Til hovedstyret

Dato: 5. juni 2018

Protokoll
fra
styremøte 5/2018

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 30. mai. Møte varte fra kl. 10.00 – 14.00.

Til stede
fra hovedstyret

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Ingjerd Thune (tom sak 76), Jørn H. Hammer, Lars
Marius Heggberget (tom sak 73), Karoline Dystebakken, Katrine Bratteberg
(vara), Sofie Foshaug (vara) og Annette Narverud (til stede under behandling av
sakene 71‐73 og 80 ‐ 82)

Forfall

Pascual Stømsnæs, Marta T. Slinde, Frank Grønås, Sverre Bromander og Annette
Narverud

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød

Dagsorden
Sak 71/18

Presidenten
Presidenten informerte om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet
‐ Bistår et medlem i en individuell sak
‐ Fagutvalget representerte JF i en høring om personvernforordningen i
Justiskomitéen
‐ Juristforbundet har sendt forslag til kandidater til det regjerings oppnevnte utvalget
som skal gå gjennom rettshjelpsordningen
‐ «Sommersjekken», veiledning til medlemmenes ungdommer som skal ut i
sommerjobb, knyttet til innhold i ansettelseskontrakten, gjennomføres i kantinen i
Juristenes Hus 30. juni fra kl. 16.00 – 18.00.
Presidenten har blant annet deltatt på følgende møter:
‐ Samarbeid mellom JF og Advokatforeningen om advokat/juristutdanningen.
‐ Årsmøte i Bedriftsjuristene
‐ Møte med Justiskomitéen
‐ Møte med statssekretær Sveinung Rotevatn
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‐

Styremøte og styreseminar med Akademikerne

Presidenten informerte fra Akademikerne
‐ Gjennomgang av referat fra styremøte i Akademikerne 9.5.18.
Følgende saker ble særskilt omtalt: Bruk av OU‐midler, forslag til navn på eget
forsikringskontor.
‐ Kandidater til styret og valgkomité. Styret ønsker å fremme Juristforbundets
president som kandidat til Akademikernes styre. Tidspunkt for Akademikernes
rådsmøte og Juristforbundets Landsmøte er ikke fullt ut kompatibelt.

‐

Forslag til leder og nestleder i Akademikernes forhandlings/samarbeidsorgan samt
kandidater til valgkomitéen skal også fremmes overfor Akademikernes valgkomité
innen fristen som er 24. august.
Vedtak

Forslag til kandidater til ulike roller og verv i Akademikerne settes på dagsorden i
hovedstyremøte 7/18, 23, august. Sekretariatet setter opp et notat med redegjørelse
for nå‐situasjonen knyttet til de ulike forhandlings‐ og samarbeidsutvalgene i
Akademikerne, hvilke prosesser som gjelder for valg av leder og nestleder i utvalgene
samt en konkretisering av hva hovedstyret skal ta stilling til.
‐

Fristen for å fremme saker til Akademikernes rådsmøte er 24. august.

Sak 72/18

Generalsekretæren
Mette‐Sofie Kjølsrød redegjorde kort for resultatet av meglingen i staten og Oslo
kommune.
Generalsekretæren orienterte deretter om økonomistatus, aktuelle prosjekter, tiltak og
løpende drift i sekretariatet, herunder notat fra Bafo om privat pensjonspareordning til
medlemmene, status knyttet til etablering av Akademikerne Pluss, tettere samarbeid
med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene samt status for Juristenes Hus.
Presentasjonen legges i Admincontrol.
Styret ba generalsekretæren om å jobbe videre med innhenting av tilbud om
pensjonsspareordning.
Styret bekreftet at tidligere vedtak i Juristenes Hus‐saken står ved lag, dvs. at JUS
fortsatt skal holde til i nåværende Juristenes Hus og at man kan vurdere å etablere
kursrom/kursfasiliteter i 1 etg. i KA7b.

Sak 73/18

Seksjonene
Seksjonene orienterte om aktivitetene i seksjonen.
JF‐Stat
‐ Tariffoppgjøret og meglingen har stått sentralt.
Hovedstyret understreket at det er viktig med god informasjon til medlemmene.
‐ Seksjonen har vært i København to dager sammen med foreningslederne. Tema var
blant annet forvaltningsjuristen.
‐ Det er gjennomført tre samlinger i topptillitsvalgtopplæringen. Det har vært lærerikt
og oppmøte har vært godt.
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‐

Forbereder årsmøte som er 27. sept.

