Protokoll
fra
hovedstyremøte 4/2017
Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 11. mai. Møtet varte fra
kl. 10.00 – 15.30.
Til stede
Fra hovedstyret

Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta Trzcinska Slinde, Frank Grønås, Sverre
Bromander, Ingjerd Thune (tom sak 52), Jørn H Hammer, Lars Marius
Heggberget, Lars Sørensen og Annette Narverud.

Forfall

Karoline Dystebakken

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød
Rikke Ringsrød var til stede under sak 56.

Presidenten gikk gjennom evalueringene fra forrige styremøte. Han oppfordret hele styret til å sende
inn evalueringsskjema. Sekretariatet lager en oppsummering etter hvert møte og sender denne til
styret. Presidenten går gjennom hovedlinjene i evalueringene ca. hver 3. måned.

Dagsorden
Vedtakssaker
Sak 48/17

Protokoll fra hovedstyremøte 3/2017
Styret hadde ingen merknader til protokollen fra styremøte 3/2017.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 49/17

Styreutviklingsprosjektet
Styrets eksterne samarbeidspartner i styreutviklingsprosjektet, Arne Selvik, gikk
gjennom prosessen og faktagrunnlaget for rapporten som ble sendt styret pr e-post i
etterkant av presentasjonen.
Selvik gikk gjennom rapporten, redegjorde for egne observasjoner og påpekte mulige
utviklingsområder. Han la også frem flere konkrete forslag til tiltak og
forbedringspunkter. Det ble deretter åpnet for spørsmål.

Protokoll hovedstyremøte 4 2017

Hovedstyret diskuterte hvordan de ønsket å jobbe videre med rapporten. Det var
enighet om at noen tiltak kan iverksettes umiddelbart mens andre må jobbes med i
et mer langsiktig perspektiv. Hensyntatt det økonomiske perspektivet, finner styret
det hensiktsmessig å videreføre samarbeidet med Arne Selvik i form av et
arbeidsseminar etter sommeren.
Et ledd i det videre arbeidet, vil være å gjennomgå og eventuelt revidere, de ulike
instruksene i Juristforbundet. Etter en første kartlegging og diskusjon, tar styret
stilling til hvordan det videre arbeidet skal legges opp.
Vedtak

Styremøte i august kombineres med en work-shop viet til styreutviklingsprosjektet.
Sekretariatet innhenter instrukser fra aktuelle organisasjoner og legger disse frem for
styret på neste styremøte.
Øvrige tiltak:
- Utkast til protokoller sendes ut så raskt som mulig (gjeldende frist er 1 uke etter
styremøte), frist for merknader overholdes, rask godkjenning i påfølgende
styremøte.
- Det settes tidsestimat på hver sak i dagsorden.

Sak 50/17

Veileder for seksjoner og foreninger 2017 – 2018
Presidenten redegjorde kort for sakens bakgrunnen og viste blant annet til tidligere
diskusjoner i styre og styrevedtak i sakene 9/17 og 24/17.
Styret diskuterte innretningen på dokumentet og hva som er hovedformålet med
det. Ønskelig med en tydeliggjøring. Utkastet inneholder noen prinsipielle spørsmål
som må avklares nærmere.
Styret hadde ingen innsigelser til den modellen for frikjøp som JF-P har redegjort for i
sitt skriftlige innspill.

Vedtak

Utkast til veileder gjennomgås av sekretariatet og sendes ut på intern høring til
seksjonene.
Uavklarte prinsipielle problemstillinger tas opp til diskusjon på styremøte i juni.

Sak 51/17

Rapport 1. kvartal og ny prognose
Generalsekretæren viste til saksfremlegget og påpekte at det ikke er endringer av
betydning i første kvartal.
Styret ga uttrykk for at de ønsker en gjennomgang av nøkkeltallene når
kvartalsrapportene legges frem, men at det ikke er behov for ytterligere
økonomigjennomgang ut over dette. Det forutsettes at generalsekretæren tar opp
forhold av betydning av eget initiativ.

Vedtak

Styret tar rapporten og prognosen til etterretning.

Sak 52/17

Dommerforeningens tilknytning til Juristforbundet
Presidenten informerte innledningsvis om møte mellom han selv og nestlederen i
DnD hvor partene var enige om at DnD skulle utarbeide nytt utkast til avtale.
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Presidenten vurderte det, i lys av dette, som lite hensiktsmessig og fruktbart å
utarbeide et notat om bakgrunnen og status quo i saken.
Styret sluttet seg til denne vurderingen, men det ble uttrykt ønske om en muntlig
redegjørelse om sakens bakgrunn når utkast til avtale skal behandles på neste
styremøte.
Vedtak

Saken settes på dagsorden på neste styremøte

Sak 53/17

Kvinneforum

Vedtak

Saken flyttes til punktet; politisk/strategisk diskusjon.

