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Protokoll  
fra 

styremøte 8/2015 
 

 
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus tirsdag 3. november fra kl 10.00 – 16.00. 
 
 
Til stede:  
 
Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Christian Zimmermann, Sverre 

Bromander, Lucie Christensen Berge, Frank Grønås, Ingjerd Thune, Daniella Rivera 
og Anne Sophie Juel. 

 
 
Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Gry Hellberg Munthe. 
 

Hege Sundquist Stuen og Linda Engebretsen var til stede under behandlingen av sak 
92/15. 

 
 
Vedtakssaker 
 
 
Sak 85/2015 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2015 
  
 
til vedtak: Protokollen ble godkjent. 
 
 
Sak 86/15 Hovedstyrets rolle og engasjement i tariffpolitiske spørsmål 

Christian Zimmermann orienterte om at Akademikerne K vedtok å opprette et pensjons-
politisk utvalg, på utvalgsmøtet den 2.11.2015, og at offentlig tjenestepensjon kommer til å bli 
tema fremover. Han oppfordret til at Juristforbundet burde intensivere arbeidet med tariff og 
pensjon, internt i Juristforbundet og i Akademikerutvalg og -fora.  
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Styret diskuterte om Juristforbundets representant i Akademikerne S bør ta initiativ til et 
tilsvarende utvalg i Akademikerne S, og om sekretariatet skal innkalle Juristforbundets 
tariffpolitiske utvalg til møte.  

  
Vedtak: Juristforbundets representant i Akademikerne stat tar initiativ til å opprette et pensjons- 

 politisk utvalg og tar initiativ til at utvalgene starter prosessen med å kartlegge hva 
medlemmene taper ved en omlegging av OTP.   

 
Sekretariatet innkaller Juristforbundets tariffpolitiske utvalg til møter og tilrettelegger for 
intensivering av tariff- og pensjonsarbeidet. Susanne Eliassen representerer styret i utvalget. 
Presidenten møter på det første møtet. 

 
Sak 87/15 Juristkontakt – formålsparagraf/styreinstruks 

Generalsekretær innledet. Styret diskuterte hvem som skal være utgiver, ansettelsesprosess og 
redaktørens stillingsvern og retrett- alternativer for redaktør ved eventuell konflikt mellom 
styre og redaktør.  

 

Vedtak: Redaktørens ansettelseskontrakt endres slik at retrettstilling erstattes med etterlønn.  
 
 
Sak 88/15 Juristforbundets internasjonale engasjement 
 Styret vurderte hvorvidt Juristforbundet og/eller Akademikerne bør engasjere seg i 

internasjonale organisasjoner og eventuelt hvilke organisasjoner som er aktuelle.  
  
 
Vedtak: Sekretariatet legger frem et forslag til to relevante internasjonale organisasjoner som 

Juristforbundet bør engasjere seg i. Forslaget skal inneholde en kost/nyttevurdering og en 
oversikt over ressursbruk.  

 
 
Sak 89/15 Høring – Advokatlov  

Leder av Juristforbundet P Lucie Berge redegjorde for hovedtrekkene i høringsnotatet og 
Juristforbundet Ps forslag til høringssvar. Styret diskuterte videre prosess. President Curt A. 
Lier oppfordret Dommerforeningen til å komme med innspill til et felles høringssvar. 

   
Vedtak: Sekretariatet innarbeider innspill fra de øvrige seksjonene i Juristforbundet Ps utkast til 

høringssvar og legger frem høringssvaret for endelig vedtak på styremøtet 2. desember 2015. 
 
 
Sak 90/15 Høring – Lov om endring av juridisk kjønn 
  Gry Hellberg Munthe redegjorde for utkast til høringssvar. Styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Sekretariatet innarbeider styrets innspill i samarbeid med Susanne Eliassen. Styret 

sluttbehandler høringssvaret på e- post. 
 
