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Oslo 22.02.16

Protokoll
fra
styremøte 2/2016
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 17. februar 2016 fra kl. 11.00 – 14.30
Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A Lier, Erik Warberg (tom sak 13/16), Christian Zimmermann, Susanne Eliassen,
Inger Kjersti Dørstad, Sverre Bromander, Lucie Christensen Berge, Frank Grønås,
Ingjerd Thune, Mathilde Nerland Lie og Anne Sophie Juel.

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.
Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sak 19/16.

Vedtakssaker
Sak 13 /16

Lønnsjustering for president og generalsekretær

Vedtak:

Lønn for president og generalsekretær ble fastsatt.

Sak 14/16

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2016
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr e-post 3.2.16.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 15/16

Forslag til jury for rettssikkerhetsprisen 2016
Hovedstyret hadde ingen merknader til innstillingen fra sekretariatet.
Styret ønsker å komme tidligere inn i prosessen ved neste års utvelgelse.
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Vedtak:

Forslaget til jury for rettssikkerhetsprisen godkjennes i tråd med innstillingen.
Sekretariatet sender styret invitasjon til å fremme forslag til kandidater tidlig 2017.

Sak 16/16

Reviderte høringsrutiner
Sekretariatets forslag til reviderte høringsrutiner var vedlagt, jf sak 8/16
Styret diskuterte hvordan Juristforbundets høringsarbeid bør organiseres for best mulig å legge
til rette for gode politiske beslutninger og god forankring i organisasjonen.
Det er viktig at høringsdokumentene sendes ut så raskt som mulig. Styret bør ha minimum
14 dager til å vurdere utkast til høringssvar. Dersom høringsfristen er for knapp og det ikke er
mulig å få utsatt fristen, bør det vurderes hvorvidt JF skal avgi høringssvar.
I saker hvor det allerede er utarbeidet policyskriv, kan det aksepteres kortere frist.
Kontroversielle synspunkter skal uansett styrebehandles.
Hovedstyret vil i en del saker ha behov for å koordinere innspillene fra foreninger/seksjoner.
Det bør inntas et punkt om dette i rutinene.
Styret påpekte videre at:
- Juristforbundet primært skal sende høringer i eget navn.
- alle høringssvar skal undertegnes av presidenten.
- det skal fremheves innledningsvis i høringssvaret hvilke foreninger/seksjoner/utvalg som
har medvirket/kommet med innspill.
Styret anbefaler at det utarbeides policydokumenter samtidig med at det utarbeides
høringssvar.
Det ble avslutningsvis slått fast at angjeldende høringsrutiner gjelder hovedstyret og at disse
således ikke er til hinder for at foreningene/seksjonene sender egne høringssvar.

Vedtak:

Sekretariatet innarbeider styrets synspunkter i høringsrutinene.
Utkast til høringsrutiner godkjennes med ovennevnte presiseringer.

Sak 17/16

Juristforbundets humanitære engasjement
Oppfølging av sak 100/15

Presidenten redegjorde for saken, herunder møte med JURK og deres forespørsel om
midlertidig støtte til sitt internasjonale arbeid i Tanzania og Guatemala. Prosjektene som
JURK støtter gjennom sine samarbeidspartnere i disse landene, har hovedfokus på kvinner og
barn og å gi rettshjelp til marginaliserte grupper.
Vedtak:

Styret bevilger kr 83.000 til JURK i henhold til søknaden.
Dersom det søkes om støtte til tiltak eller prosjekter i tråd med vedtak i sak 100/15, vil styret
vurdere tilleggsbevilgning.
Dette vedtaket utelukker ikke styrets mulighet til å støtte et tiltak/prosjekt eller en organisasjon
som faller inne under vedtaket i sak 100/15 i løpet av året. Det vil i så fall bli gitt en
tilleggsbevilgning.
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Informasjonssaker
Sak 18/16

