Til hovedstyret i Norges Juristforbund
Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
JUS v/daglig leder
Seksjonsstyrene

Oslo 15. april 2016

Protokoll
fra
styremøte 4/2016
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag tirsdag 12. april 2016 fra kl. 10.00 – 14.30
Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A Lier, Erik Warberg (fom sak 42/16 ), Christian Zimmermann (tom
sak 38/16), Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad, Frank Grønås,
Ingjerd Thune, Mathilde Nerland Lie, Marta Trzcinska (vara) og Anne
Sophie Juel.

Forfall:

Sverre Bromander og Lucie Christensen Berge

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.
Michael Rummelhoff var til stede under behandlingen av sak 36.
Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sak 40 og 42.

Christian Zimmermann erklærte seg inhabil i sak 40/16.
Styret ble i mail av 8. april varslet om ytterligere to saker som ville bli satt opp under eventuelt.
Begge disse sakene ble behandlet sammen med sak 40/16. Sak 40 ble flyttet til slutten av
styremøtet.
Vedtakssaker
Sak 33 /16

Protokoll fra hovedstyremøte3/2016
Styret hadde ingen merknader til protokollen.
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Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 34/16

Prognose
Generalsekretæren informerte om at det ikke var gjort endringer i prognosen av
betydning, kun mindre endringer på noen få poster. Styret vil få fremlagt
regnskapet for første kvartal på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 35/16

Akademikerprisen
Presidenten orienterte kort om forslag til kandidater.
Styret diskuterte forslagene samt hvordan Juristforbundet bør profilere og
markedsføre både egne kandidater og vinneren av Akademikerprisen.

Vedtak:

Begge de to foreslåtte kandidatene fremmes overfor Akademikerne.
Sekretariatet skriver utfyllende begrunnelser og besørger videreformidling til
Akademikerne innen 29.04.16
Presidenten vurderer hvilke markedsføringsmessige tiltak som er mest
hensiktsmessig.

Sak 36/16

Opprettelse av Akademikerne Student
Mathilde Nerland Lie og Michael Rummelhoff redegjorde nærmere for hvordan
studentene hadde jobbet med saken og hva som var hovedgrunnlaget for ønsket
om å opprette Akademikerne-Student.
Styret understreket innledningsvis at det er svært positivt at studentene har tatt
initiativet til et samarbeid.
Det fremsto imidlertid som litt uklart for styret hvilke oppgaver som er tenkt
tillagt et slikt utvalg samt hvilke fullmakter det eventuelt skal ha.
Styret påpekte også at det bør vurdere hvorvidt opprettelsen av AkademikerneStudent er den mest hensiktsmessige måten å organisere et slikt samarbeid på.

Vedtak:

Presidenten informerer styret i Akademikerne om at det pågår et arbeid med
tanke på å legge frem forslag om å opprette et samarbeidsorgan for studentene i
Akademikerne.
Generalsekretæren orienterer organisasjonsutvalget i Akademikerne om det
samme.

Sak 37/16

Avslutningsseremoni og kandidatring
Mathilde Nerland Lie informerte styret om forslaget fra JF-Student om å innføre
kandidatring for jurister og/eller avholdelse en seremoni i forbindelse med
fullført master i rettsvitenskap.
Styret var ikke så begeistret for forslaget om kandidatring, men diskuterte
muligheten for å kunne arrangere eller bidra til en avslutningsseremoni. Det er
imidlertid viktige spørsmål som ikke er avklart og som JF-Student bør utrede
nærmere før styret tar endelig stilling til spørsmålet.

[Skriv inn tekst]
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Vedtak:

JF-Student jobber videre med forslaget og legger saken frem for hovedstyret over
sommeren.

Sak 38/16

Valg av nye representanter til HUB
Ingjerd Thune hadde meddelt at hun ønsket å fratre hovedstyrets utvalg for
bistandssaker (HUB) Presidenten hadde likeledes meddelt at han ønsket
avløsning som vararepresentant i utvalget.

Vedtak:

Ingjerd Thune fortsetter i HUB ut styreperioden.
Inger Kjersti Dørstad går inn som vara.

Sak 39/16

Arbeidslivskyndige meddommere – forslag til kandidater
Følgende kandidater var foreslått:
Susanne Eliassen, Oslo
Martine Løvold, Oslo
Frank Grønås, Sør-Trøndelag

Vedtak:

Styret støtter forslag til kandidater.
Sekretariatet sender forslag til kandidatene til Akademikerne innen 13.05.16.

