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Protokoll  

fra 

styremøte 9/2015 
 

 

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 2. desember fra kl. 10.00 – 16.45 

 

 

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 Mette-Sofie Kjølsrød 

 

Britt Solstad, var til stede under behandlingen av sak 102 

Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sakene 104 og 105 

  
 

Dagsorden 

 
Vedtakssaker 
 

Sak 99/15 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2015 

 Utkast til protokoll var vedlagt innkallingen. 

 Daniella Rivera ba om at det ble foretatt en endring i formuleringen av sak 96/15, JF-student 

slik at det fremgår at det vurderes å starte en kandidat-ring. 
  

Vedtak: Protokollen ble godkjent med ovennevnte endring.  

 
 

Sak 100/15 Juristforbundets humanitære engasjement 

  Presidenten redegjorde for innstillingen. 

  Styret diskuterte det fremlagte forslaget og andre aktuelle tiltak. 
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Styret understreket at det er mange viktige og meningsfulle tiltak og at Juristforbundets 

bistand skal bidra til økt rettssikkerhet for svake grupper, gjerne tiltak hvor det offentlige ikke 

yter bistand. Det er ønskelig at en del av midlene for 2016 skal tilgodeses en 

organisasjon/prosjekt som jobber for å bedre situasjonen for barn på flukt. 

 

Vedtak: Det settes av en samlet sum på kr 280.000. 

Prosjektet knyttet til opplæring av politiet i Guatemala, jf innstillingen, støttes med 

kr 180.000. 

 

Det gis kr 100.000 i økonomisk bistand til en organisasjon/prosjekt som retter seg mot barn, 

særlig barn på flukt. Tiltaket/prosjektet, som det skal ytes støtte til, skal ha et juridisk fokus.   

Sekretariatet undersøker aktuelle organisasjoner/prosjekt og legger frem forslag for 

hovedstyret på styremøtet i januar.  

 

Sak 101/15 Søknad om overskridelsesfullmakt fra Juristforbundet-Stat 

Juristforbundet-Stat har søkt hovedstyret om fullmakt til å overskride tildelt budsjett for 2015 

med inntil kr 300 000.  

 

Vedtak:  Styret godkjenner at JF-S får fullmakt til å overskride tildelt budsjett for 2015 med inntil 

kr 300 000. 

 

Sak 102/15 Budsjett 

  Generalsekretæren redegjorde for innstilling til budsjett for 2016. 

 Styret påpekte innledningsvis at det er ønskelig at budsjettdokumentene presenteres på en mer 

leservennlig måte med innholdsfortegnelse og søkemulighet. Referansetallene/oppdaterte tall 

for inneværende år bør også legges ved budsjettdokumentene.  

Videre ønsket styret at innstillingen for fremtiden skal utformes som et politisk dokument og 

at det samlede budsjettet i større grad bør gjenspeile en enhetlig politikk for hele 

Juristforbundet.  

 

Budsjettbehandlingen ble delt inn i tre bolker. 

  

1. Budsjett for sekretariatet 

Viktig at det utarbeides et tydelig prosjektmandat for anskaffelse av nytt medlemssystem hvor 

det blant annet fremgår hvem som har myndighet til å beslutte hva. Det er også viktig å 

definere behovet basert på «need to» og ikke «nice to». 

Styret ønsker at det utarbeides et business-case, inkl. en gevinstrealiserings prognose som 

legges frem for styret til orientering. 

   

Kandidater til ny stilling innenfor lønns- og arbeidsvilkårs området bør ha solid erfaring med 

og kunnskap om kollektiv arbeidsrett og ha praktisk erfaring med inngåelse/forhandling av 

tariffavtaler. Det er ønskelig at vedkommende har gode evner til strategisk tenkning.  

Hovedstyret sender inn eventuelle forslag til profil på stillingen og/eller navn på mulige 

kandidater så snart som mulig.  

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes. 
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2. Lønnsoppgjøret i sekretariatet 

 

Vedtak:  Det settes av en pott på 3,5 % av lønnsmassen til lønnsjusteringer for ansatte i sekretariatet. I 

tillegg settes det av 300 000 til særskilte justeringer for jurister og advokater iht 

generalsekretærens forslag.  

 

3. Budsjett til seksjoner og foreninger 

Presidenten innledet med en redegjørelse for sitt syn på prosessen og omfanget av innkomne 

søknader.  

Det er behov for klarere retningslinjer for foreningenes/seksjonenes budsjettprosess, herunder 

eventuelle politiske føringer for å sikre størst mulig gjennomslagskraft og enhetlig politikk.  

Sekretariatet utarbeider, i samarbeid med seksjonene, forslag til endrede rutiner for neste års 

budsjettprosess.  

  Seksjonslederne redegjorde deretter for egne søknader.  

Styret ønsker ikke å vurdere frikjøp pt da dette tilligger organisasjonsutvalget.  

Seksjonene oppfordres til å melde inn behov for bistand fra sekretariatet til generalsekretæren. 

  Susanne Eliassen foreslo at rammen skulle fordeles iht historiske tall. 

