Protokoll
fra
Hovedstyremøte 3/2017
Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 6. april 2017. Møte varte fra
kl. 10.00 – 14.30

Til stede
Fra hovedstyret

Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta Trzcinska, Frank Grønås (tom sak 45),
Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Ingjerd Thune, Jørn H Hammer,
Lars Marius Heggberget (tom sak 45), Lars Sørensen og Arild Jebens (vara).

Forfall

Annette Narverud

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Gry Hellberg Munthe og Mona Sanden Olivier var til stede under sak 41 og
Linda Engebretsen var til stede under behandlingen av sak 44.

Vedtakssaker

Sak 38/2017

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2017
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr e‐post 27.3.2017.
Sverre Bromander ønsket et tillegg under sak 36.
Styret hadde ikke øvrige merknader til protokollen.

Vedtak

Sverre Bromander sender inn ønsket tekst til sekretariatet.
Protokollen godkjennes.

Sak 39/17

Godkjenning av reviderte vedtekter for Juristforbundet‐Student
Lars Sørensen redegjorde for forslaget til endringer og begrunnelsen for disse.
Styret påpekte at JF‐student har gjort en grundig og god jobb både når det gjelder
det materielle innholdet i forslaget og fremleggelsen for hovedstyret.

Styret hadde ingen innsigelser til forslaget.
Representantskapet besluttet i november 2016 at det for kommende periode er
anledning til å foreta valg av delegater til landsmøte ved elektronisk urnevalg.
Dersom seksjonene ønsker å gjennomføre urnevalg, skal dette administreres av
sekretariatet.
Det ble foreslått at hovedstyret setter problemstillingen; direkte demokrati eller
representativt demokrati på dagsorden.
Vedtak

Styret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Juristforbundet‐Student.

Sak 40/17

Forholdet mellom Juristforbundet og Dommerforeningen
Presidenten redegjorde for sakens bakgrunn og status. Det er avtalt et møte mellom
partene om kort tid. Styret ønsket at det ble satt opp et faktanotat med klargjøring av
problemstillingene. Det utarbeides fakta‐ og problemnotat fra presidenten og DnD.

Vedtak

Saken settes på dagorden på førstkommende styremøte.
Siste utkast til avtale sendes hovedstyrets medlemmer.
Faktanotat fra partene legges frem for styret.
Det settes ned et forhandlingsutvalg på neste styremøte.

Sak 41/17

Opprettelse av fagutvalg
Mona Sanden Olivier og Gry Hellberg Munthe informerte kort om bakgrunnen for
saken og forslaget, jf saksfremlegget.
Styret diskuterte forslaget og påpekte blant annet følgende forhold:
‐ Alle høringssvar bør sendes på vegne av Juristforbundet, ikke direkte fra
fagutvalget.
‐ Utkast til høringssvar skal legges frem for hovedstyret til godkjenning.
Styrebehandlingen begrenses til spørsmålet om JA/NEI og kan skje elektronisk.
‐ Høringssvar undertegnes av presidenten og leder av fagutvalget
‐ Det skal fremgå av høringssvaret hvem som har utarbeidet høringssvaret, dvs.
hvem som er i fagutvalget.
‐ Forslag til inndeling av fagområder er for omfattende. Sivilprosess og
straffeprosess bør eksempelvis deles.
‐ Aktuelle kandidater til fagutvalgene bør søke om å få være med i utvalget. Ikke
tilstrekkelig å melde interesse slik det er foreslått i retningslinjene.
‐ «så lenge man har ordinær stilling» tas ut av retningslinjene.
Styret diskuterte også hvorvidt deltagelsen i fagutvalgene bør begrenses til en
nærmere angitt periode, men kom etter en samlet vurdering til at perioden ikke bør
begrenses.

Vedtak

Styret går inn for at det opprettes fagutvalg.
Høringssvar fra fagutvalgene skal legges frem for hovedstyret til godkjenning.
Sekretariatet endrer retningslinjene i tråd med synspunktene som fremkom i
styremøte.

Sak 42/17

Endring av dato for styremøtene
Styret hadde fått tilsendt oversikt over aktuelle datoer for styremøtene i november
og desember og gitt tilbakemelding til sekretariatet om hvilke tidspunkt som passet.

Ingen av tidspunktene passet for alle. Seksjon‐Stat og DnD avklarer med sine
vararepresentanter og gir rask tilbakemelding til sekretariatet.
Vedtak

Opprinnelige møtedatoer i november og desember opprettholdes dersom ikke både
Seksjon‐Stat og DnD sine vararepresentanter har anledning til å stille.
(Det er i ettertid avklart at opprinnelige møtedatoer opprettholdes)

