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Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
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Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
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W: www.juristforbundet.no

Oslo 3.2. 2016

Protokoll
fra
styremøte 1/2016
Det ble avholdt styremøte i på Lysebu torsdag 28. januar fra kl. 09.30 – 13.30

Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad, Sverre
Bromander (fra kl. 11.30), Frank Grønås, Wiggo Storhaug Larssen (vara), Mathilde
Nerland Lie og Anne Sophie Juel.

Forfall:

Christian Zimmermann, Lucie Christensen Berge og Ingjerd Thune

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød

Vedtakssaker

Sak 1/2016

Protokoll fra hovedstyremøte 9/2015
Styret ønsket en omformulering av vedtaket i sak 105/15 knyttet til begrunnelsen for styrets
valg av modell.
Styret diskuterte hvorvidt noen av sakene fra styremøte 9/15 skal vurderes som interne.
Referat/omtalen av angjeldende saker tas ut av protokollen dersom ikke Dommerforeningen
innen kort tid gir uttrykk for motforestillinger.

Vedtak:

Referatet godkjennes med ovennevnte endring.
Wiggo Storhaug Larssen avklarer med Dommerforeningen om noen av sakene skal anses å
være interne. Presidenten gis snarlig beskjed om beslutningen.

Sak 2/16

Oppnevning av forhandlingsutvalg
Presidenten redegjorde for samtalene han har hatt med representanten fra JFDommerforeningen, Håvard Holm.

Ref 8 – 2015

Presidenten og Holm har gode og konstruktive diskusjoner med klar intensjon om å finne en
god løsning på situasjonen.
Det vil bli utarbeidet et skriftlig forslag til regulering av situasjonen, herunder forslag til
vedtektsendringer, regulering av økonomiske forhold og en intensjonsavtale om fremtidig
samarbeid.
Forslag til regulering av forholdet mellom juristforbundet og Dommerforeningen skal legges
frem for hovedstyret og årsmøte i Dommerforeningen.
Endelig beslutning fattes av Juristforbundets representantskap.

Vedtak:

Styret ber om at presidenten sender en skriftlig redegjørelse som angir hvilke elementer som
har vært tatt opp i samtalene og som det synes å være enighet om pt.
Styret gir sin tilslutning til retning og prosess slik det er redegjort for.

Sak 3/16

Juristforbundets internasjonale engasjement
Jf tidligere styresak 88/15
Styret diskuterte mulig internasjonalt engasjement med utgangspunkt i sekretariatets forslag.
Det ble blant annet påpekt at medlemskap i EYBA vil kunne være av interesse uavhengig av
om det opprettes en egen forening for advokatfullmektiger.

Vedtak:

Juristforbundet fremmer søknad om medlemskap i IBA. Studentene omfattes ikke.
Juristforbundet melder seg inn i EYBA.
Det er ønskelig at Juristforbundet v/presidenten arbeider for at Akademikerne engasjerer seg
internasjonalt i arbeidstakerpolitisk arbeid.

Sak 4/16

Forsvarets Høgskole 2016
Styret diskuterte mulige kandidater til sjefskurset ved Forsvarets høgskole høsten 2016.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår ingen kandidater til sjefskurset ved Forsvarets høgskole 2016.

Sak 5/16

Beramming av styremøter og styreseminar høsten 2016
Følgende tidspunkt foreslås:
Styremøte 24. august, Juristenes Hus
Styreseminar/styremøte 28. – 30. september, Berlin
Styremøte 27.oktober, Juristenes Hus
Styremøte 22. november, Juristenes Hus
Styremøte 8. desember, Juristenes Hus

Vedtak:

Styret tar stilling til forslagene pr e-post. Eventuelle endringsbehov må sendes sekretariatet
innen en uke.

