Til hovedstyret
Dato: 28.1.2020

Protokoll fra
Hovedstyremøte 1/2020
Det ble avholdt styremøte på Lysebu mandag 20. januar.
Styremøtet varte fra kl. 10.00 – 18.00
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Lars Marius Heggberget, Karoline Dystebakken, Anette Fjeld,
Wiggo Storhaug Larssen, Benedicte Gram‐Knutsen, Sverre Bromander, Tor Egil
Viblemo, Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Katrine Bratteberg

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Gry Hellberg Munthe var til stede under sakene 7, 8 og 9.
Michael P Krane var til stede under sakene 13, 14 og 15

Presidenten gikk gjennom programmet for styresamlingen.
Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden
Sak 1/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og/eller visepresidenten har deltatt på ulike møter og arrangement,
herunder:
‐ styremøtet til Politijuristene
‐ deler av seminar/møte med kemnerne og skatteetaten i Juslab
‐ oppstartsmøte på UiO torsdag 16. januar ifm rettshjelperapporten.
‐ det årlige pensjonisttreffet på Bristol med 90 deltagere
‐ seminar i regi av Senterpartiet og Pensjonistforbundet vedrørende pensjon
‐ åpningen av Domus Juridica
Videre orienterte presidenten orienterte om:
‐ at det er startet et samarbeid med Regnskap Norge hvor blant annet Skatteetatens
Juristforening bidrar.
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Presidentskapet følger med på det som sies og skrives om EØS‐saken. Det ble blant
annet vist til en lesverdig artikkel av Eirik Vinje. Presidentskapet og sekretariatet er i
ferd med å utarbeide programmet for et frokostseminar som vil finne sted i
Juslaben primo mars hvor dette temaet belyses nærmere.
Valgkomitéen i Akademikerne har innstilt Håvard Holm til nytt styremedlem. Valget
gjennomføres torsdag 23. januar. Dersom han velges inn i styret, er det behov for at
hovedstyret har større fokus på sakene som behandles i Akademikernes styre.
Prosess knyttet til dette, vil bli tatt opp med styret.
Konferansen som planlegges i samarbeid med UiT vil av ulike årsaker først bli
avholdt våren 2021.
Styremøtet i juni avholdes i Trondheim i tråd med styrets tidligere ønske om å legge
ett eller flere styremøter utenfor Oslo. Det ble besluttet å s ette av to dager; 16.‐17.
juni, hvorav en dag settes av til styremøtet og én til besøk i lokale foreninger, møter
med tillitsvalgte, virksomheter el. Styret planlegger den åpne møtedagen.

Generalsekretæren
Generalsekretæren innledet kort og ga ordet til prosjektlederen for prosjektet «Ny i
arbeidslivet», Hanne Eie Sudland, som redegjorde for arbeidet med prosjektet og gikk
gjennom oversikten over tiltak som planlegges iverksatt. Det vil bli gjennomført en
evaluering om ca. 1 år for å finne ut om tiltakene har hatt ønsket effekt.
Styret diskuterte også andre virkemidler som eventuelt kan bidra til økt medlemsandel i
denne gruppen.
Presidenten oppsummerte diskusjonen med at tiltaksplanen fra arbeidsgruppen
inneholder mange positive elementer og at det blir spennende å se hvilken effekt de vil
få. Styret ønsker også at det på sikt vurderes om det skal tilbys karriereveiledning
spesielt med sikte på studentene og de nye i arbeidslivet samt om det bør reetableres
mentorordning(er).
Presidenten påpekte videre at kontingentspørsmålet vil bli tatt opp til vurdering.
Generalsekretæren informerte deretter iht til vedtatt struktur.
Hovedfokus denne gangen var på medlemsstatistikk og aktuelle prosjekter og tiltak.
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.
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Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om at:
‐ Han er mye ute blant medlemmer og på besøk i foreninger. Det er veldig bra.
‐ Nytt tariffoppgjør er i anmarsj og kravinvitasjon er sendt alle foreninger og
kontaktsteder. Innsendte krav vil bli diskutert og endelig kravutforming besluttet på
tariffkonferansen 3.‐ 4. mars. Innsendte krav danner grunnlaget for JF‐Stat sine krav
til Akademikerne‐Stat.
‐ Seksjonsstyret skal ha styremøte, medlemsmøte og arrangement sammen med
studentene i Tromsø inneværende uke. Styret skal blant annet behandle fordelingen
av budsjett til foreningene.
‐ Protokoll‐tilførsel‐gruppene, hvor blant annet Sverre Bromander og Rikke Ringsrød
deltar fra JF‐stat, jobber frem mot oppgjøret.

