Dato: 25.10.2019
Protokoll fra
Hovedstyremøte 9/2019
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus tirsdag 22. oktober 2019
Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 16.30.

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Anette Fjeld (til stede
under sak 156 del I), Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐
Knutsen (til stede under sakene 151‐154 og 156), Tor Egil Viblemo, Wiggo
Storhaug Larssen (sakene 151‐154 og 156, del I), Vetle Ufsvatn (vara) og Hanne
Eie Sudland.

Forfall

Sofie Rosvoll

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael P Krane var til stede under sakene 154, 156 og første del av sak 159.
Jan Lindgren var til stede under sak 152

Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden
Sak 151/19

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og visepresidenten orienterte om:
‐ Presidenten hadde et møte med Tor Egil Viblemo og lederen av JF‐P’s Tech‐forum,
Joachim Benno, i forkant av hovedstyremøtet for blant annet å forberede et møte i
KMD 6. november.
‐ Rettssikkerhetskonferansen, som ble arrangert 16.10. var svært vellykket.
Presidenten har mottatt mange positive tilbakemeldinger og konferansen, herunder
utdelingen av rettssikkerhetsprisen til Tor‐Aksel Busch, fikk mye presseomtale.
‐ Visepresidenten har hatt et hyggelig og lærerikt introduksjonsmøte med og hos
Akademikerne.
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Sak 152/19

Generalsekretæren
Generalsekretæren ga ordet til Jan Lindgren som redegjorde kort for gjennomføringen
av Arendalsuka inneværende år og la frem noen forslag og diskusjonspunkter til neste
års arrangement.
Styret sluttet enstemmig opp om at Juristforbundet skal være til stede på Arendalsuka
også neste år. Det er en viktig arena. Vi må sørge for å synliggjøre egen deltagelse. Det
er samtidig viktig at styret ser nærmere på hvor mange egne debatter vi skal arrangere
og hvilke andre arrangement vi skal delta på. Det er også viktig at vi har en bevisst
holdning til hva om er formålet med egen deltagelse.
Hovedstyret ønsker å være aktivt med i den videre planleggingen av Arendalsuka.
Jan Lindgren og Tor‐Egil Viblemo redegjorde for status i arbeidet med
rettssikkerhetsrapporten. Fire professorer ved UiO er involvert i prosjektet som nå er
forankret i Instituttet, hvilket er veldig bra. En vitenskapelig assistent vil etter planen
være ansatt ved årsskiftet og foreløpig tidsramme for levering av rapporten er 6 mnd.
Prosjektgruppen kommer til å være i fortløpende dialog med UiO og hovedstyret vil bli
holdt orientert om arbeidet.
Generalsekretæren informerte deretter om:
‐ Aktuelle arrangement, prosjekter og tiltak
‐ Sekretariatet – interne prosjekter, drift, bemanning
‐ Medlemsstatistikk pr. 1.10.2019
‐ Økonomistatus og prognose
Generalsekretærens presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 153/19

Seksjonene
JF‐Stat
‐ Lokale forhandlinger pågår fortsatt og krever mye oppmerksomhet og tid.
‐ Seksjonen forbereder medlemsmøte i Bodø primo november og
topptillitsvalgtsamling i Krakow 20.‐22. november.
‐ Sverre Bromander skal holde innlegg på Akademikersamling for
fylkesmannsembetene i Berlin.
‐ Sverre skal også holde flere foredrag på Akademikernes omstillingskurs for
tillitsvalgte på Svalbard.
‐ Han skal også delta på et arrangement i regi av JF‐student på Hønefoss.
JF‐Privat
‐ Mye drift, særlig knyttet til ulike arrangement.
‐ Styret har fokus på hvordan seksjonen skal få til gode arrangement for tillitsvalgte,
blant annet gjelder dette en avtalt samling i januar 2020.
‐ Oppfølging av det nyetablerte Tech‐forum, herunder møte med KMD i november.
‐ Tor‐Egil Viblemo er en del av prosjektgruppen som jobber med
rettssikkerhetsrapporten, ref. informasjon under sak 152.
‐ Viblemo er også sentral i utvalget som skal vurdere en mulig spesialistutdanning for
jurister. Det er avtalt nytt møte i utvalget 4.11. Mona Sanden Olivier fra
sekretariatet er sekretær for utvalget.
‐ Viblemo skal holde foredrag i Kristiansand 7.11. med i hovedsak samme tematikk
som i det foredraget han holdt på Larvik‐konferansen i sommer.
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‐