Sak 6/16

Lønnsjustering for president og generalsekretær

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte
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Informasjonssaker
Sak 7/16

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
Presidenten orienterte om
- Rettssikkerhetens år, herunder pressekonferansen med de seks samarbeidspartnerne og
planer og arrangement som er planlagt i løpet av 2016. Det vil blant annet bli lagt ut små
filmsnutter hvor ulike personer skal si noe om hva de mener om rettssikkerhet ut fra eget
ståsted.
Presidenten understreket betydningen av at hele Juristforbundet, alle nivåer, engasjerer seg
i og setter tiltak knyttet til Rettssikkerhetens år på dagsorden.
Eksempel på eksisterende tiltak som passer godt under Rettssikkerhetens år er
kommuneprosjektet i regi av JF-K og Forvaltningsjuristen i regi av JF-S.
Styret fremhevet at også Juristforbundet høringsarbeid må preges av at 2016 er
rettssikkerhetens år, f.eks ved at det formuleres en standard innledning på våre
høringssvar.
Det ble foreslått at det også kan lages filmklipp om og med personer som har opplevd eller
blitt utsatt for manglende rettssikkerhet.
Studentrepresentanten informerte om at HUMAK 2016 er en svært godt egnet arena for å
markere Rettssikkerhetens år, for eksempel ved annonsering, foredrag mm. Mathilde
sender en direkte mail til presidenten og fremsetter en konkret forespørsel på vegne av
Humak-styret.
Juristforbundets medlemmer som jobber med viktige rettssikkerhetsmessige
problemstillinger innenfor folkeretten bør også synliggjøres i RÅ.
Styret ser det som viktig å aktivisere hele forbundet og diskuterte hvordan dette best kan
gjøres.

Vedtak:

Det sendes ut en mail til alle foreningslederne med informasjon om Rettssikkerhetens år og
med oppfordring til å sende inn forslag til tiltak og til aktiv bruk av #rettssikkerhetens år.
Seksjonene bes om å sende inn oversikt over alle tiltak som seksjonen/foreningene har
under fanen Rettssikkerhetens år. Oversikten sendes sekretariatet ved Gry Hellberg
Munthe, ghm@juristforbundet.no
-

Møte i UDI fredag 29. januar
Møter med andre store juristarbeidsplasser i tiden som kommer. Presidenten ønsker
forslag til virksomheter/arbeidsplasser han bør besøke.
Topplederkonferansen i Akademikerne

Generalsekretæren orienterte om:
- Rettssikkerhetens år – reiserunden
- Planleggingen av Kongressen er i rute. Det blir 5 fagspor
- Lederkonferansen avholdes 10.februar. Tett samarbeid mellom JUS og JF
- Annonsen for stilling i LA er klar. Hovedstyret oppfordret til å spille inn kandidater
- Det vil bli foretatt en styrking av ressursene i marked & medlem i nær fremtid
- Lønnsstatistikken er sendt ut og vil være ferdig analysert i løpet av uke 7
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-

Kravspesifikasjonen for nytt CRM-system er under utarbeidelse.
Sekretariatet er i gang med å undersøke muligheten for leie av kontorplasser utenfor
Juristenes Hus
Det er innhentet tilbud fra flere leverandører av arbeidsmarkedsundersøkelser. Valg av
leverandør vil bli tatt i nær fremtid
Det arbeides med en gjennomgang av alle leiekontraktene i Juristenes Hus

Leder av organisasjonsutvalget orienterte om:
- Fremdriften og prosessen i organisasjonsutvalget
- Kort om forslag til modell, herunder to frikjøpte visepresidenter.
Det ble påpekt at det er viktig at organisasjonsutvalget også ser på og vurderer
foreningsstrukturen i JF.
Organisasjonsutvalget tar gjerne i mot eventuelle innspill og forslag.
Sak 8/16

Orientering om aktuelle høringer
Styret diskuterte hvilke høringer det skal inngis høringssvar på og hvilke rutiner som bør ligge
til grunn for behandling av høringssaker i Juristforbundet.
Det er viktig at styret får mulighet til å gjennomføre diskusjoner og avklare eventuelle
politiske og strategiske problemstillinger. Dette bør om mulig gjøres før det utarbeides utkast
til høringssvar fra sekretariatet. Det er ønskelig at det legges opp til en faglig presentasjon av
de mest sentrale spørsmålene som reises i høringsnotatet på første møte etter at høringen er
kommet inn til JF. Styret gjør deretter en første vurdering og foretar eventuelle politiske
avklaringer. Utkast til høringsuttalelse legges frem for hovedstyret for endelig godkjenning.