 
Sak 91/15  Søknad om godtgjørelse for vervet som leder av organisasjonsutvalget 
 Visepresident Erik Warberg redegjorde for sin nåværende arbeidssituasjon og begrunnet 

søknaden om godtgjørelse. Warberg fratrådte møtet under styrets diskusjon.  
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Vedtak: Visepresident Erik Warberg trekker seg som leder av Organisasjonsutvalget, og president Curt 

A. Lier overtar ledervervet. Susanne Eliassen trer inn i rollen som leder av styringsgruppen. 
Erik Warberg får økonomisk kompensasjon for sin deltakelse på Topplederkonferansen 12. og 
13. november 2015.  

 
Sak 92/15 Ny medlemsstrategi 
 Linda Engebretsen redegjorde for hvordan et nytt medlemssystem kan bidra til en mer 

målrettet kommunikasjon med og oppfølging av, medlemmene. Vekst i medlemstall i dag 
består av konverterte studenter. Et mer moderne medlemssystem vil gi oss mulighet til en mer 
effektiv og målrettet medlemspleie og verving. 

 
Vedtak: Styret vedtar medlemsstrategien og tar sekretariatets videre arbeid til etterretning. 
 
Sak 93/15 Beramming av styremøter våren 2016 
  
Vedtak: Forslag til beramming av styremøter vedtas på e-post. 
 
 
 
Informasjonssaker 
 
Sak 94/15 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging 
 
  Presidenten orienterte om: 

- Guatemala 
- Rettsikkerhetens år 
- Topplederkonferansen  

 
  Generalsekretæren orienterte om: 

- Rettsikkerhetskonferansen 
- Juristkontakts nye nettsider 
- Advokatkontoret merker en oppgang i oppsigelsessaker innenfor olje- og gassektoren 
- Økende grad av omstillinger i offentlig sektor  
 
Leder av organisasjonsutvalget orienterte om:  
- Topptillitsvalgtkonferansen 

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Sak 95/15 Orientering om aktuelle høringer 
  Gry Hellberg Munthe orienterte om mottatte høringer. 
   
Vedtak: Juristforbundet skal avgi høringssvar i høringen om Forslag til endringer i psykisk helsevern – 

innføring av strengere kontroll av beboere på institusjon for psykisk helsevern, for å forhindre 
innførsel av våpen, farlige gjenstander, rusmidler og rømningshjelpemidler. 
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Sak 96/15 Nytt fra seksjonene 
  Representantene for seksjonene orienterte om aktuelle saker fra sine respektive seksjoner. 
 
  JF-S 

- Leder orienterte om at JF stat ønsker økt fokus på forvaltningsjuristen i 2016 
- Tjenestetvistlovutvalget, Juristforbundets arbeid bør forankres i hovedstyret 

  
  JF-student 

- Leder orienterte om at de vurderer å starte en kandidatring for studenter, og at målet er at 
det skaper samhold 

- Mobilbetaling av kontingent 
 
Forslag  
til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Sak 97/15 Informasjon fra JUS 
 Direktør Torbjørn Buer orienterte om: 

- Flere aktører i markedet og økt konkurranse fra Danmark 
- JUS jobber med blended learning og nettbaserte løsninger 
- Større tilgjengelighet og bredere fagtilbud er førsteprioritet 
- Fellesprosjekter med Domstoladministrasjonen (DA), ønsker mer strategisk samarbeid 
 
Buer svarte på spørsmål fra styret om organisering (har JUS vurdert å bli en høyskole og tilby 
lengre og mer omfattende kurs), kan JUS tilby langvarige kurs for grupper med 
studiepermisjonsordninger, hva gjør JUS for å forebygge et overtall av menn i fagutvalgene, 
og kan JUS vurdere kurs som dekker obligatorisk etterutdanning for påtalejurister? 

 
Forslag  
til vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
 
Sak 98/15 Eventuelt 
 Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
20.11.2015 
Gry Hellberg Munthe 
 
 


