Dato: 26.6.2019
Protokoll fra
Hovedstyremøte 6/2019
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus torsdag 20. juni 2019.
Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 16.00.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget,
Karoline Dystebakken, Tor Egil Viblemo, Are Frykholm (vara), Benedicte Gram‐
Knutsen, Kirsten Bleskestad (vara), Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Sverre Bromander og Wiggo Storhaug Larssen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael P Krane var til stede ved sak 110
Linda Engebretsen var til stede ved sak 114
Gry Hellberg Munthe var til stede ved sak 113

Ledelsen i Akademikerne har et uttalt ønske om nærmere dialog med alle foreningene og ba tidligere i
år om å få komme til Juristforbundet for å hilse på hovedstyret. Det var satt av en time til besøket.
Lederen i Akademikerne Kari Sollien og organisasjonssjef Christine Meling presenterte noen av de
viktigste punktene på Akademikernes handlingsplan for inneværende periode og inviterte hovedstyret
til diskusjon og innspill.
Akademikernes presentasjon legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.
Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.
Dagsorden
Sak 107/19

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og visepresidenten orienterte om:
‐ Presidenten deltok på Lovkonferansen 2019 som ble arrangert av UiO. Det var en
spennende konferanse hvor blant annet klart lovspråk og digitaliseringens
utfordringer imf lovarbeidet var sentrale tema.
Dette vil bli fulgt opp i det videre samarbeid med universitetet.
Ønskelig at flere fra hovedstyret deltar på Lovkonferansen i 2021.
‐ Presidenten og visepresidenten var med på Larvikkonferansen som var veldig bra.
Mange gode tilbakemeldinger fra tillitsvalgte.
‐ Presidenten, visepresidenten og Sofie Rosvoll har hatt møte med dekanen ved UiT.
Det er avtalt møte med dekanene ved UiO i august. Det vil bli inviterte til et
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‐
‐

‐

fellesmøte med alle tre dekanene og Juristforbundet i løpet av høsten. Hovedtema
for møte vil være hvordan det videre samarbeidet skal innrettes.
Presidenten og visepresidenten hadde også møte med Gatejuristen i Tromsø.
Visepresidenten har hatt et møte med Gatejuristen i Bergen og Jussformidlingen.
Det ble blant annet avklart at det vil være mulig å arrangere Legal Walk i Bergen
første neste år.
Akademikerne har innledet et samarbeid med Sintef om å kartlegge
digitaliseringens betydning for akademikeryrker. Seksjonskontaktene for JF‐Privat
og JF‐Stat er pekt ut som kontaktpersoner fra Juristforbundet overfor Akademikerne
i det videre arbeidet.

Presidenten redegjorde kort for rammene for styreseminaret i Gdansk.
Ankomst onsdag formiddag 18.9. Felles lunsj og deretter styremøte med utelukkende
de mest presserende vedtakssakene. Styreseminar torsdag med utflukt på
ettermiddagen. Fortsettelse styreseminar fredag og hjemreise etter lunsj.
Sekretariatet sender en forespørsel til styret og ber om tilbakemeldinger på eventuelle
ønsker om utsatt hjemreise.
Presidenten legger frem forslag til tema for seminaret på styremøtet i august.
Sak 108/19

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om:
‐ Evaluering av juristen.no. Generalsekretæren gikk gjennom bakgrunnen for
opprettelsen av juristen.no, hvilke erfaringer som er gjort og hvilke vurderinger som
ligger til grunn for forslaget om å videreføre nettutgaven. Ref. eget saksfremlegg.

‐
‐

Styret støttet generalsekretærens syn. Det ble påpekt at det er viktig at enda flere
medlemmer blir kjent med juristen.no. Ønskelig at det drives målrettet reklame på
facebook for juristen.no. Sekretariatet opplyste at det arbeides med en bedre
løsning på utsendelse av nyhetsbrev fra juristen.no til alle medlemmer. Presidenten
oppfordret til at alle lesere bidrar til markedsføring ved å like og dele interessante
artikler på facebook.
Status i saken om Nye Juristenes Hus
Andre relevante prosjekter
o JUS og GDPR
o Samarbeidsavtale med Elsa
o Rettssikkerhetskonferansen
o Arendalsuka
o Arbeidslivsområdet
o Marked og medlem

Detaljer fremkommer av Generalsekretærens presentasjon som legges i Admincontrol i
etterkant av styremøtet.
Sak 109/19

Seksjonene
JF‐Stat
‐ Topptillitsvalgtprogrammet er godt i gang. Siste tema var styrearbeid og det neste
samlingen som finner sted i august vil dreie seg om forhandlinger.
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‐

Lønnsoppgjøret er gjennomført. Viktig at medlemmer og tillitsvalgte får god
informasjon om resultatet. Veldig godt fornøyd med det som ble lagt ut på
Juristforbundets nettsider i etterkant av oppgjøret.