Vedtak:

Det skal avgis høringssvar i følgende høringssaker:
 Endringer i utlendingslovgivningen (nr.13 på listen)
Denne må ses i sammenheng med høringen om reglar i utlendingsforskrifta om avvisning
av omgjeringsoppmodningar (nr. 9 på listen)
Styret ønsker en faglig presentasjon av denne saken på neste styremøte.


Susanne Eliassen vurderer rapporten om Kunnskapssektoren sett utenfra og gir innspill til
sekretariatet v/ Gry Hellberg Munthe.

Det vurderes å avgi høringssvar i følgende saker:
Sekretariatet vurderer hvorvidt det bør inngis høringssvar på følgende høringer:
 Haagkonvensjonen om internasjonal beskyttelse av voksne (nr.1 på listen)
 Endringer i arbeidsmiljøforskriftene – vold og trusler om vold i arbeidslivet (nr. 5 på
listen)
Frank Grønås forelegger for JF-K hvorvidt det skal avgis høringssvar på høringen om forslag
til nytt inntektssystem for kommunen (nr.10 på listen).
Vurderingene forelegges styret.
Sak 9/16

Nytt fra seksjonene
Representantene for seksjonene orienterte om aktuelle saker fra sine respektive seksjoner.
JF-K
- Felles tariffkonferanse med JF-S i mars. Curt inviteres.
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JF-S
- Store og ressurskrevende omorganiseringer i Skatt og Toll
- Politireformen er ressurskrevende, også for sekretariatet
JF-Privat
JF-Dommerforeningen
- Ressurssituasjonen for domstolene
- Sikkerheten i domstolene
- Juryordningen
- Lyd- og bildeopptak
- Utvalg; moderne domstoler
- Domstolråd
JF-Student
- Helt nytt styre. Første styremøte 8. februar.
Sak 10/16

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om status i JUS.
Referat fra siste styremøte i 2015 vil bli send hovedstyret pr e-post.

Sak 11/16

Informasjon om arbeidsmetoden i HUB
Saken utsettes.

Sak 12/16

Eventuelt
Sekretariatet orienterte styret om at sakene 1 – 3 ville bli satt opp under eventuelt et par dager i
forkant av styremøte.
1. JUS har behov for et formelt vedtak fra hovedstyret hvor det fremgår hvilke kandidater som
skal inn i JUS sitt styre fra Juristforbundet.

Vedtak:

Juristforbundets representanter til styret i JUS er:
Leder, Bente Kraugerud
Styremedlem, Frode Ettesvold
Varamedlem, Ragnhild Bø Raugland
Varamedlem, Torstein Frantzen
2. Akademikerne har invitert Juristforbundet til å legge frem forslag til kandidater til vervet som
arbeidslivskyndig meddommere for perioden 2017 – 2020, se vedlegg
Susanne Eliassen og Martine Løvold sitter som arbeidslivskyndige meddommere for
Akademikerne pt. Susanne ønsker å stille som kandidat også for kommende periode.
Ikke avklart om Løvold ønsker reoppnevning.

Vedtak:

Styret støtter Susanne Eliassens kandidatur. Det samme gjelder Martine Løvold dersom hun
ønsker en ny periode.
Sekretariatet sender en e-post til styret med oversikt over hvor mange representanter det er
behov for fra Akademikerne pr. fylke samt en oppfordring til å sende inn forslag på personer.
Styret tar endelig stilling til forslagene på et senere styremøte.
3. Deltagelse fra Juristforbundet på CSW konferansen 2016 i New York
Presidenten skal delta på konferansen. Styret vurderer om også Susanne Eliassen skal være
med.
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Vedtak:

Presidenten og Susanne Eliassen reiser på FN-s kvinnekonferanse i New York.
4. Leie av lokaler utenfor Juristenes Hus
Presidenten har mottatt en forespørsel fra politijuristene som ønsker å leie kontor- og
møtelokaler utenfor Juristenes Hus.
Sekretariatet er allerede gang med å undersøke muligheten for å leie eksterne kontor- og
møtelokaler. Styret ønsker en samlet vurdering av behovene.
Politijuristene har ikke anledning til å inngå leieavtale som binder opp budsjettmidler ut over
det som er tildelt foreningen inneværende år.

Vedtak:

Hovedstyret støtter ikke politijuristenes «søknad» om leie av kontor - og møtelokaler.

2.2.2016
Mette-Sofie Kjølsrød
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