Til hovedstyret
Dato: 18.11.2019

Protokoll fra
Hovedstyremøte 10/2019
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus torsdag 14. november 2019.
Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 16.30.

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Karoline Dystebakken,
Benedicte Gram‐Knutsen, Tor Egil Viblemo (pr telefon, ikke tilstede under
sakene 171, 170, 174, 168, 176‐178), Wiggo Storhaug Larssen, Anne Opheim
(vara, ikke til stede under sakene 166, 167 og 175), Sofie Rosvoll og Petter
Solvang (vara) .

Forfall

Lars Marius Heggberget, Sverre Bromander og Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød

Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden
Sak 166/19

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om:
‐ EØS‐skandalen har stått helt sentralt den siste tiden og har naturlig nok tatt en del
tid og ressurser. Det har vært avholdt møter med de tillitsvalgte som er mest
involvert i saken og som opplever det største mediepresset.
Den politiske ledelsen har ikke ønsket å uttale seg om alle forhold som har
fremkommet, men mener det er fornuftig å avvente situasjonen og ønsker å legge
til rette for en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan forvaltningen og rettsvesenet
bør innrette seg for å forhindre en tilsvarende systemsvikt på andre områder. Det
er allerede igangsatt forberedelser for å innhente erfaringer og perspektiver fra
tillitsvalgte og medlemmer fra alle berørte sektorer. Dette skal blant annet gjøres
gjennom etablering av 6 fokusgrupper innenfor ulike virksomheter/områder.
Resultatet av disse fokusgruppene er planlagt å foreligge innen utgangen av året.
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Sak 167/19

Det vil også bli utarbeidet en plan for videre uttalelser i media, kommunikasjon med
medlemmer og tillitsvalgte samt eventuelle møter med sentrale politikere.
Styret ga sin støtte til den valgte fremgangsmåten og drøftet deretter ulike sider og
innfallsvinkler av EØS skandalen.
Det ekstraordinære landsmøtet ble avholdt 4. november. Presidenten viste kort til
vedtakene med hovedfokus på beslutningen om at Juristforbundet skal kjøpe
Advokatforeningens aksjer i Juristenes Hus.
Generalsekretæren følger opp de formelle sidene som følger av vedtaket.
Det ble også vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke behov
og forventinger seksjonene har til sekretariatet når forbundet arbeider politisk.
Styret besluttet at Generalsekretæren gis i oppgave å iverksette opprettelsen av
arbeidsgruppen.
Visepresidenten og nettverksstyret har deltatt på et frokostseminar i Kristiansand.
Nettverksstyret skal avgi halvtårs‐rapport for hovedstyret i desember.
Presidenten og visepresidenten skal delta på Difis forvaltningskonferansen – Tillit – i
uke 47.
Visepresidenten skal delta på topptillitsvalgtkonferansen til JF‐Stat i Krakow
kommende uke.
Presidenten orienterte avslutningsvis om at styremøtet i april må flyttes pga
møtekollisjon. Forslag til nytt tidspunkt: 21. april.

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur. Hovedfokus denne gangen – i tillegg
til arbeidet med EØS‐saken og kjøpet av Juristenes Hus ‐ var tall fra Handelsbanken og
Juristforbundet forsikring samt aktuelle arrangement, prosjekter og tiltak. Det ble også
informert om at hovedstyret, en del sentrale tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet nå
kan ta i bruk en mobilapp for innlevering av reiseregninger.
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 168/19

