Susanne Eliassen, Christian Zimmermann , Inger Kjersti Dørstad, Lucie
Christensen Berge, Frank Grønås, Ingjerd Thune, Daniella Rivera, Kathrine Bratteberg
(vara) og Anne Sophie Juel.
Inger Kjersti Dørstad forlot styremøte kl. 14.00, etter behandlingen av sak 37/15.

Forfall:

Curt A. Lier, Sverre Bromander.

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.
Ragnhild Bø Raugland var til stede under behandlingen av sak 37.
Britt Solstad var til stede under behandlingen av sak 38.

Visepresidenten ledet møtet.
Sak 34/15

Protokoll fra hovedstyremøte 3/2015
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr e-post 20.4.2015.
Forslag til endringer er tatt inn i utkastet og markert i rød skrift.

Forslag
til vedtak:

Protokollen godkjennes med markerte endringer.

Sak 35/15

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
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Presidenten

Erik Warberg informerte om at presidenten har hatt et svært interessant og innholdsrikt
opphold i Guatemala. Han har gitt uttrykk for at han er imponert over det arbeidet
International Commision of Jurists (ICJ) gjør.
Ytterligere informasjon fra presidentens virke gis på neste styremøte.


Generalsekretæren informerte om:
- Arbeidsmengden på medlemsservice er under kontroll.
- Medlemsstrategiprosjektet er noe forsinket ift oppsatt plan pga sykdom, men
strategien antas å være ferdig utarbeidet i løpet av september.
- Samarbeidet med NOFA er avsluttet og nye avtaler med samtlige leverandører er snart
på plass.
- BAFO og Storebrand er fornøyd med tilslutningen til de nye avtalene.
Styret understreket betydningen av at priser og vilkår på forsikringer og banktjenester er
gunstigere for akademikermedlemmer enn andre kunder. Det skal være en reell forskjell.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å videreformidle styrets synspunkt til bank- og
forsikringsleverandørene.
-

-

-

Det er iverksatt en ny avtalegirokampanje. Målet er å få flere over på avtalegiro.
Det vil bli startet en kampanje mot medlemmer som tar sikte på å redusere antall
medlemmer som har reservert seg mot å motta informasjon om bank og forsikring.
48,5 % at deltagerne på JUS kurs kommer fra Juristforbundet.
Det ble delt ut en oversikt over utviklingen i antall arrangement i Juristforbundets regi.
Lovspråkkonferansen, som vi arrangerte sammen med Difi, var svært vellykket.
Advokatloven er sendt på høring med svarfrist 1. januar 2016.
Se egen sak under eventuelt.
Det skal nedsettes et aldersgrenseutvalg som blant annet skal følge opp endringen i
aml. når det gjelder økningen av aldersgrensen fra 70 til 72 år.
Venstre tar opp en sak om varsling i Stortinget denne uken. JF har gitt innspill til
Akademikerne.
Det arbeides med oppgradering av datasystemene på økonomisiden, Visma business
og Compello.
Martin Sigurd Johnsen er ansatt som vikar etter Roar. Han tiltrer 8. juni.
Nytt strategisk prosjekt er i støpeskjeen. Målgruppen er studenter og de som har vært
1 – 5 år i yrkeslivet.
Det pågår mange, krevende omstillinger i offentlig sektor, og flere er varslet. Dette er
ressurskrevende saker å jobbe med, men veldig viktig at vi er til stede for
medlemmene.
Reforhandling av arbeidstidsavtalen i politiet (ATB) pågår.
Det årlige nordiske sekretariatsmøtet avholdes på Island i august. Tema:
rekruttere/beholde medlemmer, kommunikasjon med medlemmer, branding av
Akademikerne.
Organisasjonsutvalget i Akademikerne er i god prosess.
Juristforbundet fyller 50 år i 2016. Jubileumskomiteen skal planlegge
feiringen/markeringen. Se egen sak under eventuelt.
Det er sendt ut «hold-av-dagen-invitasjon» til Topptillitsvalgtkonferansen.
Hovedstyret ble i e-post av 4/5-2015 oppfordret til å melde interesse for deltagelse
under Arendalsuka. Det er fortsatt mulig å delta.