Styret følger med på hva som skjer i arbeidslivet, med særlig fokus på advokat‐
bransjen. De har et ønske om å kartlegge og presentere hvem Juristforbundet er i
tall og marked.

JF‐Kommune
‐ Fortsatt stor aktivitet knyttet til de individuelle lokale forhandlingene i kommunal
sektor. Individuelle forhandlinger har stor betydning for lønnsutviklingen og vi
registrerer at mange fra statlig sektor søker seg til kommunen og at lønn er et
vesentlig argument.
‐ Kommuneprosjektet har nedsatt en prosjektgruppen med to fra seksjonsstyret og to
fra Fylkesmannsembetenes juristforening. Hanne Eie Sudland fra sekretariatet har
gått inn som prosjektleder.
‐ Seksjonen har avholdt en vellykket samling for tillitsvalgte i Lisboa hvor det blant
annet var lagt inn et besøk i den norske ambassaden. Tillitsvalgte opplever at det er
lang vei opp til hovedstyret.
Hovedstyret tar tilbakemeldingen på alvor. Presidenten informerte om at han har
bedt sekretariatet om å utarbeide en kommunikasjonsplan/strategi som blant annet
skal bidra til økt synlighet om hovedstyrets arbeid. Det er også viktig med økt
bevissthet rundt budskap og kommunikasjonsformer, eks hva informeres det om,
når og av hvem?
‐ Seksjonen skal ha styreseminar i Bergen kommende uke.
‐ Overflytting av skatteoppkreverfunksjonen fra Kemneren til Skatteetaten berører
mange i kommunal sektor. Veldig bra at sekretariatet har vært tidlig ute med
informasjon og kontakt til medlemmene i denne saken.
JF‐Dommerforeningen
‐ Domstolkommisjonenes delinnstilling om fremtidig domstolstruktur kom 1.oktober.
Dommerforeningen har i hovedsak støttet innstillingen. Dette er første ledd i en
lang prosess. Det er pt uklart hva som skjer videre politisk.
Dersom det blir et betydelig antall sammenslåinger, vil det få stor betydning for
mange dommere og det vil være behov for å få avklart en del sentrale
problemstillinger, herunder hvorvidt det er rettslig adgang til å flytte dommere,
konsekvenser ved lengre reisevei, arbeidstid osv. Disse problemstillingen må
utredes av andre enn styret og vil kreve ressurser.
‐ Styret skal ha møte med Justiskomitéen og andre politikere i løpet av høsten. Møte
med styret i Domstoladministrasjonen står også på dagsorden.
‐ Lønnsfastsetting for dommere er fortsatt en sak styret er opptatt av og bruker til
dels mye ressurser på.
‐ Styret bestreber seg på å ha kontakt med tillitsvalgte og medlemmer blant annet
gjennom å delta på regionale dommersamlinger.
‐ Internasjonalt engasjement har høyt fokus. Styret har blant annet et samarbeid med
den nordiske dommerforeningen ifm situasjonen i Polen. Wiggo Storhaug Larssen
skal møte Polens Høyesterettsjustitiarius i Warsawa før jul.
‐ Storhaug Larssen skal være med på årsmøtet i Den danske dommerforeningen
senere denne uke.
‐ Styret hadde et godt og konstruktivt møte med påfølgende middag med lederne av
fagutvalgene 14. oktober.
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JF‐Student
‐ Det er avtalt fakultetsmøte med valg av nye tillitsvalgte ved alle fakultetene i løpet
av høsten. God promotering øker interessene for vervene.
‐ Studentseksjonen har hatt en del arrangement i høst.
‐ Senere i høst skal Nils Asbjørn Engstad holde et innlegg for studentene i Tromsø om
utviklingstrekk ved domstolen i Europa.
‐ Det er avtalt seksjonsstyremøte i Tromsø kommende uke hvor Sverre Bromander er
invitert til å delta.
Det kommende årsmøtet er blant sakene seksjonen jobber med.
‐ Styret har også jobbet med prosjektet: Ung i arbeidslivet. Det er i hovedsak to
viktige tiltak som gjelder studentene og som skal gjennomføres jevnlig: arbeidsplass
presentasjoner og jobbsøkerkurs. Vetle Ufsvatn oppfordret de andre seksjonene til
å bidra aktivt.
Det ble fra hovedstyrets side påpekt at vi må vise at studentene er viktige for
Juristforbundet. Vi bør blant annet hjelpe studentene slik at de kan stå på stand på
Universitetene. Styret pekte også på at jobbsøkerkursene bør inneholde et element om
lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger ved tilsetting.
Sak 154/19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web
Styringsgruppen var invitert for å redegjøre for status i arbeidet med utvikling av mobil
applikasjon. Prosjektlederen for app‐prosjektet, Pascual Strømsnes, hadde laget en
presentasjon som økonomisjef Michael Krane la frem for hovedstyret. Presentasjonen
legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.
Styret påpekte at det er gjort mye godt arbeid i prosjektet. Sekretariatet bistår så langt
det lar seg gjøre, men det er likevel et faktum at tidsfristen som ble satt av landsmøtet
er oversittet. Hovedstyret ønsker en grundig gjennomgang av prosjektet i neste
styremøte.
Det er også behov for at styringsgruppen manifesterer seg i større grad.
Seksjonslederne bes om å følge opp sine representanter i styringsgruppen.