Seksjonene
JF‐Stat
‐ Seksjonen har et klart uttalt mål om å være mye ute hos medlemmene.
‐ Sverre Bromander deltar på Akademikersamling for Fylkesmannsembetene i Berlin
inneværende uke.
‐ Anne Opheim har deltatt på et møte i Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.
‐ Seksjonen hadde styremøte og medlemsmøte i Bodø primo november og planlegger
tilsvarende møter i Tromsø i januar.
‐ Seksjonen har sitt siste styremøte med juleavslutning i desember.
‐ Det har vært relativ høy turnover i seksjonsstyret pga at styremedlemmene har
endret arbeidsforhold og gått ut av sektoren. Alle vararepresentantene har rykket
opp og blitt styremedlemmer.
JF‐Privat
Tor Egil Viblemo hadde forlatt styremøtet da denne saken ble behandlet.
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JF‐Kommune
‐ Seksjonen har hatt styreseminar i Bergen over to dager. Arne Selvik, ekstern
konsulent, var invitert til styret for å snakke om styrearbeid. Veldig interessant og
lærerikt.
‐ Mye arbeid og uro knyttet til overføringen fra Kemneren til Skatteetaten. Krevende
og vanskelig situasjon også for ansvarlig rådgiver i sekretariatet. Tett kontakt
mellom leder av JF‐K og sekretariatet.
‐ I Kommuneprosjektet er det besluttet at seksjonsstyret skal utgjøre
styringsgruppen. Avventer en representant fra Fylkesmannsembetenes
Juristforening. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til spørsmål som skal sendes
alle rådmenn og ordførere. Dette er oversendt Rambøll for videre bearbeiding.
‐ Seksjonen skal avholde et medlemsarrangement i Bergen 26.11.
‐ Det planlegges også en fagdag i Bergen for alle offentlig ansatte jurister på
Vestlandet.
JF‐Dommerforeningen
‐ Seksjonen er opptatt av EØS‐saken og lederen har hatt svært stor pågang fra media.
‐ Lønnsfastsettelsen for dommerne kommer i løpet av neste måned. Styret har en del
forarbeid knyttet til dette.
‐ Styret skal ha den årlige julemiddagen med justiskomitéen i desember.
‐ Wiggo Storhaug Larssen har vært på årsmøtet i dommerkomitéen i Europarådet.
‐ Styret er i dialog med UD ifm prosjektet om rettsstatsbygging.
‐ Styret er involvert i ulike vurderinger ift Difi, evaluering av innstillingsrådet for
dommere mm.
‐ Det internasjonale arbeidet er fortsatt i fokus og Storhaug Larssen skal blant annet
holde et innlegg i Berlin om situasjonen i Polen.
JF‐Student
‐ JF‐Student hadde styremøte 10. november.
‐ Det er planlagt å ha stands på fakultetene før jul. Seksjonen vurderer å registrere
seg som del av studentforeningen ved UiO for blant annet å få lov til å stå på stand.
‐ Det har vært gjennomført valg av fakultetsstyrer ved alle fakultetene.
‐ Det skal være et studentarrangement i Bergen hvor Brynjar Meling skal holde
foredrag om jobben som forsvarsadvokat.
‐ I Tromsø har det vært gjennomført et arrangement hvor Asbjørn Engstad holdt
foredrag.
‐ Sverre Bromander har deltatt på et arrangement for bachelor‐studentene på
Hønefoss.
‐ JF‐Student har hatt et møte med Elsa Norge hvor tema var mulige
samarbeidsprosjekter. Det planlegges blant annet lokale debatter.

Sak 169/19

Informasjon og dialog med JUS
Presidenten introduserte direktøren i JUS, Torbjørn Buer, som var invitert til
hovedstyret for blant annet å informere om status og fremtidige planer for
virksomheten.
JUS sitt oppdrag er å utvikle og heve kompetansen til jurister. Dette er et krevende
oppdrag som forutsetter stadig utvikling av tilbudet fra JUS. Forskning på læring og
læringsmetodikk er viktig element i utviklingsarbeidet. Juslab står sentralt og er mer
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enn et vanlig kurslokale, en arena for å eksperimentere med nye måter å lære på, bla e‐
læring. Et av de nære fremtidsprosjektene er utviklingen av en serie podcaster som JUS
gjør i samarbeid med Universitetsforlaget. Nye læringsmodeller utfordrer JUS sin
forretningsmodell. JUS er ikke en teknisk kursarrangør, men en viktig utvikler av godt
faglig innhold og kvalitetssikrer for god læring.

Vedtakssaker
Sak 170/19

Protokoll fra hovedstyremøte 9/2019
Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 171/19

Gjennomgang og vurdering av app‐prosjektet og styringsgruppen rolle
Styringsgruppen og prosjektleder for app‐prosjektet var invitert til hovedstyret.
Ingen fra styringsgruppen hadde anledning til å delta.
Prosjektleder, Pascual Strømsnes, redegjorde for status og videre fremdrift for
prosjektet. Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.
Styret ga uttrykk for at det åpenbart er lagt ned et betydelig arbeid i utviklingen av
appen. Det er noen uklarheter blant annet knyttet ferdigstillelse, overtagelse og valg av
leverandør, integrasjon med medlemssystemet, problemstillinger knyttet til personvern
mm. Disse spørsmålene må avklares så snart som mulig.
Styringsgruppens rolle må også avklares og tydeliggjøres.

Vedtak

Seksjonslederne avklarer rollen i styringsgruppen med sine representanter.
Generalsekretæren gis i oppdrag å legge frem en oversikt over påløpte og fremtidige
kostnader i prosjektet. Han bes også om å innhente en skriftlig statusrapport fra
prosjektet, herunder en redegjørelse for den kontraktsmessige situasjonen ved
overleveringen av prosjektet til en ekstern leverandør. Det innhentes også, om mulig, en
foreløpig vurdering av de personvernmessige sidene ved prosjektet.
Saken settes på styremøtet i desember.