JF‐Privat
‐ Seksjonen hadde styremøte 5. juni. Det var først og fremst drift som sto på
agendaen.
‐ Seksjonen er i gang med å etablere forum for digitalisering. Det vil på sikt bli vurdert
om forumet også skal omfatte medlemmer i de øvrige sektorene.
‐ Det skal avholdes et seminar for tillitsvalgte i JF‐Privat 19.‐20. august på Støtvig.
‐ Tor Egil Viblemo deltok på Lovkonferansen og har i etterkant hatt et møte med
Jon Kristian Fløysvik Nordrum som blant annet er fagansvarlig for det nye faget som
ble introdusert ved UiO i fjor; lovgivningslære. Nordrum er også den første som
forsker på juridisk klarspråk. I tillegg til lovspråk og lovgivningslære, står også
digitalisering sentralt i arbeidet.
Hovedstyret ønsker en dialog med Nordrum om mulig samarbeidspunkter i det
pågående språk‐prosjektet og ba Tor Egil Viblemo om å formidle kontakt. Det er
ønskelig at Nordrum inviteres til å presentere prosjektet i et hovedstyremøte.
Spesialistutdanningsutvalget har hatt konstituerende møte som ble avholdt pr telefon.
Tor Egil Viblemo ble valgt som leder. Utvalget har planlagt et fysisk møte primo
september og da vil blant annet arbeidsplanen for utvalget bli diskutert. Antatt
ferdigstillelse av delutredningen er satt til 1. desember 2019.
JF‐Kommune
‐ Seksjonen la en strategi for vårens mellomoppgjør. Denne inneholdt blant annet
planleggingen av en markering i Oslo‐oppgjøret dersom vi ikke fikk gjennomslag for
kravet om økt lokal lønnsdannelse. Det ble gjort godt grunnlagsarbeid og seksjonen
har fått veldig god bistand fra sekretariatet i alle faser av oppgjøret. Det ble som
kjent en to‐dagers markeringsstreik i Oslo med god oppslutning og positiv innstilling
fra medlemmene.
‐ De fleste lokale forhandlingene i KS‐området skjer til høsten.
‐ Bernt Almbakk og Benedicte Gram‐Knutsen deltok på JF‐Stat sin toppledersamling
om styrearbeid og skal også delta på seminaret om forhandlinger i august. JF‐
Kommune setter stor pris på samarbeid på tvers av seksjonene.
‐ Seksjonen ønsker å få gjennomført en rådmansundersøkelse med fokus på
rettssikkerhet i kommunene. Det er nødvendig å leie inn ekstern kompetanse for å
få den gjennomført. Mulig det blir nødvendig for seksjonen å søke om ekstra midler
til dette.
JF‐Dommerforeningen
‐ Avholdt representantskapsmøte i seksjonen 4. juni.
‐ Styret skal ha møte med Justisministeren mandag 24. juni. Blant temaene som vil bli
tatt opp er:
o Budsjettsituasjonen i domstolene
o Lyd & bilde – jf tvistemålsloven
o Fremtidig domstolstruktur
o Sikkerheten i domstolene, oppfølging av Bergsjø‐rapporten
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Lønns‐ og arbeidsvilkår for dommere, med særlig fokus på systemet for
lønnsfastsettelsen
Dommerforeningens styret får relativt ofte henvendelser fra kinesiske
dommere/grupper som ønsker å komme på besøk. Kan til tider være litt vanskelig å
vite hvordan disse bør håndteres.
Personvernombudet i Juristforbundet har holdt et nyttig innlegg om personvern i
styret og invitert til videre dialog ved behov.
o