Vedtakssaker
Sak 155/19

Protokoll fra hovedstyremøte 8/2019
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer 25.9. med frist for innsending av
merknader 2.10. Det var ikke sendt inn merknader innen fristen, men Wiggo Storhaug
Larssen ønsket tatt inn en presisering under sak 142, Dommerforeningens
informasjonspunkt.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 156/19

Ekstraordinært Landsmøte 4. november 2019
Det ble innledningsvis besluttet å behandle spørsmålet om kjøp av Advokatforeningens
aksjer i Juristenes Hus først og deretter forslagene fra JF‐P om endring av
Juristforbundets vedtekter.
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1. Forslag om kjøp av Advokatforeningens aksjer i Juristenes Hus
Presidenten og generalsekretæren redegjorde kort for saken og den prosessen som har
vært forut for dagens hovedstyremøte. Det ble blant annet vist til utsending av aktuelle
saksdokumentene til hovedstyrets medlemmer 27.9. og påfølgende behandling i de
ulike seksjonsstyrene. Presidenten varslet at han ønsket å høre alle styremedlemmenes
syn på saken før styret startet drøftelsene.
Det ble videre gitt uttrykk for at det er ønskelig om hovedstyret enes om en felles
innstilling/anbefaling til landsmøtet.
Presidenten skisserte tre hovedgrupper av spørsmål som det er viktig at styret tar
stilling til:
a) Ønsker vi å kjøpe Advokatforeningens aksjer i Juristenes Hus?
b) Hvis ja, hvordan skal dette gjøre?
‐ Akseptere Advokatforenings tilbud?
‐ Avslå Advokatforeningens tilbud og kjøpe huset på det åpne markedet?
c) Hvordan skal kjøpet finansieres?
‐ Eventuelt videresalg innenfor nærmere angitte rammer?
Tilbakemeldingene fra styrets medlemmer var entydige i spørsmålet om at det er
ønskelig å kjøpe Juristenes Hus. Det var også oppslutning om å akseptere tilbudet fra
Advokatforeningen, men at prisnivået på næringseiendommer må dokumenteres best
mulig. Få konkrete tilbakemeldinger på finansieringsmodell, men tydelig oppfatning om
at det ikke er ønskelig med medeiere på nåværende tidspunkt. Viktig å sikre tilstrekkelig
likvide midler til eventuelle streiker.
Advokat Line Ravlo‐Losvik fra DLA Piper Norway fikk deretter ordet. Hun redegjorde kort
for utviklingen i eiendomsmarkedet de siste månedene og viste blant annet til konkrete
transaksjoner. Hun kommenterte også fordeler og ulemper ved eventuelle medeiere.
Økonomisjef Michael Krane informerte kort om hvordan Juristforbundet skal sikre
tilstrekkelige likvide midler ifm gjennomføring av eventuelle streiker.
Det ble påpekt under styrets diskusjon at det er viktig at saken presenteres på en slik
måte overfor landsmøtet at det fremgår tydelig hva som er konsekvensene av eventuelt
å si nei til kjøp av Juristenes Hus. Det er også viktig at prisnivået i markedet for
tilsvarende næringsbygg i størst mulig grad dokumenteres.
Det er ønskelig at advokat Ravlo‐Losvik setter opp en oppsummering av det hun
opplyste om på møtet og at dette inngår i saksfremlegget til landsmøtet. Hun bes også
om å være til stede på Landsmøtet.
Styret diskuterte deretter hva landsmøtet konkret skal inviteres til å fatte vedtak om.
Finansieringsmodell er tett knyttet opp mot beslutningen om å kjøpe, men bør inngå
som en del av begrunnelsen, ikke være en del av vedtaket. Det er ikke ønskelig at det
ekstraordinære landsmøtet tar stilling til eventuelt deleierskap. Dette spørsmålet kan
eventuelt legges frem på et senere landsmøte.
Vedtak