   

Vedtak: Budsjett til seksjoner og foreninger skal holdes innenfor rammen, dvs. 10 % av 

kontingentinntektene. 

  Styret besluttet følgende tildeling: 

  JF-Stat    2 620 000 

JF-Kommune      888 000 

JF-Dommerforeningen     873 000 

JF-Privat      893 000 

JF-Student      370 000 

 

Sak 103/15 Nytt styre i JUS 

 Generalsekretæren redegjorde for forslag til innstilling. 

 Styret diskuterte det fremlagte forslaget og styrets sammensetning i sin helhet. Styret påpekte 

betydningen av tilstedeværelse og balansen mellom kontinuitet og inntak av nye 

styremedlemmer.  

 Styret ønsker at det vurderes en annen kandidat til ledervervet samt at Karianne Løken takkes 

av og erstattes. Dette for å sikre at vi har representanter som har en tettere tilknytning til 

forbundet pt. 
 

Vedtak: Generalsekretæren sender styret en oversikt over kandidater som har vært vurdert i forkant av 

innstillingen. 

 Styrets medlemmer har ansvaret for å sende inn forslag til lederkandidat og ett, eventuelt to 

styremedlem(mer) snarest.  

 

 

Sak 104/15 Tildeling av mastergradsstipend 

  Gry Hellberg Munthe redegjorde for søknadene og innstillingen som var vedlagt innkallingen. 

 Styret diskuterte hvilke oppgaver/tema som best samsvarer med Juristforbundets 

satsningsområder. Det er også av en viss betydning hvorvidt JF kan nyttiggjøre seg oppgaven i 

ettertid. 

   

Vedtak: Mastergradsstipendene tildeles: 
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 Jens Toppen Dahl  

Advokatenes taushetsplikt og rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. 

 Marianne Grønvold Steen  

Arbeidsinnvandring ved bruk av bakmenn. 

 Hilde Jerstad  

Betydningen av arbeidstakers forhold utenfor arbeidstid for arbeidsforholdet og for 

stillingsvernet. 

 Karianne Larsen 

Opptrer Norge i tråd med sine internasjonale forpliktelser overfor statsløse. 

  

 Sekretariatet tilskriver vinnerne så snart som mulig. 

 

Sak 105/15  Høring – ny advokatlov 

 Forslag til endelig høringssvar var vedlagt innkallingen sammen med innspill fra 

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett. 

 

Vedtak: Materielt innhold 

 Gry Hellberg Munthe redegjorde kort for endringene som er foretatt i det endelige utkastet til 

høringssvar.  

 Styret påpekte at punktet om foreningsfrihet bør utdypes nærmere i høringssvaret, herunder 

konsekvensene av å ha tre foreninger. Styrets synspunkt er at det ikke forenelig med emk 

artikkel 11at det er tvungent medlemskap i en forening som skal ha full frihet til å ytre seg 

politisk uten at medlemmene har anledning til å reservere seg, og går derfor inn for modell 2.  

 

 Det er også ønskelig at dokumentet gjøres mer leservennlig og at det går tydeligere frem hva 

som er Juristforbundets syn og standpunkt på de ulike problemstillingene. 

 Særuttalelsene fra et av utvalgets medlemmer legges ikke ved høringssvaret. 

 Henvisningene til to artikler tas ut. 

  

Vedtak:           Styret vedtar utkast til høringssvar med ovennevnte endringer. 
 

Sak 106/15 Undersøkelse om ytringsfrihet og varsling – tilleggsbevilgning 

 Styret sluttet seg til ønske om å kunne få en særskilt tilpasning av undersøkelsen slik at 

svarene fra JF sine medlemmer kan tas ut separat.  

 

Vedtak: Det innvilges ytterligere kr 30 000 til undersøkelsen. 

 

Sak 107/15 Beramming av styremøter for våren 2016 

  Forslag til tidspunkt for styreseminar/styremøter ble gjennomgått og nødvendige endringer  

  foretatt. 

 

Vedtak: Styret vedtok følgende plan for styreseminar og styremøter våren 2016:   

Styreseminar-/møte onsdag 27. – torsdag 28. januar, Oslo 

  Styremøte:  onsdag 17. februar 

      «   torsdag 10. mars 

      «    onsdag 13. april 

      «    torsdag 12. mai 

      «    torsdag 16. juni 
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Informasjonssaker 

 

Sak 108/15 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging 

 

Presidenten orienterte om: 

- Han har jobbet og jobber fortsatt for å avvikle bevæpningen av politiet, men dagens 

trusselbilde gjør at politiet har fått forlenget tillatelse.  

- Juristforbundet har mottatt tilbud fra seniorenes fellesorganisasjon. Et eventuelt 

medlemskap vil koste kr 3 pr medlem. Generalsekretæren vurderer tilbudet og beslutter 

hvorvidt det er aktuelt å inngå et samarbeid. 

- Juristforbundet har fått tilbud fra Kompetansepartner AS som ønsker et samarbeid med JF. 