Sak 40/16

Retningslinjer for forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan i
Akademikerne
Saken ble behandlet som siste sak på dagsordenen.
Denne saken og de to eventuelt-sakene har mange felles flater, og presidenten
ønsket derfor at de ble diskutert og behandlet under ett.
Organisasjonsutvalget i Akademikerne
Generalsekretæren orienterte om arbeidet i Akademikernes organisasjonsutvalg
med særlig vekt på tre problemstillinger:
1. Hva kjennetegner Akademikerne – kriterier for opptak
Fire kriterier for opptak:
- foreninger for utdannede på masternivå
- egen administrativ kapasitet
- reelt interessefellesskap (tiltre idegrunnlag)
- hensynet til konkurranse/motsetningsforhold til eksisterende foreninger.
2. Valg til utvalgene
Bør valg til utvalgene og styret foregå samtidig og etter en helhetlig innstilling
fra valgkomiteen?
3. Leders rolle og vilkår
Problemstillinger:
- maksimumsgrense for funksjonstid som leder av Akademikerne.
Forslag: 8 år.
- fulltidsverv eller fleksibilitet?
- godtgjørelse og vilkår.

[Skriv inn tekst]
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-

bør det utarbeides funksjonsbeskrivelser for styreleder, styremedlemmer
og ledere av utvalgene?

Styret diskuterte disse tre punktene samt tema: kultur i Akademikerne.
Styret ga uttrykk for at en maksimumsgrense kan gjøre det vanskelig for noen å
påta seg et slikt verv. I tillegg kan det foreligge andre grunner og strategiske
vurderinger som gjør det ugunstig å ha en makstidsregel.
Styret ber generalsekretæren om å bringe styrets synspunkt til
organisasjonsutvalget.
Valg til utvalgene
Presidenten orienterte kort om forslaget om at alle valg skal foregå samlet på
rådsmøtet.
Fordeler og ulemper ble fremhevet og diskutert og ulike modeller vurdert.
Vedtak:

Styret går inn for at alle valg foretas på rådsmøtet etter innstilling fra
valgkomitéen. Ved valg av leder og nestleder i Akademikernes samarbeidsorgan
og utvalg, legges stemmevekten i utvalgene til grunn.
Ledervervet i Akademikerne
Presidenten innledet og orienterte om at nåværende leder, Knut Aarbakke, har
meddelt at han ikke stiller til gjenvalg, og at Legeforeningen har lansert sin
kandidat til vervet.
Fristen for å fremme kandidater er ut april måned.
JF-Stat har gitt klart uttrykk for at de ønsker at Juristforbundets president skal
stille som kandidat til ledervervet i Akademikerne.
Styret støtter 100 % opp om presidentens kandidatur dersom han ønsker å stille.
Presidenten ga uttrykk for at han var motivert og at han ønsket å stille.

Vedtak:

Hovedstyret fremmer presidenten som kandidat til ledervervet i Akademikerne.

Informasjonssaker
Sak 41/16

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
o

[Skriv inn tekst]

Presidenten orienterte:
- Svært fornøyd med politisk team som er meget leveringsdyktige
- Rapport nr. II i granskningssaken («Monika.saken») konkluderer blant
annet med at granskningsmetoden ikke er egnet når det gjelder saker
knyttet til arbeidsmiljøet. Dette er i tråd med det Juristforbundet har
hevdet hele tiden.
- Deltok på kurs for nye tillitsvalgte på Støtvig. Mange engasjerte og
positive deltagere.
- Var til stede på fredagsmøte i militærjuridisk forening. Juristforbundet
bør vurdere mulig samarbeid med denne og/eller andre juridiske
foreninger.
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-

Skal til Madrid for å delta på det internasjonale forumet for advokater
hvor blant annet tema som flyktningerett, EU og situasjonen i Europa
står på dagsordenen.

-

Deltagelsen på kvinnekonferansen i New York var svært lærerik,
interessant og nyttig både mtp faglig innhold og muligheten for å
bygge/utvide nettverket.
Skal delta på flere arrangement i nær fremtid, eksempelvis
økokrimkonferansen. helsefagjuristenes årlige samling i Bergen samt at
han skal holde et foredrag på BI om granskning.