Hovedstyret anbefaler enstemmig at Landsmøtet aksepterer tilbudet fra Den norske
Advokatforening om å kjøpe deres aksjer i Juristenes Hus.
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Generalsekretæren gis i fullmakt å iverksette aksepten.
Advokat Line Ravlo‐Losvik setter opp en oppsummering fra diskusjonene i
hovedstyremøte mht vurdering og dokumentasjon av markedsverdi av tilsvarende
næringseiendommer i området samt aksjonæravtalens bestemmelser om verdisetting
og konsekvenser ved eventuelt å avslå tilbudet. Ravlo‐Losvik bes om å delta på
Landsmøtet.
2. Forslag om endringer i Juristforbundets vedtekter
Presidenten innledet og redegjorde kort for historikken og bakgrunnen for ønsket om
endring i vedtektene før han ga ordet til Tor Egil Viblemo som gikk nærmere gjennom de
ulike forslagene.
Det var ulik oppfatning i styret om hensiktsmessigheten av å fremme denne saken på
det kommende ekstraordinære landsmøtet som er initiert av hovedstyret for å ta stilling
til saken om Juristenes Hus. Det ble videre påpekt at vedtektsendringer bør forberedes
grundig og at det er relativt kort tid siden forrige gang det ble vedtatt endringer og at
det derfor bør utsettes til det ordinære landsmøte.
Styret diskuterte videre hvordan styret som sådan skal forholde seg til JF‐Privats forslag
til vedtektsendringer i og med at denne saken er fremmet av i seksjonen. Det ble vist til
vedtektenes § 3‐3‐1 som slår fast at ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret
beslutter det, eller når minst to av seksjonen krever det.
Sverre Bromander og Benedicte Gram‐Knutsen informerte om at JF‐stat og JF‐Kommune
stiller seg bak JF‐P’s ønske om at det blir fremmet forslag om endring i vedtektene på
det ekstraordinære landsmøtet, uten at de derved tok stilling til de konkrete forslagene
som var fremlagt.
Tor‐Egil Viblemo meddelte at forslaget om å endre tidsrammen for avvikling av
landsmøtene vil bli trukket.
Hovedstyret finner det, basert på det ovenstående, ikke naturlig å behandle det
materielle innholdet i forslagene.
Vedtak

JF‐ Privat, JF‐Stat og JF‐Kommune formulerer saksfremlegg til landsmøtet.
Saksfremlegget må inneholde konkrete forslag til vedtektsendringer.
Saksfremlegget med eventuelle vedlegg sendes sekretariatet så snart som mulig og
senest innen kl. 15.00 torsdag 24. 10.
Hovedstyret tar ikke stilling til det materielle innholdet.
Sekretariatet synliggjør i innkallingen til landsmøtet at det foreligger ønske/krav om
ekstraordinært landsmøte både fra hovedstyrets side og fra JF‐Privat, JF‐Stat og JF‐
Kommune.