Sak 54/17

Topptillitsvalgtkonferanse 2017
Det skal avholdes konferanse for tillitsvalgte i sentrale verv høsten 2017.
Målgruppen er leder av foreningene, alternativt nestleder eller annen representant
dersom leder har forfall og seksjonsstyrene. Det ble også åpnet for deltagelse fra
lederne i de nyopprettede forumene under JF-P.
Tema for konferansen vil være aktuelle organisasjonspolitiske saker og mulige
hovedsatsningsområder for Juristforbundet.

Vedtak

Det settes ned en arbeidsgruppe som skal forberede det faglige innholdet på
konferansen. Susanne Eliassen deltar fra hovedstyret.
Konferansen avholdes 2. – 3. november 2017 i Trondheim.

Sak 55/17

Eventuelt

Vedtak

Det var ingen saker under eventuelt.

Informasjonssaker
Sak 56/17

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
 Presidenten gikk gjennom den politiske aktiviteten siden forrige styremøte i tråd
med saksfremlegget.
Høringssvaret fra Akademikerne vedrørende delingsøkonomi, sendes styret.
JF-S og JF-K skal involveres i saken knyttet til Forliksrådene.
Styret ønsker at flere politiske og strategiske saker settes på styrets dagsorden.


Generalsekretæren orienterte om:
- Det er inngått avtale med Admincontrol og det er lagt til rette for at
hovedstyret, seksjonsstyrene og de store foreningene kan ta verktøyet i
bruk. Hovedstyret vil få en introduksjon på førstkommende styremøte,
og Admincontrol benyttes for hovedstyret fra og med styremøte i august.
- Prosessen og det foreløpige arbeidet knyttet til vurderingen av å etablere
eget forsikringskontor for Akademikerne.
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Rikke Ringsrød informerte om tariffoppgjørene.
Styret uttrykte ønske om at flere problemstillinger knyttet til lønn- og tariff
diskuteres i hovedstyret.
Styret ber sekretariatet identifisere aktuelle organisasjonspolitiske problemstillinger
knyttet til tariff og den kollektive arbeidsretten, herunder streikeuttak og
kostnadsfordeling. De aktuelle problemstillingene presenteres for hovedstyret.
Styret ønsker også en gjennomgang av arbeidsrettssaken knyttet til konflikten i
Akademikerne – Helse.
Sak 57 /17

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten gikk gjennom høringsoversikten og orienterte om hvilke høringer han
har foreslått at Juristforbundet skal avgi høringssvar på siden forrige styremøte.
Styret ba om at høringer på Stortinget også ble lagt inn i oversikten over høringer.
Styret påpekte at sak nr. 66 på oversikten også må sendes JF-K.

Sak 58/17

Nytt fra seksjonene
JF-K
- Vurderer frikjøp ad hoc
- Jobber med en kartlegging av hvordan jussens rolle i kommune-Norge kan styrkes
- Gjennomgang av sak fra Kristiansand kommune vedrørende gjennomføring av
lokale forhandlinger. Hovedstyret hadde ingen innsigelser til de vurderingene
som er gjort lokalt og i JF-K. Styret minnet om at spørsmålet om å gå til rettslige
skritt, skal legges frem for hovedstyret iht retningslinjene for juridisk bistand.
JF-Student
- Eksamen har hatt hovedfokus
- Det har vært gjennomført bra arrangement i Oslo og Tromsø
- Fornøyde med at det arrangeres Juristforum for studentene i Oslo. Ser gjerne at
det utvides til Tromsø og Bergen.
JF-Stat
- Tariffoppgjøret, ref. gjennomgang av Rikke Ringsrød
- Skal gjennomføre en medlemsundersøkelse
- Leder er 50 % frikjøpt fra 1.5.2017
- Skal arrangere en topptillitsvalgtsamling 18. – 19. sept.
- Planlegger en forvaltningskonferanse i Litteraturhuset 9. november
JF-Privat
- Har ikke hatt styremøte siden sist. Neste styremøte er 31. mai.
- Leder har deltatt på årsmøte til Helsejuristene i Bergen.
- Opprettet flere forum for å styrke tilbudet til medlemmene.

Sak 59/17

Informasjon fra JUS
Det har ikke vært avholdt styremøte i JUS siden forrige hovedstyremøte.
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Politisk/strategisk diskusjon
Susanne Eliassen og Marta T. Slinde redegjorde innledningsvis for hvorfor det etter deres syn, bør
opprettes et kvinneutvalg og/eller likestillings- og diskrimineringsutvalg. De pekte blant annet på
punktene i prinsipprogrammet om Likestilling, mangfold og inkludering og understreket at
etableringen av et forum vil styrke Juristforbundets arbeid og legitimitet på dette området.
Noen sentrale diskusjonstema:
- Bør det etableres et rent kvinneforum/kvinneutvalg eller skal det være et likestillings- og
diskrimineringsutvalg. Det er også mulig å etablere to separate utvalg.
- Skal et eventuelt utvalg etableres av landsmøte eller av hovedstyret. Det kan også tenkes en
mellomløsning hvor hovedstyret etablerer et utvalg/forum frem til kommende landsmøte.
Konklusjon: Problemstillingen legges frem på topptillitsvalgtkonferansen i november.

Referent:
Mette-Sofie Kjølsrød
12.5.2017
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