Sak 172/19

Retningslinjer for mastergradsstipend

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak173/19

Oslo Legal Walk 2020 ‐ budsjett og markedsførings‐ og profileringsplan
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Gry Hellberg Munthe som gikk raskt
gjennom bakgrunnen for Oslo Legal Walk og redegjorde for formålene med
arrangementet. Hun redegjorde deretter for de erfaringene som er gjort foregående år
og la frem forslag til profilerings‐ og markedsføringsplan for OLW 2020.
Styret ga uttrykk for at de hadde tro på arrangementet, men at det er viktig å jobbe med
budskapet og gjennomføringen. Det bør blant annet ha økt fokus på hva de ulike
rettshjelptiltakene faktisk bidrar med, bedre synlighet i gatebildet, direkte kontakt med
store virksomheter både i privat og offentlig sektor og markedsføring også mot andre
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grupper enn jurister. Styret ber sekretariatet vurderer bruk av eksterne aktører i
markedsføringsarbeidet.
Styret diskuterte deretter mulig gjennomføring av Legal Walk i Bergen kommende år.
Det er flere aktører som har signalisert at de er interessert i å være med på å arrangere
dette i Bergen. Styret ønsker imidlertid å avvente Legal Walk i Bergen inntil OLW er
ordentlig etablert i Oslo.
Vedtak

Hovedstyret slutter seg til skissen som er lagt frem fra sekretariatet.
Hovedstyret holdes løpende orientert om fremdriften. Budsjettet for OLW vedtas ifm
budsjettbehandlingen for 2020 i desembermøtet.
Gry Hellberg Munthe redegjør for det videre arbeidet ifm OLW i styremøtet i januar.
Det arrangeres ikke Legal Walk i Bergen i 2020.

Sak 174/19

Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget
Presidenten innledet og redegjorde kort for innholdet i saksfremlegget fra lederen av
utvalget.
Styret synes det er en god idé å kartlegge om det foregår diskriminering og/eller
manglende inkludering, og om det er grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak. Det er
imidlertid en vanskelig problemstilling og uklart hvordan slik opplysninger kan og bør
innhentes.
Styret understreket at seksjonene må ta mer eierskap til arbeidet i utvalget ved blant
annet å spille inn saker.

Vedtak

Hovedstyret inviterer til dialog med utvalget.

Sak 175/19

EØS skandalen ‐ søknad om frikjøp
Anne Opheim fratrådte styremøtet under behandlingen av saken.
Presidenten viste til redegjørelsen for EØS‐skandalen under sak 166 og viste deretter til
søknaden fra lederen av Juristforbundet i NAV, Anne Opheim, som har søkt om 50 %
frikjøp i 6 måneder for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte den kommende tiden.
Styret understreket at dette er en sak, EØS skandalen, som gjelder hele Juristforbundet
og at det er viktig at medlemmene følges opp på en trygg, god og profesjonell måte.
Spørsmålet om frikjøp av flere prinsipielle sider, og styret finner det ikke riktig å innvilge
frikjøp for lederen av én av de berørte gruppene. Et slikt frikjøp bør i første omgang
dekkes av seksjonen. Dersom JF‐stat ikke har tilstrekkelig økonomi, kan det rettes en
søknad til hovedstyret om ekstra ressurser.

Vedtak

Leder av Juristforbundet i NAV henstilles om å legge frem saken overfor seksjonsstyret.

Sak 176/19

Eventuelt
1. Tildeling av studieplass ved Høyskolen Kristiania
Det har kommet inn søkere fra statlig, kommunal og privat sektor. Det var noe uklart
hvordan kriteriene for opptak skulle forstås og saken ble derfor forelagt hovedstyret for
endelig beslutning.
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Vedtak

Styret ber om at uklarheten i kriteriene som først og fremst knytter seg til hva som
ligger i begrepet «erfarne tillitsvalgte» avklares i forkant av neste års opptak. Det
foreslås også at det tas inn prosessregler, blant annet at beslutningsmyndigheten legges
til sekretariatet, fordeling av plassene pr seksjon, mm.
Alle søkerne til studier ved Høyskolen Kristiania for 2020 tildeles plass.
Sekretariatet og seksjonene utarbeider i fellesskap kriterier og rutiner for opptak ved
Høyskolen Kristiania i forkant av neste opptak.

Informasjonssaker

Sak 177/19

Orientering om aktuelle høringer
Oppdatert oversikt over innkomne høringer var lagt frem for styret i forkant av
styremøtet.
Det ble påpekt at styret bør ha mer fokus på høringsarbeidet i forbundet. Det oppleves
ikke tilstrekkelig å få tilsendt en oversikt over innkomne høringer. Styret ønsket en ny
vurdering av retningslinjene for høringsarbeidet. Det ble videre påpekt at saken om
høringer bør settes tidligere på styrets agenda.

Vedtak

Sekretariatet sender retningslinjene til styret og setter saken på dagsorden på et
kommende styremøte.

Sak 178/19

Informasjon fra JUS
Intet særskilt å melde. Ref. sak 169.

19.11.2019
Mette‐Sofie Kjølsrød
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