Sak 157/19

Søknad fra JF – Stat og JF‐ Kommune om midler til spørreundersøkelse
som en del av Kommuneprosjektet.
Søknaden om ekstra budsjettmidler fra JF‐K og JF‐S til en spørreundersøkelse vedr.
juristdekning i kommune‐Norge ble diskutert.
Hovedstyret støtter prosjektet og tiltakene, men seksjonenes budsjett tatt i betraktning,
bør dette i første omgang dekkes av seksjonene selv.
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Vedtak

Søknad om ekstra budsjettmidler avslås.

Sak 158/19

Retningslinjer og mandat for rabattavtale‐utvalget
Hovedstyrets forslag til retningslinjer og mandat har vært forelagt utvalget. Det har ikke
fremkommet innsigelser til forslaget.
Dersom det oppstår behov for eller ønske om endringer på et senere tidspunkt, kan
utvalget legge frem et revidert forslag for hovedstyret.

Vedtak

Mandat og retningslinjer godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 159/19

Revisjon av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger
Michael Krane redegjorde kort for historikken og styrets tidligere behandling av
økonomihåndboken samt hvilke endringer som er foreslått i det reviderte utkastet.
Han påpekte videre at det er behov for at styret drøfter honorerings‐/kompensasjons
spørsmålet.
Styret påbegynte drøftelsene om de prinsipielle spørsmålene, men ønsket ikke å
sluttføre disse i inneværende møte. Videre innspill fortsetter pr e‐post hvor hele styret
involveres.
Det ble også etterspurt en mer helhetlig forståelse og praktisering av
kompensasjonsordninger i forbundet.

Vedtak

Sekretariatet sender økonomihåndboken til styret i word‐format. Styret sender inn sine
innspill og forslag både til den generelle delen og til de prinsipielle spørsmålene pr e‐
post til alle styremedlemmene.
Seksjonene utarbeider forslag til tekst som skal inngå i vedlegg 1 for egen seksjon.
Økonomihåndboken legges frem for endelig godkjenning på styremøtet i desember.
Styret inviteres til å sende inn synspunkter på hva som bør/kan være forbundets
generelle og felles kompensasjonsordning.

Sak 160/19

Jurist‐ring
Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til Tor‐Egil Viblemo som redegjorde
nærmere for forslaget.
Styret ga uttrykk for at det er vanskelig å se at det foreligger et ønske eller behov for en
jurist‐ring og oppfatter ikke dette som en sak det er naturlig at hovedstyret tar stilling
til.

Vedtak

Hovedstyret ser ingen grunn til å arbeide videre med forslaget på det nåværende
tidspunkt.

Sak 161/19

Ekstratildeling – humanitær bistand
Presidenten innledet og viste til saksfremlegget fra generalsekretæren.

Vedtak

Jussbuss, Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner, Barnas Jurist og Kreftforeningens
rettshjelpstilbud tildeles midler fra budsjettet for humanitær bistand i tråd med
forslaget fra generalsekretæren.

Sak 162/19

Oslo Legal Walk – evaluering 2019 og gjennomføring 2020
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Styret påpekte at det var vanskelig å ta stilling til spørsmålet om gjennomføring og
budsjett for Oslo Legal Walk i 2020 uten at det var lagt frem en plan for promotering og
profilering av arrangementet.
Vedtak

Sekretariatet utarbeider en promoterings‐ og profileringsplan som legges frem på
neste styremøte.

Sak 163/19

Eventuelt
Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

Informasjonssaker
Sak 164/19

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten hadde intet særskilt å melde.

Sak 165/19

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren hadde intet særskilt å melde.

25.10.2019
Mette‐Sofie Kjølsrød
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