Styret ber generalsekretæren vurdere om det utbyttet Juristforbundet får av Arendalsuka
står i forhold til ressursbruken knyttet til dette arrangementet.
-

Reise og hotell til hovedstyrets seminar i september er klart. Sekretariatet sender ut
nærmere informasjon pr e-post.
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To ansatte slutter, Merete Helle og Karen Oppegaard Haavik.
Det vurderes mulige samarbeidsområder mellom Samfunnsviterne og Juristforbundet
innenfor analyse, økonomi/administrasjon, advokat/juridiske tjenester og CRM.

Leder av organisasjonsutvalget orienterte:
- Arbeidet i organisasjonsutvalget.
- Møte med styringsgruppen, som ble avholdt samme dag som hovedstyremøtet.
Hovedstyret etterspurte en nærmere avklaring av styringsgruppens rolle og funksjon
spesielt overfor organisasjonsutvalget, men også overfor hovedstyret. Det ble i denne
sammenheng også stilt spørsmål ved om det er styringsgruppen eller leder av
organisasjonsutvalget som skal orientere hovedstyret om utvalgets arbeid.
Styret påpekte at en avklaring av organisasjonsutvalgets mandat må gjøres i samarbeid
med styringsgruppen.
Hovedstyret uttrykte en klar forventning om at organisasjonsutvalget tar opp
problemstillinger med styringsgruppen før de legges frem for hovedstyret.

Vedtak:

Styret ber om at ovennevnte forhold diskuteres og avklares i styringsgruppen.

Sak 36/15

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


JF – Dommerforeningen
- Det er gjennomført en medlemsundersøkelse som har gitt mange forslag og gode
innspill til styret i DnD.
Synlighet/tilgjengelighet til egne nettsider tas frem som et forbedringspunkt.
Styret ønsker å diskutere seksjonenes/foreningenes ønske om synlighet på nettsidene i
et helhetlig perspektiv, blant annet i lys av spørsmålet om omdømmebygging.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et notat med forslag til hvordan det eventuelt kan legges til rette for
økt synlighet for foreningene/seksjonene.
-

Vedtak:

Jobber videre med prosjektet knyttet til Dommerforeningens synlighet i samarbeid
med Juristforbundet.
Juryordningen står for fall og vil, etter alle solemerker, bli erstattet av en
meddomsrett. Dommerforeningen ønsker et nært samarbeid med Juristforbundet i
høringen.

Ingjerd Thune holder presidenten og sekretariatet løpende orientert og tar initiativ til
samarbeid når tiden er inne.


JF – Stat
- Mellomoppgjøret er i havn. Lite penger, men positive signaler med tanke på lokal pott
neste år.
- Det er etablert to arbeidsgrupper i regi av Akademikerne stat; en på HA og en på
HTA. JF-S har opprettet e-postkasser hvor medlemmene kan sende inn synspunkter og
forslag til de to sakene.
- Seksjonsstyret skal ha seminar i København i juni blant annet med besøk hos Djøf.
- Seksjonen jobber med prosjektet; forvaltningsjuristen. Det er et mål å invitere alle
tillitsvalgte i statlig sektor til en samling i løpet av 2015.
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JF – Kommune
- Mellomoppgjøret ble gjennomført uten mekling. Noen utfordringer knyttet til
føringer/formuleringen i protokollen vedrørende lønnsutviklingen i kap. 5 og 3
sammenholdt med kap. 4.
- JF-K og Akademikerne samarbeider om kommuneprosjektet.
- Kommunereformen er inndelt i tre faser. Første fase pågår nå og dreier seg om å gi
innbyggerne god informasjon.
Christian Zimmermann påpekte at pensjon blir et svært viktig tema i tiden som
kommer. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har kalt
hovedsammenslutningene inn til et møte om pensjon 21. mai. Det vil bli planlagt og
jobbet med reformer på pensjonsområdet utenfor forhandlingsbordet.
Det er viktig at Juristforbundet har tilstrekkelig ressurser og kompetanse både i
hovedstyret, seksjonene, sekretariatet og utvalgene til å kunne ivareta pensjonssaken.
Pensjonsspørsmålet er tema i alle sektorer. Samhandling på tvers av sektorene er
nødvendig.
KS er det eneste offentlige tariffområdet hvor pensjonsordningen er nedfelt i
tariffavtalen.
Det bør vurderes om Juristforbundet skal utarbeide en politikk på pensjonsområdet.