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
Presidenten orienterte:
- Innhold og fremdrift i samtalene med Håvard Holm vedr. Dommerforeningens tilknytning
til Juristforbundet.
Det er fortsatt uavklarte problemstillinger som må drøftes. Det vil bli satt opp utkast til
avtale hvor alle elementer/forhold reguleres. Avtaleutkastet vil bli lagt frem for
hovedstyret og Dommerforeningen.
Eventuelle vilkår/krav fra styret vedr materielt innhold må sendes presidenten så snart
som mulig og i god tid før Dommerforeningens årsmøte 13. juni
Dersom dialogen mellom Hovedstyret og Dommerforeningen avdekker tema av interesse
for organisasjonsutvalget, vil disse bli bragt inn for utvalget.
- Han deltok i radioprogrammet «Verdibørsen» sist lørdag. Tema var granskning.
- Det ble avholdt en svært vellykket lederkonferanse på Doga10. februar.
- Aktivitet knyttet til rettssikkerhetens år, herunder reiserunden som starter i Kristiansand
18. februar.
- Han skal delta på en studentkonferanse i Tromsø 19.2.16 med hovedtema; negativt
karakterpress
- Juristforbundet har mottatt en henvendelse fra Dommerforeningens
menneskerettighetsutvalg vedrørende den rettssikkerhetsmessige situasjonen i Tyrkia hvor
blant annet dommere fengsles.
Det vil bli sendt et felles brev fra Dommerforeningen, Juristforbundet, Den norske
Advokatforening og den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling til
utenriksminister Børge Brende. I brevet anmodes regjeringen om å ta opp med tyrkiske
myndigheter den bekymringsfulle og uakseptable situasjonen som har utviklet seg over tid
for dommere og domstoler i Tyrkia.
- Akademikernes inntektspolitiske konferanse ble avviklet på Bristol 11.februar.
- Noen få medlemmer har gitt uttrykk for misnøye med Juristforbundets standpunkt knyttet
til forslag til ny utlendingslovgivning. Presidenten svarer fortløpende på disse
henvendelsene.
Lucie Christensen Berge, vara for presidenten i Akademikernes styre, orienterte kort fra
styremøte i Akademikerne.
Generalsekretæren orienterte:
- Dropbox for styret er etablert. Anne Sophie Juel orienterte kort om funksjonaliteten og
tilbød ekstra gjennomgang for de som ønsker i etterkant av styremøtet.
- Testing av elektronisk reiseregning pågår.
- Oslo Freedom Forum, en årlig konferanse organisert av den amerikanske stiftelsen Human
Rights Foundation, finner sted 23. – 25. mai 2016.
- Kravspesifikasjon til nytt medlemssystem ferdigstilles og sendes ut til aktuelle
leverandører denne uken. Frist for innlevering av tilbud fra leverandørene i uke 11.
Evaluering av tilbud, samt møter med de mest aktuelle leverandørene vil skje i uke 13.
- Lønnsoppgjøret i sekretariatet er i havn.
- Fagsjef samfunnspolitikk har sagt opp.
- Mona Sanden Oliver hospiterer i sekretariatet ut mai måned.
- Alle høringer ligger på www.juristforbundet.no
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Det er innkalt til møte i Juristforbundets tariffutvalg 03.03.16.
Tariffkonferansen for JF-S og JF-K avholdes på hotell Bristol 17. – 18. mars.
Koordineringsgruppa for pensjon har avholdt to møter. Helene Dorans representerer
Akademikerne-Helse i gruppa.
Christian Zimmermann tok opp en problemstilling knyttet til pensjon. Se under sak 23/16
Eventuelt.
Generalsekretær i Akademikerne, Tove Storrødvann, har varslet at hun går av med
pensjon i oktober 2016.
Produktivitetskommisjonen har lagt frem rapport nr. 2.
Generalsekretæren inviterte styret til å ta stilling til om og eventuelt hvordan
Juristforbundet skal jobbe videre med rapporten.

Leder av organisasjonsutvalget orienterte:
- Det er ikke avholdt møte i utvalget siden sist styremøte. Det neste møte er 24.februar.
- Styringsgruppa har hatt møte med leder av organisasjonsutvalget og gitt styringssignaler
blant annet knyttet til roller.

Sak 19/16

Orientering om aktuelle høringer
Gry M Hellberg Munthe orienterte om hvilke høringer som var kommet inn siden siste
styremøte, jf vedlegg 4. Det har i tillegg kommet inn to høringer etter utsendingen av
styredokumentene; hvitvaskingslovutvalget og forskrift om tvisteløsningsnemnda.
Det er også to interne høringer som vil bli lagt frem for hovedstyret i løpet av våren;
Tjenestemannslovutvalget og Arbeidstidslovutvalget.
Styret diskuterte de ulike høringene og tok stilling til hvilke høringer Juristforbundet skal inngi
høringssvar i.

Vedtak:

Endring i passloven mv – Sekretariatet og presidenten vurderer om prosessene og
rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget. Det tas kontakt med leder av
Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess for mulig samarbeid. Vurdering
av felles prosessregler knyttet til nektelse av pass er en sentral problemstilling.
Tvisteløsningsnemnda – Sekretariatet undersøker hvilke andre Akademikerforeninger som har
interesser i denne høringen.
Juristforbundet avgir ikke høringssvar.

Sak 20/16

Nytt fra seksjonene
Saken ble utsatt.

Sak 21/16

Informasjon fra JUS
Referat fra siste styremøte i JUS sendes hovedstyret.

Sak 22/16

Informasjon om arbeidsmetoden i HUB
Saken ble utsatt.

Sak 23/16

Eventuelt
Christian Zimmermann orienterte om at partene i arbeidslivet skal ha et møte med statsråden
11. februar 2016. Han understreket betydningen av å se den pensjonsmessige sammenhengen
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mellom offentlig og privat sektor og påpekte særlig følgende problemstillinger: unngå
tariffhopping, sikre anbudsordninger slik at pensjon ikke kan brukes som salderingspost og
fare for vridning mot offentlig sektor.
Det er etter hans syn, avgjørende at Akademikerne engasjerer seg i spørsmålet om regulering
av pensjon i privat sektor.
Vedtak:

Styret sluttet seg til Zimmermanns syn og ber om at dette videreformidles til Juristforbundets
representanter i Akademikernes ulike utvalg, koordineringsgruppen for pensjon samt
Akademikernes styre.

22.2.2016
Mette-Sofie Kjølsrød
Godkjent i styremøte 3/16
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