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Protokoll  

fra 

styremøte 7/2015 
 

 

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 7. oktober 2015 fra kl. 11.00 – 15.45 

 

 

Til stede:  

 

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Susanne Eliassen, Christian Zimmermann, Inger Kjersti Dørstad, Katrine 

Bratteberg (vara), Lucie Christensen Berge, Bernt Almbakk (vara), Brit Ankill (vara) 

og Anne Sophie Juel. 

  

 Bernt Almbakk forlot møte kl. 14.00 

 

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød. 

    

Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sak 75/15 

    

 

 

Presidenten ledet møtet. 

 

Styret har ved flere tidligere anledninger diskutert hvorvidt uenighet i styret skal og bør protokolleres og 

hvordan dette i så fall bør gjennomføres. Styret ønsket at denne problemstillingen ble satt på dagsorden på 

inneværende styremøte. Det ble etter en kort meningsutveksling konkludert med at det var mest 

hensiktsmessig å behandle saken i etterkant av sak 73/15.  

 

Saken er ført opp på dagsorden som sak under sak 85/15 Eventuelt, men referatføres i den rekkefølge den ble 

behandlet, dvs. etter sak 73/15. 
 

 

Dagsorden 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 73/15 Protokoll fra hovedstyremøte 6/2015 
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 Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr e-post 15.9.2015 

 Styret har ingen merknader til protokollen. 
  

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 
 

Sak 85/15 Protokollering av uenighet 

  Fremskrevet sak. 

Styret diskuterte ulike hensyn og behov knyttet til spørsmålet om protokollering av uenighet, 

herunder hvordan eventuell uenighet skal komme til uttrykk.  

  

Vedtak: Styret konkluderte med at det gis anledning til protokolltilførsler og synliggjøring av 

stemmetall ved voteringer. Det ble samtidig understreket at styret skal bestrebe seg på å oppnå 

enighet. I saker hvor det skal voteres, bør det foretas en prøvevotering. 

 Dersom et eller flere styremedlemmer ønsker inntatt en protokolltilførsel eller protokollering 

av stemmetall, skal dette klart angis i forkant av prøvevoteringen. Det er det enkelte 

styremedlem som avgjør om uenigheten skal angis i form av protokolltilførsel eller 

synliggjøring av stemmetall. Det er likeledes styremedlemmet som tar stilling til om 

protokollen på det angjeldende punkt skal offentliggjøres.    

 

Sak 74/15 Høring – Barneloven 

Styret diskuterte utkast til høringssvar på styreseminaret 23.-24. september. Styrets merknader 

og innspill ble innarbeidet og nytt utkast ble sendt styret pr. e-post 1.10.2015. 

Sekretariatet har besørget utsettelse av høringsfristen til 9.10.2015. 

Styret diskuterte alle elementer i høringsutkastet.  

   

Vedtak: Styret vedtok følgende:  

 Innledningen 

 Styret ønsker inntatt en formulering hvor det vises til det pågående utvalgsarbeidet samt at det 

påpekes at Juristforbundet er tilfreds med at regjeringen er opptatt av å styrke barns 

rettssikkerhet. 

 Sekretariatet setter opp forslag til formulering som sendes styret for godkjenning.   

 

 Felles foreldreansvar 

 Styret mener at delt foreldreansvar skal være utgangspunktet i de tilfellene hvor mor og far 

ikke bor sammen når barnet blir født. Mor/den barnet bor sammen med skal imidlertid gis 

adgang til å si nei til delt foreldreansvar innen ett år. Styret støtter med andre ord alternativ 1 i 

høringen fra departementet på dette punktet. 

 

 Delt bosted 

 Høringsutkastet er OK. 

 

 Flytting med barnet 

 Styret støtter i utgangspunktet departementets forslag nr. 1 på dette punktet, men med 

følgende tillegg: meldingsplikten utvides til tre måneder og det innføres tvungen mekling med 

påbud om å avvente flytting til meklingen er gjennomført. 

 

 Samværssabotasje 

 Høringsutkastet er OK. 
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Sak 76/15 Hovedstyrets rolle og engasjement i tariffpolitiske spørsmål 

 Informasjon om gjeldende prosesser og beslutningsstruktur ifm tariffoppgjørene var sendt 

styret sammen med innkallingen. 

  

Vedtak: Saken utsettes til styremøte 4. november. 

 Styret ber om at notatet suppleres med opplysninger om konfliktberedskap og utgifter til 

streik. 

 Styremedlemmene sender eventuelle forslag til andre tema som bør tas opp under denne saken 

til sekretariatet.  

 

Sak 76/15 Studentmedlemmer – overgang til yrkesliv 

  Saken består av to problemstillinger. 

1) Hvordan beholde flere medlemmer i overgangen mellom student og yrkesliv. 

2) Skal studentene fortsatt ha gratis medlemskap i Juristforbundet? 

 

 

Vedtak: Saken utsettes til et senere styremøte. 

 

Sak 77/15 Videreutvikling av visuell profil 

Hovedstyret ble informert om oppgradering av den visuelle profilen og forslag til justering av 

eksisterende logo.  

 

Vedtak: Justering av logo godkjennes. 

 

Sak 78/15  Foreløpig regnskap for 3. kvartal og revidert prognose 

Foreløpig regnskap for 3. kvartal og revidert prognose var sendt styret sammen med 

innkallingen. 

  Det foreligger ingen særskilte forhold eller endringer av betydning. 