Vedtak:

Vedtak:

Sekretariatet følger opp spørsmålet om å utarbeide en gjennomgående politikk om pensjon.


JF – Privat
- Arbeidet med høringen om ny advokatlov står sentralt. JF-P har frikjøpt Tanya
Samuelsen i sekretariatet for å ivareta høringsarbeidet på best mulig måte.
- Styret har diskutert bemanning av flere verv knyttet til Akademikerne. Dette gjelder
Akademikerne-Privat, SAN og Virke-HUK området som alle skal ha nye
representanter. JF-P besluttet at disse vervene best ivaretas av sekretariatets ansatte og
ber derfor om at sekretariatet bemanner disse.



JF – Student
- Leder av JF-student har blitt intervjuet i DN om bachelorstudiet
- Leder har deltatt på et møte i Bergen, hvor også dekan ved UiB, Asbjørn
Strandbakken, var til stede, om ny studieordning.
- JF-studentstyret kartlegger samarbeidsmuligheter med andre akademikerforeninger
når det gjelder organisasjonenes studentarbeid.

Orienteringene tas til etterretning.
Hovedstyret påpekte betydningen av at Juristforbundets representanter i Akademikernes ulike
utvalg/forhandlingssammenslutninger har tilstrekkelig tid, kompetanse og engasjement til å
ivareta disse vervene. Dette er en forutsetning dersom Juristforbundet skal kunne være en
aktiv og kompetent aktør.
Styret ønsker en grundig debatt om hvordan Juristforbundet kan bli mer tydelig og få større
innflytelse i Akademikernes utvalg.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et diskusjonsnotat til styremøtet i juni. Saken settes også på dagsorden
på styrets seminar i september.
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Sak 37/15

Retningslinjer for juridisk bistand
Ragnhild Bø Raugland og Inger Kjersti Dørstad redegjorde for arbeidsgruppens arbeid og
forslag til reviderte retningslinjer.
Styret hadde ingen merknader.

Vedtak:

Reviderte retningslinjer for juridisk bistand godkjennes.

Sak 38/15

Regnskap første kvartal og ny prognose
Britt Solstad og generalsekretæren redegjorde kort for regnskapet for første kvartal og ny
prognose for resten av året. Ingen store justeringer i prognosen, men det ble gitt uttrykk for
usikkerhet knyttet til kontingentinntektene.
Styret påpekte betydningen av at det synliggjøres hva medlemmene går glipp av dersom de
melder seg ut. Dette må være reelle fordeler. Det er også ønskelig at flest mulig medlemmer
betaler kontingenten via avtalegiro eller e-faktura.
Juristforbundet har ikke egen forsikring for advokater (sikkerhetsstillelse). Medlemmer som
etterspør dette blir henvist til en konkret forsikringsleverandør.
Styret ønsker at Juristforbundet skal ha et fullverdig tilbud til advokater innen forsikring.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren undersøke mulighetene for å etablere en egen advokatforsikring.
Christian Zimmermann spurte generalsekretæren om han hadde tilstrekkelig
ressurser/bemanning i sekretariatet. Han påpekte også at sekretariatet har et etterslep på
lønnsutviklingen for jurister/advokater sammenlignet med andre organisasjoner.
Generalsekretæren ga uttrykk for at det vil være behov for både økt kapasitet/bemanning og
lønnsmidler, og at han kommer tilbake til styret med en sak om dette. Når det gjelder lønn og
lønnsutvikling opplyste han at det ble gjort noen grep for å bedre dette i 2014, og at
intensjonen er å følge dette ytterligere opp inneværende år.