-

o

Generalsekretæren orienterte:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

o

Sak 42/16

[Skriv inn tekst]

Advokatkontoret informerer om at foreløpig innstilling fra utvalget er at
Dommerforeningen går for en rammeavtalen for å sikre et partsforhold,
likebehandling, pensjon ifm strukturendringer i domstolene
Advokatkontoret registrerer en opptrapping av oppsigelssaker i privat
sektor. Nedtrappingen i oljesektoren får ringvirkninger til andre
virksomheter som får oppdrag fra olje og gass.
Juristforbundet er involvert i to medlemsundersøkelser som pågår nå:
o Varsling (i samarbeid med Fafo)
o Rekruttering av dommere (i samarbeid med DA)
Juristkontakt har nylig utkommet med mange interessante artikler også
denne gangen, blant annet om varsling, herunder varslingsveilederen fra
Juristforbundet, Den internasjonale forhandlingskonkurransen hvor
Juristforbundet og JUS skal være vertskap neste år, politireformen mm.
Det vil bli gjennomført en ny avtalegirokampanje for å få flere
medlemmer over på avtalegiro og det innføres gebyr på papirfaktura fra
1.1.17.
Vi har mottatt tilbud på nytt CRM-system fra tre leverandører som er
invitert til å presentere tilbudet sitt inneværende uke. Det planlegges
bedriftsbesøk så snart som mulig. Valget vil bli tatt så snart
beslutningsgrunnlaget anses godt nok.
Bemanningssituasjonen: Roar Wægger er tilbake fra permisjon i sommer,
vikaren for Roar fratrer primo mai måned og starter som
advokatfullmektig i et advokatkontor, vi er i sluttfasen i
ansettelsesprosessen i LA-teamet, søknadsfristen på stillingen i politisk
team gikk ut sist fredag. Har foreløpig ikke rukket å vurdere søknadene.
Har ikke konkludert når det gjelder valg av leverandør av
arbeidsmiljøundersøkelsen. Viktig å velge en leverandør som har et solid
og forskningsbasert verktøy. Beslutningen vil bli tatt så snart vi har
avholdt møter med mulige leverandører og vi har fått tilbud fra dem.
Styret oppfordres til å foreta bestilling av reiser i god tid og via nettet,
ikke pr. telefon til Via Egenica.

Leder av organisasjonsutvalget orienterte:
 Det har ikke vært møter i utvalget siden sist.
 Rapport fra utvalget vil være klar innen utgangen av mai.
Orientering om aktuelle høringer
Gry Hellberg Munthe orienterte om innkomne høringer.
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Høring nr. 1 om offentlegloven er sendt seksjonene og forvaltningspolitisk utvalg
for innspill. Sekretariatet utarbeider høringssvar.
Høring nr. 3 og 4 er sendt seksjonene. Warberg orienterte om at JF-P
Bedriftsjuristene forbereder et høringssvar på sak 4, ny åndsverkslov.
Følgende høringer har kommet inn etter at saksfremlegget ble utferdiget:
1. Endring i forskrift til konkurranseloven. Frist: 1. juni
2. Tjenestemannsloven. Frist 13. mai
3. Forskrift om opptak av bachelor ved politihøyskolen. Frist 13. mai
4. Forskrift om implementering av EU-direktiv – forbrukerkontrakter. Frist 5.
juli
5. Endring i betaling av skatte– og avgiftskrav. Frist 5. juli
Høringen om endringer i tjenestemannsloven vil bli presentert for styret på neste
styremøte.
Høring nr.3 er sendt politijuristene for innspill.
Sak 43/16

Nytt fra seksjonene
JF-Dommerforeningen
- forbereder årsmøte som er 13.6.16. Det skal være et seminar og debatt i forkant
av årsmøtet.
- det er ansettelsesstopp i domstolene pga budsjettsituasjonen
- arealveileder for nye tinghus
JF-Stat
JF-Stat var ikke representert i møtet.
JF-Kommune
- Årets tariffoppgjør i KS har oppstartsmøte i dag. Oslo kommune starter 14.4. og
KS bedrift 1.6. Pensjonsspørsmålet blir antagelig ikke et sentralt tema.
Opprettelse av stillingskoder står sentralt i Oslo.
JF-Privat
- Det har ikke vært avholdt møte siden sist, så det er intet nytt å melde.
Det er styremøte i JF-P i kveld.
JF-Student
- Har skrevet en artikkel om JSUs kampanje om negativt karakterpress. Artikkel
har fått mye positiv respons.
- Jobbet med de to sakene som er fremlagt for hovedstyret i dagens møte.

Sak 44/16
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Informasjon fra JUS
Det har ikke vært avholdt styremøte i JUS siden forrige hovedstyremøte. Intet
særskilt å melde.
Ny styreleder i JUS, Bente Kraugerud, kommer på hovedstyrets møte 12. mai.
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Sak 45/16

Eventuelt
1. Organisasjonsutvalget i Akademikerne
2. Ledervervet i Akademikerne

Politisk/strategisk diskusjonssak
1. Arbeidstidsutvalgets innstilling.
Ragnhild Bø Raugland skulle presentere saken og peke på de mest aktuelle
problemstillingene for styret å diskutere.
Saken ble utsatt i sin helhet.

Evaluering av dagens møte
Styret evaluerte møte.
15.04.16
Mette-Sofie Kjølsrød
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