‐

‐

JF‐Student
‐ Sofie Rosvoll deltok på møte med dekanen ved UiT
‐ Seksjonsstyret har avholdt styremøte i Bergen og var samtidig på fakultetet for å
verve medlemmer.
‐ Avtalen som er inngått mellom Juristforbundet og Elsa‐Norge er et viktig bidrag for å
synliggjøre forbundet overfor jusstudentene.
‐ Handelsbanken og Juristforbundet forsikring bidrar med sponsing av vervegaver.
‐ Det tilbys gratis innbo‐ og ulykkesforsikring for studenter
‐ Styret er engasjert i fellesprosjektet «ny i arbeidslivet» og planlegger blant annet to
arrangement: Jobbsøkerkurs og presentasjon av ulike arbeidsplasser for jurister. De
øvrige seksjonene er invitert til å bidra og flere har gitt positiv respons.
Sak 110 /19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web
Michael Krane la frem økonomistatus pr mai 2019.
Generalsekretæren informerte styret om at han har etterspurt nærmere informasjon
om følgende punkter fra prosjektlederen for app‐prosjektet:
‐ Påløpte, ikke fakturerte kostnader
‐ Kravspesifikasjon ‐ når foreligger?
‐ Prosess rundt valg av leverandør
‐ Vurdering rundt EPI‐server?
‐ Integrasjonen til CRM
‐ Behov for bistand fra ansattressurser (ferietid)?
‐ GDPR ‐ når og hvordan tenkes det koblet inn?
Intensjonen var å ha et møte med prosjektlederen i forkant av styremøtet, men det
viste seg vanskelig å få til. Styret får oppdatert informasjon i neste møte.
Michael Krane informerte videre om at det vil bli lagt frem et konkret forslag overfor
styringsgruppen om innkjøp av et brukervennlig reiseregningssystem som kan integreres
på en god måte med våre systemer.

Sak 111/19

Rapport fra nettverksstyret
Ref. vedtak i sak 90/19
Visepresidenten informerte om at det har vært avholdt ett fysisk og ett digitalt møte i
nettverksstyret. Styret har så langt sett på rammene for styrets arbeid, drøftet
mandatet og utarbeidet en handlingsplan for første halvår.
Sekretariatet har vært til stede på begge møtene og blant annet informert om
nåværende nettverk/Juristforum, rammer, drift mm.
Styret har satt som mål at det skal finnes et faglig tilbud til medlemmene der de bor.
Felles faglige interesser kan også være et utgangspunkt for å etablere et tilbud. Det er
også av betydning for styret å legge til rette for effektiv drift av nettverkene/forumene.
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Bred og åpen invitasjon og markedsføring av alle Juristforumene er avgjørende. Det er i
denne sammenheng behov for noen avklaringer knyttet til uttrekk fra CRM og GDPR.
Juristforum som merkevare må bygges opp.
Det vurderes å foreslå navneendring som et ledd i ønsket om større åpenhet.
Nettverksstyret kan ha behov for en klargjøring av styrets rolle opp mot seksjonene og
sekretariatet. Viktig at styret blir involvert i seksjonenes arbeid og planer.
Nettverksstyret første konkrete tiltak blir å etablere to nye nettverk; ett i Øst‐Finnmark
og ett i Kristiansand. Det vil også bli skrevet en artikkel i Juristen til høsten.
Styret ønsker videre å foreslå at det inviteres til et årlig fellesmøte med alle
nettverksdriverne.
Det er foreløpig ikke satt av et eget budsjett til styrets arbeid, men det kan bli behov for
å ta dette opp med hovedstyret på et senere tidspunkt.

Vedtakssaker
Sak 112/19

Protokoll fra hovedstyremøte 5/2019
Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 113/19

Humanitær bistand
Presidenten viste til saksfremlegget fra generalsekretæren og redegjorde samtidig kort
for mandatet til det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget. Styret drøftet blant annet
om det offentlig oppnevnte utvalget har så vidt mange sammenfallende oppgaver med
mandatet i eget prosjekt at styret bør frafalle eller endre oppdraget.
Styret konkluderte med at det er ønskelig å jobbe parallelt med rettshjelpsutvalget.
Det opprettes en referansegruppe/rådgivende gruppe som blant annet får i oppgave å
avtale et møte med rettshjelpsutvalget. Presidenten og visepresidenten skal også delta
på møtet. Målet er å opprette en løpende dialog med utvalget og å legge til rette for at
Juristforbundet kan spille inn synspunkter underveis.
Arbeidet med rettshjelpsprosjektet vil også danne grunnlaget for Juristforbundets
politikk på rettshjelpsfeltet.
Avslutningsvis diskuterte styret hvorvidt dette prosjektet faller inn under retningslinjene
for tildeling av midler til humanitær bistand. Det ble imidlertid slått fast at det er
naturlig å vurdere dette spørsmålet først når man ser hva prosjektet eventuelt munner
ut i.

Vedtak

Det opprettes en referansegruppe bestående av Tor Egil Viblemo, Benedicte Gram‐
Knutsen samt én eller to personer fra fagutvalgene. Gruppen utformer forslag til
mandat som legges frem for hovedstyret.
Arbeidet med å finne en samarbeidspartner ved universitetet opprettholdes.