Vedtak:

Regnskap første kvartal og ny prognose tas til etterretning.

Sak 39/15

Søknad om tilleggsbevilgning fra JF-Stat
Kathrine Bratteberg orienterte kort om begrunnelsen for søknadene om tilleggsbevilgning fra
Dommerfullmektigforeningen, UDI og Statsadvokatenes forening. Til behandling forelå også
søknader fra sju foreninger som ikke hadde eget budsjett foregående år.
Styret diskuterte søknadene med utgangspunkt i budsjettvedtak fra desember 2014 og styrets
vedtak i sak 21/15 hvor det slås fast at seksjonens samlede budsjett må være benyttet før
hovedstyret tar stilling til søknad om tilleggsbevilgning.
Styret har ikke opplysninger som tilsier at JF-S har brukt opp sitt tildelte budsjett eller at det
knytter seg særskilte forhold til søknadene fra UDI eller Statsadvokatenes forening som tilsier
at dette prinsippet skal fravikes.
Når det gjelder Dommerfullmektigforeningen oppfatter hovedstyret at situasjonen er en annen.
Behovet for økt budsjett knytter seg til gjennomføringen av et årsmøte som avholdes hvert
annet år. Da fjorårets forbruk lå til grunn for budsjettildelingen for 2015, er det naturlig nok
ikke tatt høyde for årsmøte. Hovedstyret finner det derfor rimelig å innvilge penger til
avvikling av årsmøte.
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Foreninger som ikke tidligere har hatt eget budsjett, tildeles budsjettmidler i tråd med JF-S sin
søknad.
Vedtak:

Søknadene om tilleggsbevilgning for Statsadvokatenes forening og UDI avvises.
Det åpnes for at hovedstyret kan vurdere søknadene på nytt dersom det legges frem en
detaljert oversikt over forbruk.
Søknaden om tilleggsbevilgning for Dommerfullmektigforeningen på inntil kr 100 000 til
avvikling av årsmøte innvilges.
Følgende tildeling innvilges til foreninger som ikke hadde eget budsjett i 2014:
Finanstilsynet
kr 5 500
Forbrukerrådet
kr 20 000
Trygderetten
kr 20 000
Kriminalomsorgen
kr 20 000
Miljødirektoratet
kr 20 000
Vegjuristene
kr 20 000
Klima- og miljødep.
kr 10 000

Sak 40/15

Policyskriv til godkjenning
Policyskrivene Fagforening, Justissektoren og Offentlig forvaltning ble lagt frem for
endelig godkjenning.
Styret hadde ingen merknader til policy skrivene.

Vedtak:

Policyskrivene godkjennes.

Sak 41/15

Fordeling av OU-midler
Mette-Sofie Kjølsrød redegjorde kort for innholdet og problemstillingen som var nedfelt i
notat til styret. Det er særlig innenfor det statlige tariffområdet at etterspørselen etter OUmidler overstiger Juristforbundets tildelte andel.
Styret diskuterte fordeler og ulemper ved tillitsvalgtkurs som arrangeres i regi av sekretariatet
sammenholdt med kurs som avholdes i regi av en etat, forening eller som en del av et lokalt
Akademikersamarbeid.
Flere i styret uttrykte ønske om å beholde dagens ordning både med tanke på fordeling og
beslutningsmyndighet. Dersom saken skal tas opp til ny vurdering, forutsetter styret at JF-S
og/eller JF-K legger frem et konkret forslag til hvordan de ønsker at fordelingen skal
gjennomføres.

Vedtak:

Det gjøres ikke endringer i årets fordeling av OU-midler.
Saken tas for øvrig til orientering.

Sak 42/15

Registrering av medlemmer
Mette-Sofie Kjølsrød redegjorde kort for saken slik den var fremstilt i notatet til hovedstyret.
Styret diskuterte ulike konsekvenser ved at Akademikerne har åpnet for at medlemmer med
ansettelsesforhold i flere sektorer kan inngå i medlemstallet flere/begge steder.
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Styret ønsker ikke en slik praksis.
Vedtak:

Hovedstyret anmoder om at saken tas opp i Akademikernes styre.

