Dato: 29.5.2019
Protokoll fra
Hovedstyremøte 5/2019
Det ble avholdt styremøte i Bergen, Lagmannsrettens lokaler, torsdag 23. mai fra kl. 10.00 – 14.45.
Til stede
Fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Karoline Dystebakken, Lars Marius
Heggberget, Wiggo Storhaug Larssen, Tor Egil Viblemo, Sverre Bromander,
Benedicte Gram‐Knutsen, Sofie Rosvoll og Petter Solvang (vara).

Forfall

Anette Fjeld

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød

Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.
Dagsorden
Sak 96/19

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og visepresidenten orienterte om:
‐ Presidenten og visepresidenten samt Pascual Strømsnes fra JF‐Student hadde
møte med dekanen og fakultetsdirektøren ved det juridiske fakultetet ved UiB
den 22. mai. Blant temaene som ble diskutert var studieordningen, juridisk
forskning og lovbeskyttelse av juristtittel. Muligheten for å arrangere Legal Walk
i Bergen høsten 2019 med det juridisk fakultet som sentral samarbeidspartner
ble også tatt opp.
I etterkant av møtet ble det publisert en artikkel om beskyttelsen av
juristtittelen i Rett24. Presidenten ønsket av prinsipielle grunner ikke å uttale
seg om denne saken og redegjorde for dette standpunktet overfor styret som
støttet opp om presidentens vurdering. Presidenten ga deretter uttrykk for at
han ville initiere en debatt i styret på et senere tidspunkt om hvordan forbundet
bør bruke ulike medier og kanaler for å fremme sitt syn og øke synligheten.
Det er ønskelig at det utarbeides en kommunikasjons‐ og medieplan for
Juristforbundet. Styret fortsetter debatten på høstens styreseminar.
Visepresidenten informerte videre om at de hadde hatt et ad hoc møte med de
ansvarlige for gjennomføringen av arbeidslivsdagene. Hun understreket at
Juristforbundet bør være til stede på arbeidslivsdagene ved alle fakultetene og
at vi bør ha en synlig og god plassering. Vi bør også bidra til å synliggjøre
bredden i arbeidslivet også innenfor privat sektor.
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Presidentskapet besøkte også Jussformidlingen ifm oppholdet i Bergen.
NRK har hatt fokus på bruken av «særlig selvstendig stilling» og saken har
senere blitt fulgt opp av Dagsnytt 18 og Radio Nova. Presidenten har blitt
intervjuet og deltatt i debatten i alle kanaler.
Presidenten er innstilt som vararepresentant til styret i Senter for seniorpolitikk
på vegne av Akademikerne.
Visepresidenten har sammen med sekretariatet vurdert muligheten for å
arrangere Legal Walk i Bergen til høsten. De foreløpige tankene ble luftet med
fakultetsledelsen ved UiB som var positivt innstilt.
Visepresidenten ba om styrets syn på forslaget. Styret støttet opp om å
arrangere Legal Walk også i Bergen. Det fremkom litt ulikt syn på om
arrangementet bør være på samme dag i Bergen og Oslo, men dette overlates
det til prosjektet å beslutte. Betydningen av gode, lokale samarbeidspartnere og
ildsjeler ble understreket. Visepresidenten tar opp eventuelt behov for økning
av budsjettet til Legal Walk på et senere styremøte.
Visepresidenten har deltatt på møte i Forum for Barnekonvensjonen.
Tematikken dreide seg i hovedsak om hvordan Norge skal jobbe med
merknadene fra komitéen og behovet for oversettelse av rapportene.
Visepresidenten har avtalt et møte med Susanne Eliassen som var hovedstyrets
forrige representant i Forumet for å få en orientering om Juristforbundets
tidligere bidrag. Det opprettes et område i Admincontrol for håndtering og
oppbevaring av dokumenter ifm Forumet.
Visepresidenten har deltatt på et foredrag i regi av FOKUS og Jurk.
Visepresidenten har hatt et uformelt møte med arbeidslivpanelet ved UiO.
Dialogen følges opp i august.
Marta T Slinde har bedt om et møte med visepresidenten til uken hvor
tematikken skal være barn i møte med rettssystemet. Det ble understreket at
møtet ikke dreier seg om særlovutvalget. I den forbindelse ble det også påpekt
at det er viktig at Juristforbundet avgir høringssvar ifm Barnelovutvalget.

Akademikerne
Referat fra styremøte 27.3 og innkalling til styremøte 8.5 var vedlagt
innkallingen.