Sak 114/19

Medlemsfordeler/rabattavtaler – etablering av utvalg
Generalsekretæren redegjorde for hovedpunktene i saksfremlegget.
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Styret sluttet seg til grunntanken i fremlegget, men påpekte at alle seksjonene bør ha
anledning til å delta i utvalget. Det ble også fremholdt at hovedstyret bør gi noen
overordnede føringer og retningslinjer til utvalget.
Sekretariatet deltar i utvalget som foreslått i saksfremlegget.
Vedtak

Seksjonene foreslår representanter til utvalget innen neste styremøte.
Sammensetningen av utvalget, herunder antallet medlemmer, besluttes i møtet.
Sekretariatet utarbeider forslag til føringer som legges frem for hovedstyret i neste
styremøte.

Sak 115/19

Retningslinjer for elektronisk avstemming

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 116/19

Medlemskap i Tax Justice Network (TJN)
Presidenten redegjorde kort for saken.
Are Frykholm informerte om at også Politijuristene ønsket å melde seg inn i en ekstern
organisasjon/foreningen, og at dette medfører mange av de samme problemstillingene
som i den foreliggende saken. Frykholm ble bedt om å sende styret mer informasjon om
organisasjonen som er aktuell for PJ.

Vedtak

Sekretariatet utarbeider et problem‐notat som legges frem på neste styremøte.

Sak 117/19

Vedtekter for JF‐Privat
Tor Egil Viblemo redegjorde for endringene i vedtektene slik de fremkommer av
saksfremlegget, med særlig fokus på de bestemmelsene som er i strid med eller kan
være i strid med Juristforbundets vedtekter.
Presidenten slo innledningsvis fast at hovedstyret ikke kan vedta bestemmelser i
seksjonsvedtektene som er i strid med de sentrale vedtektene. Eventuelle endringer i
JFs vedtekter må legges frem på landsmøtet. Hvorvidt det er hensiktsmessig å gjøre
dette ifm med et ekstraordinært landsmøte, tas det stilling til på et senere tidspunkt.
Styret gikk deretter gjennom de konkrete motstrids‐bestemmelsene (markert med blått
i saksfremlegget).
‐ Punkt 3 Seksjonens organisering. «Der det er hensiktsmessig kan medlemmer
være tilordnet mer enn én medlemsforening». Bestemmelsen utfordrer § 2‐2‐2 i
de sentrale vedtekter.
Sekretariatet opplyste at det ikke er praktisk mulig å innføre en slik ordning pt
og at det i dag er sekretariatet som innplasserer medlemmet i den foreningen
de tilhører.
‐ Punkt 5‐7 Elektronisk stemmegivning. Bestemmelsen utfordrer § 1‐4 og
muligens § 3‐7‐3 i de sentrale vedtektene. Problemstillingen er om elektronisk
valg utelukkende omfatter personvalg eller om det også er åpnet for dette ved
andre voteringer.
‐ Punkt 5‐1 Ordinært årsmøte. Bestemmelsen anses å være i strid med blant
annet § 3‐7‐3, 2. ledd i JFs vedtekter.

Vedtak

Advokatkontoret i Juristforbundet vurderer hvorvidt punktene 5‐1, 3 og 5‐7 er i strid
med Juristforbundets vedtekter. Saken settes på dagsorden på neste styremøte.
Øvrige vedtektsbestemmelser godkjennes slik de fremgår av saksfremlegget.
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Sak 118/19

Medlemsundersøkelse om arbeidsplassutforming og kontorlandskap
Generalsekretæren redegjorde for hovedpunktene i saksfremlegget og påpekte at
en undersøkelse blant medlemmene vil gi et verdifullt, konkret og noe mer nyansert
bilde enn det vi allerede har.
Det fremkom ulike syn på betydningen av å gjennomføre slike undersøkelser, men
styret sluttet seg likevel til forslaget ikke minst i erkjennelsen av at riktig og tilpasset
kontorutforming har stor innvirkning på medlemmenes arbeidshverdag både mtp trivsel
og effektivitet.
Det ble også pekt på at det er et viktig personvernelement ifm valg av kontorutforming
og at dette ofte tillegges for lite vekt i vurderingen.

Vedtak

Styret støtter forslag til vedtak i tråd med saksfremlegget.

Sak 119/19

Invitasjon til å søke om plass på Sjefskurs nr. 24 ved Forsvarets høgskole

Vedtak

Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. august. Saken settes på dagsorden
på styremøte i 7/19, 22. august.

Sak 120/19

Invitasjon til å søke om plass på Informasjonskurs nr. 59 ved
Forsvarets høgskole

Vedtak

Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. august. Saken settes på dagsorden
på styremøte i 7/19, 22. august.

Sak 121 /19

Eventuelt

Informasjonssaker

Sak 122/19

Orientering om aktuelle høringer

Sak 123/19

Informasjon fra JUS

26.6. 2019
Mette‐Sofie Kjølsrød
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