Sak 43/15

Forslag til kandidater til styret i Nasjonalt senter for menneskerettigheter
Erik Warberg innledet om saken og foreslo at styret skulle fremme Curt A Lier.
Hovedstyret slo fast at det er viktig at Juristforbundet fremmer kandidater til slike verv. Det
ble påpekt at kandidatene som fremmes bør ha betydelig faglig tyngde på menneskerettighetsområdet.
Warberg, som har flere års erfaring på dette fagfeltet, fremmet sitt eget kandidatur.
Curt A Lier og Erik Warberg anses å være inhabile i den videre behandlingen av saken.
Styret ønsker å fremme inntil 5 kandidater.

Vedtak:

Hver seksjon fremmer en kandidat. Forslagene samles og sendes styret for godkjenning på epost. Navn på kandidater må sendes styret innen 28. mai kl. 12.00.

Sak 44/15

Budsjett for organisasjonsutvalget
Leder av organisasjonsutvalget, Erik Warberg, la frem revidert budsjett for
organisasjonsutvalget.

Vedtak:

Revidert budsjett godkjennes.

Sak 45/15

Eventuelt
1. Høringsrutiner
Saken ble tatt opp som konsekvens av at styret nylig fikk tilsendt en høring med svært kort
frist. Styret påpekte betydningen av at sekretariatet har gode høringsrutiner slik at de som
skal avgi uttalelse får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i høringssaken.
Sekretariatet hadde utarbeidet et notat til styremøte med forslag til høringsrutiner. Notatet
ble delt ut i møte. Sekretariatet foreslår blant annet at aktuelle høringer settes opp som fast
punkt på dagsordenen.

Vedtak:

Styret tok notatet til orientering.
2. Dato for hovedstyrets møte i juni
Presidenten er på reise på opprinnelig fastsatt tidspunkt den 11. juni. Det er ønskelig at
neste styremøte flyttes slik at presidenten kan være til stede.

Vedtak:

Hovedstyremøte i juni flyttes fra den 11. til onsdag 17. juni.
3. Kandidater til Rettssikkerhetsprisen
Rettssikkerhetsprisen skal deles ut for 10. gang 22. oktober 2015. Frist for å sende inn
forslag til kandidater er 10. juni.

Vedtak:

Sekretariatet undersøker om det er mulig å få forlenget fristen slik at forslagene kan behandles
på neste hovedstyremøte.
Dersom det ikke gis fristutsettelse, behandler styret saken pr e-post.
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Styret gis beskjed så snart fristen er avklart.
Forslag sendes for begge tilfelle, til hele styret minst to dager før fristen, dvs. enten 8. juni
eller 15. juni, slik at styret får tid til å vurdere kandidatene.
4. Koordinering av høringen om ny advokatlov
Advokatlovutvalgets forslag til ny advokatlov, NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet, er
sendt på høring med høringsfrist 1.1.2016.
JF-P har lagt ned mye tid og ressurser knyttet til advokatlovutvalgets arbeid og det er
denne seksjonen som har størst interesser i ny advokatlov, men andre foreninger/seksjoner
i Juristforbundet kan også ha ønsker om å uttale seg. I tillegg til intern koordinering vil det
være viktig med samhandling/koordinering mot andre høringsinstanser som f.eks.
Advokatforeningen, JUS og Akademikerne. Styret ønsker en størst mulig grad av
samhandling/koordinering i høringsarbeidet.
Vedtak:

JF-P utarbeider en plan for hvordan det videre høringsarbeidet skal legges opp, herunder
hvordan koordineringen skal gjennomføres.
Planen legges frem for hovedstyret på neste styremøte.
5. Jubileumskomité – representant fra hovedstyret
Juristforbundet er 50 år i 2016. Det er etablert en jubileumskomité bestående av to ansatte
i sekretariatet. Hovedstyret inviteres til å være med i komitéen.

Vedtak:

Hovedstyret ser ikke behov for at ett av styrets medlemmer deltar i jubileumskomitéen.

25.5.2015
Mette-Sofie Kjølsrød
referent
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