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte i henhold til vedtatt struktur.
Hovedpunktene omhandlet:
‐ Informasjon fra de ulike avdelingene i sekretariatet; Arbeidslivsområdet, Politikk &
Samfunnskontakt, Medlem & Marked og Økonomi.
‐ Åpne landskap – bistand til JF‐Stat
‐ Nye Juristenes Hus
‐ Sekretariatet – interne prosjekter, drift og bemanning
‐ Medlemsundersøkelser ‐ organisering
‐ Digitaliseringsressurs – innspill og behov
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.
Ad digitaliseringsressurs
Generalsekretæren redegjorde kort for hovedpunktene i saksfremlegget.
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Styret drøftet mange sider knyttet til en mulig ressurs på området digitalisering og
innovasjon, blant annet hvilke behov de ulike seksjonene har, hvordan det er ønskelig å
benytte seg av en slik ressurs, tilknytningsform, praktisk innretning og prosess i
forbindelse med uttak, finansiering mm.
Det fremsto tydelig at seksjonene har ulike behov og kunnskap/erfaring på området,
hvilket gjør det vanskelig å definere et klart formål og anvendelsesområde for en slik
ressurs. Seksjonene skal jobbe videre med kartlegging og vurdering av egne behov og
ønskede tiltak, gjerne også i samarbeid med hverandre. For noen seksjoner kan det
være aktuelt å innhente råd og veiledning fra eksterne miljøer også underveis i denne
prosessen.
Vedtak: Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å vurdere hvordan
Juristforbundet best bør innrette seg for å imøtekomme behovet for kompetanse på
området digitalisering og innovasjon i samråd med presidenten.
Beslutninger om finansieringsmodell avventes inntil behov og ønskede tiltak er klargjort.
Ad medlemsundersøkelser
Generalsekretæren vurderer hvordan sekretariatet best skal organisere arbeidet med
gjennomføring av medlemsundersøkelser. Dette kan gjøres for eksempel gjennom
interne eller eksterne ressurser, helt eller delvis. Han redegjorde også kort for de ulike
fasene som det er naturlig å dele en medlemsundersøkelse opp i; utarbeiding,
innhenting og analyse. I denne forbindelse ønsker han innspill fra seksjonene på hva de
har behov for eksempelvis hva gjelder antall undersøkelser, omfang, hvilke faser det er
behov for bistand til osv.
Generalsekretæren sender en e‐post (angitt med høy viktighet) til seksjonslederne og
ber om innspill.
Sak 98/19

Seksjonene
JF‐Stat
‐ Fortsatt mange omstillinger som er ressurskrevende.
‐ Tariffoppgjøret i staten er inne i den avsluttende fasen av meklingen. Eventuell
streik starter fra og med 24. mai. Hovedelementene i oppgjøret dreier seg om
pensjon, nærmere bestemt pensjonsgrunnlaget, AFP og implementering av
enigheten etter fjorårets oppgjør. Det antas at økonomien ikke blir et avgjørende
tema i meklingen.
JF‐Privat
‐ Seksjonsstyret har avholdt et budsjett‐ og aktivitetsmøte med foreningene og
forumene. Det vil bli avholdt et tilsvarende møte i september. Dette er en god måte
for seksjonen til å følge opp aktiviteten i disse gruppene samt at det gir en mulighet
til å omfordele budsjettmidler ved behov.
En av de viktigste oppgavene for foreningene i JF‐P er å bygge organisasjonen ved
blant annet å rekruttere flere tillitsvalgte.
‐ Neste styremøte i seksjonen er 5. juni.
‐ En av oppgavene som styret jobber med er å definere målet om å etablere flere
avtaler i privat sektor.
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Styret jobber også videre med likestillingssatsningen og vurderer blant annet
behovet og muligheten for å innhente en ny likestillingsundersøkelse. Det er i så fall
naturlig at dette gjennomføres i hele forbundet.
Forum for yngre jurister ønsker samarbeid med studentene. Det bør vurderes om
forumet skal være på tvers av sektorene.
Tor Egil Viblemo ønsker å være mer til stede i Juristenes Hus og vil forsøke å sette av
en dag pr uke.