Sak 43/17

Eventuelt
1. Fullmakt til å benytte konfliktfondet
Sekretariatet ber om fullmakt til å benytte konfliktfondet ved en eventuell konflikt i
årets tariffoppgjør.
Vedtak
Styret gir sekretariatet fullmakt til å benytte konfliktfondet ved eventuell konflikt.
2. Oppnevning av medlemmer til Arbeidsretten
Juristforbundet mottok e‐post datert 3.4. fra Akademikerne hvor forbundet inviteres
til å fremme forslag til medlemmer i Arbeidsretten. Eventuelle forslag må fremmes
innen 28. april. Brev fra Arbeids‐ og Sosialdepartementet til Akademikerne datert
17.3. ble omdelt i møte.
Sekretariatet forhører seg med Akademikerne om hvem som er Akademikernes
representant pt og om vedkommende eventuelt ønsker re‐oppnevning.
Opplysningene sendes styret så raskt som mulig.
Vedtak
Styret sender forslag på kandidater til sekretariatet innen 27. april.
3. Oppnevning av medlem til Innstillingsrådet for dommere
Justisdepartementet har sendt en anmodning til Juristforbundet om å fremme forslag
til varamedlem til Innstillingsrådet for dommere. Frist for å fremme forslag er satt til
24. april. Brev av 4.4. ble omdelt i møte.
Vedtak
Styret fremmer eventuelle forslag til sekretariatet innen fristen.
4. Styreutvikling ‐ Quest‐back
Susanne Eliassen tok opp ulike problemstillinger knyttet til styreutviklings‐prosjektet,
herunder innretningen på spørreundersøkelsen.
Prosjektet består av flere elementer og alle disse vil bli sett i sammenheng. Det er
naturlig at det foretas en evaluering når prosjektet er gjennomført.
Vedtak
Ingen vedtak ble fattet.
5. Henvendelse til desisjonskomitéen fra JF‐Privat

Susanne Eliassen ba Jørn H Hammer informere om en henvendelse som er sendt
desisjonskomitéen fra Juristforbundet‐Privat.
Hammer informerte om bakgrunnen for og innholdet i henvendelsen.
Vedtak
Hammer sender henvendelsen til desisjonskomitéen til sekretariatet som
videreformidler den videre til styret.
Informasjonssaker
Sak 44/17

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
 Presidenten
Presidenten gikk gjennom listen over gjennomførte og kommende aktiviteter.
Referatene fra styremøtene i Akademikerne vil bli sendt styret som en fast ordning
heretter.
Presidenten orienterte også om:
‐ Tid og sted for styrets høstseminar
‐ Juristforbundet er den tredje største foreningen i Akademikerne
 Generalsekretæren
Linda Engebretsen presenterte status for CRM‐prosjektet.
Presentasjonen sendes styret.
Generalsekretæren hadde satt opp en presentasjon i powerpoint over aktuelle
nyhetssaker fra sekretariatet. Presentasjonen legges ved protokollen.

Sak 45/17

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten orienterte om hvilke høringer som har kommet inn siden forrige
styremøte og hvilke han foreslår at Juristforbundet skal avgi høringssvar på.
Han redegjorde også for innholdet og bruken av et oversiktsskjema utarbeidet av
sekretariatet. Skjemaet gir en svært god oversikt over innkomne høringer, frister,
hvem høringen er sendt til osv. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende og lagt på
hovedstyrets dropbox slik at alle styremedlemmene til enhver tid kan hente frem
oversikten. Det forutsettes at styremedlemmene melder inn til presidenten dersom
de ønsker at det skal avgis høringssvar i saker hvor presidenten har innstilt på at det
ikke skal avgis høringssvar.
Det ble foreslått at styret bør vurder å opprette et kvinneforum. Susanne Eliassen og
Marta Trzcinska forbereder saken som settes på dagsorden på førstkommende
styremøte.

Sak 46/17

Nytt fra seksjonene
JF‐Stat
‐ Fortsatt mange omstillinger og politiske prosesser
‐ Ny lov for statens ansatte, Statsansatteloven. Forskrift på høring
‐ Ikke knapphet på OU‐midler i 2017
‐ Nestleder i seksjonen frikjøpes 40 %
‐ Tariffoppgjøret har startet. Partene har utvekslet sine første krav.

‐

JF‐S ønsker egne koder
Sverre har hatt møte i UNE vedr nemndslederne

JF‐Privat
‐ Styret samt representanter for noen av foreningene har vært på et lærerikt og
inspirerende studiebesøk hos Djøf
‐ Jobber med en klargjøring av begrepene tillitsvalgt – frivillig
‐ Planlegger innkjøp av video – og streamingutstyr
‐ Jobber med planleggingen av et prosjekt; verdiskaping av jurister
‐ JF‐P er på Facebook og jobber med å utarbeide en samlet plan for bruk av sosial
medier.
‐ Arbeidslivsjuristene og Bedriftsjuristene avholder ulike arrangement
JF‐Dommerforeningen
‐ ABE‐reformen er fortsatt sentral i styrets arbeid
‐ Jobber for å få DA til å involvere arbeidstakersiden i spørsmål knyttet til
sammenslåing av embeter.
JF‐Student
‐ Har gjennomført ekstraordinært årsmøte
‐ Det avvikles ulike faglige arrangement på fakultetene for å synliggjøre bredden i
yrkeslivet for en jurist
‐ Ønsker at Juristforbundet skal være mer synlige i fakultetsdebatten i Tromsø.
Presidenten lovet å ta saken opp med Akademikerne
‐ Det tidligere styret har fått noe informasjon om INC. Sittende styre skulle gjerne
vært koblet tettere opp mot prosjektet. Prosjektansvarlig i sekretariatet
oppfordres til å ta kontakt med leder av JF‐student
JF‐Kommune
Lars Marius Heggberget hadde fratrådt styremøte.
Sak 47/17

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om status i JUS.
Referat fra styremøtene i JUS sendes styret.

Politisk/strategisk diskusjon
Ingen saker var oppført.
Evaluering av dagens møte
Styret diskuterte hvordan de ønsker å gjennomføre evalueringen. Det ble besluttet at evalueringen
skal skje ved at hvert styremedlem fyller ut evalueringsskjema og sender det inn til sekretariatet i
etterkant av styremøtene. Sekretariatet setter opp en samlet oversikt som legges frem ved oppstart
av neste styremøte. Viktig at endringsforslag og forbedringspunkter kommer klart frem i tekstlig
form.
Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
18.4.2017