Formålet med prosjektet er å få flere kvinnelige ledere i næringslivet, særlig fokus på 

advokatbransjen. Generalsekretæren vurderer tilbudet, sjekker referanser og beslutter 

eventuelt samarbeid i samråd med presidenten. 

 

Generalsekretæren orienterte om: 

- Advokatkontoret og Lønns- og arbeidsvilkårsteamet holder på å forhandle særavtale om 

virkemidler for flytting og etablering av nytt klageorgan under Helse- og 

omsorgsdepartementet. Ca 100 av forbundets medlemmer blir berørt, hvilket utgjør over 

90 % av alle ansatte.  

- Varslingsveilederen er på det nærmeste ferdig.  

- Mona Sanden Olivier, seniorrådgiver HR /arbeidsrett i barne-, ungdoms- og familieetaten 

(BUF-dir), skal hospitere i sekretariatet i tre måneder fra og med januar 2016. Hun er jurist 

(advokat) og har jobbet mye med omstillingsspørsmål, tjenestemannsrett, forvaltningsrett, 

personalsaker osv.  

- Generalsekretærene i Akademikerforeningene skal ha en to-dagers samling på Lysebu 7.- 

8. desember. 
 

Leder av organisasjonsutvalget orienterte om: 

- Presidenten har overtatt som leder av utvalget iht hovedstyrets vedtak i november. Han 

fortsetter inntil styret eventuelt beslutter noe annet. Det fremkom ingen innsigelser til 

dette. 

- Det er lagt en god plan for det videre arbeidet i utvalget. 

- Det jobbes mot å avholde et ekstraordinært landsmøte rett over sommeren 2016. 

  

 

Sak 109/15 Orientering om aktuelle høringer 

  Det ble vist til sekretariatets oversikt over innkomne høringer.  

  Styret hadde ingen merknader til oversikten. 
   

 

Sak 110/15 Nytt fra seksjonene 

 

  JF-Stat 

  Leder av JF-Stat hadde forlatt styremøtet da saken kom opp. 

 

  JF-Kommune 

Har jobbet med budsjettsøknaden og kommer til å vie styremøtet i januar til gjennomgang og 

fordeling av budsjettmidler til foreningene. 

 

  JF-Privat 

Leder av JF-privat hadde forlatt styremøtet da saken kom opp. 
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  JF-Dommerforeningen 

- Styret har jobbet mye med domstolenes budsjett 

- Strukturendringene legges trolig på is 

- Det er mulig det vil bli etablert en kommisjon som skal vurdere/se på fremtidens 

domstoler. 

 

  JF-Student 

- Det er valgt nye representanter til styret i JF-student. De tiltrer på årsmøtet i januar. 

- Det legges opp til nye rutiner knyttet til avviklingen av årsmøtet 

- Det er ønskelig at ny leder av studentstyret kan møte sammen med avtroppende styreleder 

på hovedstyrets møte i januar. Styret støttet dette.  

 

 

Sak 111/15 Informasjon fra JUS 

 Generalsekretæren informerte om at JUS ser ut til å få et godt økonomisk resultat i 2015. De 

har gjennomført en vellykket omstilling. 

 JUS avgir egen høringsuttalelse om ny advokatlov. 

 

Sak 112/15 Prosess knyttet til fastsetting av lønn for generalsekretær og president 

 Generalsekretæren, ansattes representant og styresekretæren forlot styremøtet under 

behandlingen av denne saken.  

  

Vedtak:            Styret besluttet å legge den samme prosessen til grunn for fastsettelse av lønn/honorar for  

  2016 som tidligere.  
 

Sak 113/15 Eventuelt 

 Det ble orientert om og behandlet ulike saker underveis i styremøte. 

1. Christian Zimmermann minnet presidenten om en sak som står på dagsorden på det 

kommende styremøte i Akademikerne. Saken har vært diskutert i hovedstyret og dreier seg 

om hvordan medlemmer registreres med tanke på OU-midler.   

 

Vedtak:  Zimmermann gir presidenten en nærmere orientering om saken etter hovedstyremøte. 

 

2. Det har kommet inn en henvendelse fra leder av universitets- og høyskolegruppen 

vedrørende studieordningen (3 + 2).  
  

Vedtak: Saken settes på dagsorden på et senere styremøte. 

 

3. Christian Zimmermann orienterte om en høring fra Akademikerne. Det er viktig at 

Juristforbundet vurderer betydningen av denne høringen med tanke på egne medlemmer 

og egen profesjonsutdanning. Saken gjelder sammensetningen av norsk og utenlandsk 

utdanning. Bestemmelser i et EU-direktiv kan åpne for godkjenning av 

profesjonsutdanning i Norge uten vurdering av NOKUT.  

Psykologforeningen samarbeider gjerne med andre profesjonsforeninger om denne 

høringen. 

 

4. Susanne Eliassen orienterte om at det skal være komitébehandling av 

Likestilling i praksis- Like muligheter for kvinner og menn Meld. St. 7 (2015–2016) 

 

Vedtak:  Sekretariatet melder på presidenten og Susanne Eliassen. 
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 4.1.2016  

Mette-Sofie Kjølsrød 

Godkjent i styremøte 28.1.2016 