JF‐Privat
‐ Styret jobber med strategiprosessen frem mot årsmøte 19. september.
‐ Foreningene underlagt seksjonen har avviklet sine årsmøter.
Det er behov for å se nærmere på oppsettet på årsmøtene blant annet med hensyn
til kombinasjonen mellom årsmøte og fag, deltagelse, prosesser mtp valg mm.
JF‐Kommune
‐ Har ikke hatt styremøte siden forrige hovedstyremøte
‐ Tariffoppgjøret har hatt høy fokus. Fornøyd med innføringen av jurist II koden.
Lokale forhandlinger pågår for fullt.
‐ Oslo kommunes juristforening har hatt årsmøte. Forslag til reviderte vedtekter vil bli
lagt frem for hovedstyret til godkjenning.
‐ Seksjonen forbereder årsmøte i september.
JF‐Dommerforeningen
‐ Møte i Den europeiske dommerunion i Berlin 24. – 26. mai
‐ Lønn – engasjering av Ådne Cappelen, som leder det tekniske beregningsutvalget
for inntektsoppgjørene i SSB, til å utrede lønnsøkningen for ledere i staten sett i
forhold til lønnsøkningen for dommerne de siste årene
‐ Felles ledelse og felles dommerstillinger –styrereise på Helgelandskysten 28. og 29.
mai
‐ Endring av retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål
‐ Fastsettelse av normalvedtekter for lokalforeninger av Dommerforeningen
‐ Sammenslåing av tingretter og jordskifteretter eller tettere samarbeid
‐ Oppfølgingen av situasjonen i Tyrkia.
Også andre grupper enn dommere er sterkt preget av situasjonen i Tyrkia og utsettes
blant annet for oppsigelser, fengslinger mm. Ingjerd Thune oppfordret til at også
Juristforbundet gir sin støtte til protestene mot disse handlingene.
Hovedstyret sluttet seg til dette. Presidenten samarbeider med leder av
Dommerforeningen om eventuelle utspill.
JF‐Student
‐ Fokus på det negative karakterpresset. Ulikt omfang/styrke ved de tre fakultetene.
Arbeidslivet skylder på universitetene og universitetene skylder på arbeidslivet.
Problemstillingen er kompleks.
‐ Omlegging av eksamensmodell. Dette er ikke en endring for å redusere
karakterpresset, snarere tvert imot. Viktig at studentene involveres i arbeidet
knyttet til ny eksamens‐ og studiemodell.
‐ Foreløpige tall tyder på at det er en del studenter som ikke har betalt kontingent.
Må ha fokus på studentverving og opprettholdelse av medlemskap i tiden som
kommer. Skal blant annet vurdere bedre markedsføring av mastergradsstipendet.
‐ Møte med barnevernsjurister i Bergen var veldig vellykket.
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Vedtakssaker
Sak 74/18

Protokoll fra hovedstyremøte 4/2018
Styret gikk gjennom innsendte merknader. Det ble også fremsatt ytterligere merknader i
møte.

Vedtak

Protokollen godkjennes med de endringene som ble vedtatt i møte.

Sak 75/18

Ny offentlig tjenestepensjon – beslutning
Presidenten redegjorde kort for forhandlings‐ og beslutningsprosessen knyttet til avtale
om ny offentlig tjenestepensjon. Han viste også til hovedstyrets tidligere vedtak om at
Juristforbundet skal ha en felles holdning til spørsmålet om avtalen i de tre
Akademikerutvalgene som skal ta stilling til spørsmålet medio juni.

Vedtak

Styret slutter godtar fremforhandlet avtale om ny tjenestepensjon.
Juristforbundets representanter i Akademikerne‐Stat, Akademikerne‐Kommune og
Akademikerne‐Helse pålegges å stemme for avtalen i de respektive utvalgene.

Sak 76/18

Forslag til modeller for fastsetting av godtgjørelse til presidenten
Styret drøftet problemstillingene med utgangspunkt i saksfremlegget fra sekretariatet.
Det ble gitt uttrykk for at seksjonene hadde behov for å diskutere saken i egen seksjon.

Vedtak

Saken utsettes. Seksjonene drøfter problemstillingene i forkant av neste
hovedstyremøte.
Sekretariatet bes om å sette opp en oversikt over alternative tilknytningsformer for
frikjøpt president.
Saken settes på dagsorden i juni‐møte.

Sak 77/18

Føring av protokoll fra landsmøtene
Styret drøftet saken med utgangspunkt i saksfremlegget fra sekretariatets.

Vedtak

Alle forslag som fremmes, også de som trekkes før formell votering, skal gjengis i
protokollen. Alle forslag skal fremmes skriftlig og synliggjøres på skjerm.
Det foreslås ingen endringer i myndigheten til de valgte representanter som skal
undertegne protokollen.

Sak 78/18

Godkjenning av reviderte vedtekter i JF‐S Mattilsynet
Katrine Bratteberg ba om at saken ble utsatt da det var behov for nærmere avklaringer
fra JF‐S Mattilsynet vedrørende vedtektene.

Vedtak

Saken utsettes inntil videre.

Sak 79/18

Oversikt over Juristforbundets medlemskap i internasjonale organisasjoner
Saken var utsatt fra styremøte 4/17, sak 68.
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Styret ønsker å diskutere om Juristforbundet skal være medlem i internasjonale
organisasjoner og eventuelt hvilke organisasjoner som er aktuelle med tanke på
medlemsnytte og utbytte. Ønskelig at saken utsettes til høsten.
Vedtak

Saken settes på dagsorden på styreseminaret.

Sak 80/18

Eventuelt
1. Spørsmål om vararepresentantene skal inviteres til å være med på styreseminaret
Presidenten ba om styrets syn på om vararepresentantene til styret skulle inviteres med
på høstens styreseminar. Det er en god anledning for vararepresentantene til å bli kjent
med styret.
Det ble påpekt at høstens styreseminar avholdes rett før seksjonenes årsmøter hvor det
skal velges nye seksjonsstyrer samt at det er svært kort tid til Landsmøte hvor det skal
velges nytt hovedstyre. Det er med andre ord uvisst hvilken nytte nåværende
vararepresentantene vil ha av å delta på styreseminaret.
Vararepresentantene vil ha større glede av å delta på et seminar med det nye
hovedstyret primo 2019.

Vedtak:

Vararepresentantene inviteres ikke til å være med på styreseminaret i september 2018.

Informasjonssaker

Sak 81/17

Orientering om aktuelle høringer
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

Sak 82/17

Informasjon fra JUS
Det var ikke noe nytt å informere om fra JUS ut over det generalsekretæren omtalte
under sak 72.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
5.6.2018
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