JF‐Kommune
‐ Tariffoppgjøret og meklingen står sentralt. I KS er hovedtema en eventuell inngåelse
av en sentral generell særavtale (SGS) som regulerer pensjonsspørsmålet samt
lønnsnivået og lønnsutvikling for lektorene. I Oslo dreier oppgjøret for vår del seg
om å få gjennomslag for en endring i måten lønnen fastsettes på. I dag fordeles alle
midler sentralt. Det er lagt opp til en markeringsstreik i dette mellomoppgjøret.
JF‐Dommerforeningen
‐ Dommerforeningen planlegger representantskapsmøte som skal avholdes i
begynnelsen av juni. Av sakene på dagsorden kan nevnes: utforming av en strategi
knyttet til delinnstillingen fra Domstolkommisjonen vedrørende fremtidig
domstolstruktur og sikkerhet i domstolene.
‐ Styret følger opp spørsmålet om erstatning knyttet til dommere som utsettes for
skade og tap fra utenforstående knyttet til vervet som dommer.
‐ Det har vært møte i den europeiske dommerforeningen i København hvor et av
hovedtemaene var den uholdbare situasjonen i europeiske domstoler.
‐ Wiggo Storhaug Larssen skal ha et møte med Justisministeren hvor blant annet lønn
og lønnsfastsetting for dommere vil bli tematisert.
‐ Styret er fortsatt engasjert i situasjonen for dommerne i Polen og det har i denne
sammenheng blant annet vært avholdt et møte med UD, JD, ledelsen i DA og
Dommerforeningen.
‐ Storhaug Larssen skal delta på et seminar 24. mai i regi av ICJ og Rafto‐stifelsen hvor
også fem dommere fra Polen skal være med.
JF‐Student
‐ Sofie Rosvoll er i god dialog med seksjonskontakten og prosjektleder i sekretariatet
knyttet til konkrete tiltak ifm Juristforbundets felles målsetting om å styrke arbeidet
mot medlemsgruppen som er i slutten av studietiden og de første årene inn i
yrkeslivet. Alle seksjonen vil bli involvert etter hvert.
‐ Pascual Strømsnes var med presidenten og visepresidenten i møte med
fakultetsledelsen ved UiB.
‐ Det skal gjennomføres tilsvarende møter ved UiO og UiT hvor også student‐styret
skal være representert.
Sak 99/19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web
Prosjektleder Pascual Strømsnes, presenterte status i arbeidet med utviklingen av app til
medlemmene og la frem revidert prosjektplan. Strømsnes konstaterte at prosjektet er i
rute både med tanke på fremdrift og budsjett.
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.
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Vedtakssaker

Sak 100/19

Protokoll fra hovedstyremøte 4/2019
Utkast til protokoll med vedlegg ble sendt styrets medlemmer 25.4. med frist for
innsending av merknader 2.5.
Tor Egil Viblemo hadde sendt inn en merknad til sak 84. Styret hadde ingen innsigelser
til merknaden som ble besluttet tatt inn i protokollen.

Vedtak

Protokollen vedtas med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 101/19

Sted og foreløpig program for hovedstyreseminar i september 2019
Styret har besluttet at det skal avholdes styreseminar 18.‐ 20. september 2019.
Forslag til reisemål er Gdansk. Presidenten gikk kort gjennom den foreløpige listen over
saker til dagsorden.
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om at hverken han eller vararepresentanten fra
Dommerforeningen har anledning til å delta på styreseminaret. Han ba om at seksjonen
eventuelt kunne delta med en av de andre styremedlemmene.

Vedtak

Styreseminaret avholdes i Gdansk. Sekretariatet bestiller flybilletter og hotell.
Presidenten og sekretariatet utarbeider forslag til program og dagsorden som legges
frem for endelig vedtak i styremøte 6/19.
Dommerforeningen gis anledning til å stille med en observatør på styreseminaret.

Sak 102/19

Humanitær bistand
Det vises til vedtak i sak 83/19.
Presidenten redegjorde kort for saken, ref. også saksfremlegg fra generalsekretæren.

Vedtak

Det tildelte beløpet på kr. 50 000 til Jusshjelpa i Midt‐Norge fordeles likt mellom
Jusshjelpa i Nord‐Norge og Jussformidlingen i Bergen.

Sak 103/19

Felles seminar ‐ Likestilling og karrieremuligheter blant kvinnelige og
mannlige jurister både i offentlig og privat sektor.
JF‐Privat sitt forslag om å arrangere et seminar i samarbeid med sekretariatet med tema
likestilling og karrieremuligheter fikk bred tilslutning i styret. Det ble foreslått at også
Kvinneutvalget involveres i forberedelsene.
Styret drøftet hvorvidt målgruppen skal være tillitsvalgte og/eller medlemmene, men
det ble ikke tatt endelig stilling til spørsmålet.

Vedtak

Sekretariatet og seksjonene utarbeider et program for et likestillingsseminar på tvers av
sektorene. Seminaret avholdes i løpet av høsten 2019.

Sak 104/19

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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Informasjonssaker
Sak 105/19

Orientering om aktuelle høringer
Det ble vist til at det ligger oppdatert oversikt over innkomne høringer i Admincontrol.

Sak 106/19

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om at driften i JUS er god. I tillegg til avvikling av kurs,
står utvikling og etableringen av JUS‐labben sentralt. Det arbeides også for å finne gode
løsninger på spørsmålet om innhenting av samtykke blant annet ifm markedsføring.
Foreløpig referat fra styremøte i JUS 1.4.legges i Admincontrol.

29.5. 2019
Mette‐Sofie Kjølsrød
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