  

Vedtak: Prognosen godkjennes 

 

Sak 79/15 Beramming av styremøter i 2016 

 Det ble ikke fremlagt forslag til tidspunkt for styreseminar og styremøter grunnet mange 

forfall.  

 

Vedtak: Saken utsettes grunnet forfall fra mange av styrets faste medlemmer.  

Sekretariatet sender ut forslag til møtetidspunkt pr e-post. 

 

 

Informasjonssaker 

 

Sak 80/15 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging 

 

  Presidenten orienterte om: 

- Han har trukket sitt kandidatur til nestledervervet i Akademikernes styre. 

Juristforbundet støtter Legeforeningens kandidat. 

- Han har fått en forespørsel fra tidligere leder av Econa vedrørende et mulig samarbeid 

knyttet til likestilling – kvinnerepresentasjon. Kommer tilbake med mer informasjon 

senere. 
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- Han har vært i kontakt med statssekretæren i Justisdepartementet og gitt uttrykk for at 

Juristforbundet burde vært en naturlig rådgiver når ny Høyesterettsjustitiarius skal velges. 

- Han har mottatt en henvendelse fra politiets pensjonistforbund om en mulig 

samarbeidsavtale knyttet til pensjonister i justissektoren. Han jobber videre med dette og 

holder styret orientert. 

- Han ønsker å se nærmere på hvordan HUB jobber og vil sette saken på dagsorden på et 

senere styremøte. Han henstiller om at sekretariatet v/advokatkontoret og HUB starter en 

prosess knyttet til dette allerede nå.  

- Han reiser til Guatemala med Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg. 

- Han skal dele ut Rettssikkerhetsprisen på Rettssikkerhetskonferansen 22. oktober i Gamle 

Logen, Oslo. 

- Han deler også ut Akademikerprisen på Akademikerkonferansen 21. oktober. Prisen går til 

Anine Kierulf som var Juristforbundets forslag. 

- Det har vært en enorm økning i antall granskninger de senere år og dette gir grunn til 

bekymring. Granskningsinstituttet innebærer en privatisering av jussen. Juristforbundet 

ønsker at det opprettes et uavhengig granskningsorgan. 

 

  Generalsekretæren orienterte om: 

- Sekretariatet følger opp sakene fra styreseminaret, eksempelvis ved å bestrebe oss på å 

forberede styremøtene best mulig, videreutvikle styrets to-års-hjul, opprette 

pensjonsutvalg, følge opp flyktningesaken mm 

- Rettssikkerhetskonferansen avholdes 22. oktober. 

- Topptillitsvalgtkonferansen planlegges gjennomført 12. – 13. november på Losby Gods, 

Lørenskog. 

- Sekretariatet arbeider med en samlet handlingsplan for 2016 med fokus på mål og effekt. 

- Det har vært avholdt et informasjonsmøte mellom alle akademikerforeningene om 

pensjonsordningene og status i arbeidet med eventuelle endringer. 

- Advokatlovutvalget – Juristforbundet -P har hatt seksjonsstyreseminar. Akademikerne 

Næring ønsker å levere egen høringsuttalelse. 

Styret ber sekretariatet klargjøre beslutningsstruktur og holdninger knyttet til 

advokatlovutvalget i Akademikerne-Næring. 

 

  Leder av organisasjonsutvalget orienterte om: 

Leder av organisasjonsutvalget hadde forfall og det ble ikke gitt noen orientering fra utvalgets 

arbeid.  

Styret ga uttrykk for bekymring knyttet til avviklingen av topptillitsvalgtkonferansen som skal 

avholdes om litt over en måned. 

  Styret diskuterte muligheten for eventuelt å utsette konferansen til første halvdel av 2016. 

 

Vedtak: Orienteringene fra presidenten og generalsekretæren tas til etterretning. 

 

Topptillitsvalgtkonferansen utsettes dersom det ikke sendes ut invitasjon og program senest én 

måned før konferansen skal starte. 

 

Sak 81/15 Orientering om aktuelle høringer 

Det ble delt ut en oversikt over hvilke høringer som er sendt seksjonene og hvilke høringer 

Juristforbundet, etter sekretariatets vurdering, bør avgi høringssvar på.  
   

 

Vedtak: Sekretariatet sender oversikten pr e-post til styrets medlemmer. 

  Eventuelle synspunkter og innspill kan sendes sekretariatet elektronisk. 

 

Sak 82/15 Nytt fra seksjonene 

   

Vedtak: Saken utsettes 
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Sak 83/15 Informasjon fra JUS 

 Generalsekretæren informerte om status i JUS.  

 

Vedtak: Referat fra siste styremøte i JUS sendes hovedstyrets medlemmer på e-post. 

 

 

Sak 84/15 Eventuelt 

1. Protokollering av uenighet 

 

Vedtak: Saken ble besluttet behandlet etter sak 74/15 

  

  

 
 

Politisk/strategisk diskusjonssak 
 

Styret inviteres til å diskutere om tiden nå er inne for at vi skal kreve at Regjeringen legger frem saken om 

bevæpning av politiet for Stortinget. Det er lite som tyder på at trusselbildet vil endre seg i nær fremtid, og det 

er derfor på høy tid å avslutte den midlertidige ordningen, og vurdere hvorvidt det er behov for permanent 

bevæpning av politiet. 
 

Det ble svært liten tid til debatt, men styret ga klart uttrykk for at de ønsket at presidenten ga klart uttrykk for at 

det var på høy tid å stoppe den midlertidige ordningen med bevæpning. 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2015 

Mette-Sofie Kjølsrød 

 