Protokoll fra hovedstyremøte 1/20

2/8

‐

‐

han deltok på samlingen i Juslaben i den såkalte Kemner‐saken. Skattejuristene var
også tilstede med nesten fulltallig styre. Sverre understreket at det er uhyre viktig
med godt samarbeid, både i forkant og underveis, i slike prosesser.
Han fulgte høringen i Stortinget om EØS‐saken. Hverken Juristforbundet eller
Akademikerne i NAV var invitert til høringen.

JF‐Privat
Tor Egil Viblemo påpekte at det er flere eksempler, i tillegg til EØS‐høringen, på at
Juristforbundet ikke oppleves relevant og tydelig nok og det bør vi jobbe med.
Han orienterte videre om at:
‐ Det skal være styremøte i seksjonen 24. januar og at blant annet tildeling av
budsjett til foreningene står på dagsorden.
‐ Det arbeides med programmet for strategisamlingen som skal være i Krakow i
slutten av mars. Hans Petter Graver skal blant annet snakke om de europeiske
rettstradisjonene og Zynk deltar for å bistå med utarbeidelsen av en
kommunikasjons‐ og strategiplan.
‐ Bedriftsjuristene arrangerer sitt årlige vinterseminar 23. – 24. januar.
‐ Arbeidslivsjuristene har invitert til et ettermiddagsseminar om arbeidstid og reisetid
i Høyres Hus 22. januar. Stor interesse og mange påmeldte.
‐ Forum for næringsdrivende planlegger et seminar om EØS i Berlin.
JF‐Kommune
Benedicte Gram Knutsen informerte om at:
‐ Seksjonen har fått inn søknader om budsjett fra foreningene og fordelt midlene.
‐ Stort engasjement og en del uro Kemner‐saken. Det er mange berørte og ulike
hensyn som må vurderes, også for den gruppen som blir igjen i kemnerkontorene i
kommunene.
‐ Det jobbes videre med kommuneprosjektet. Neste møte i prosjektgruppen er i april
og da er forhåpentligvis undersøkelsen gjennomført og analysert.

JF‐Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om at:
‐ Diskusjonen om domstolsammenslåingen er en utfordrende situasjon for styret som
har støttet hovedtrekkene i delinnstilling 1. Sammenslåingene går hardt ut over de
minste domstolene. Innstillingen skal behandles i regjeringen etter at saken har
vært ute på høring.
‐ Riksrevisjonens rapport om fristene for domstolsbehandling står på styrets agenda.
Dommerforeningen har gjennomført en arbeidstidsundersøkelse som viser at
dommerne gjennomsnittlig jobber ca. 25% mer enn avtalt arbeidstid hvilket tilsier at
det ikke er noe å gå på her og at det heller bør ses på om fristene er realistiske.
‐ Dommerforeningen og Advokatforeningen har i felleskap initiert et
effektiviseringsprosjekt på straffesaksområdet. Forslag fra prosjektet
videreformidles til DA.
‐ Situasjonen i Polen vies fortsatt mye oppmerksomhet og tar mye tid. Den
uavhengige domstolen i Polen er i ferd med å bli lagt ned. EU‐kommisjonen har krev
midlertidig forføyning om at Polen stopper den sivilrettslige forfølgningen av
dommere.
‐ Lønnsreguleringen for dommere ble bekjentgjort sist uke.

Protokoll fra hovedstyremøte 1/20

3/8

‐
‐

‐
‐

Jørn Øyrehagen Sunde har skrevet en nye bok, «Utredere gjør Høyesterett stadig
mektigere» som skal presenteres i Juristenes Hus kl. 16.00 torsdag 24. januar.
Seksjonen planlegger et styremøte på Nord‐Vest landet hvor det også leggers opp til
å møte dommere i fire forskjellige domstoler, Kristiansund, Molde, Ålesund og
Ørsta.
Styret har sendt innspill til DA om etablering av et domstolråd. Det er behov for
strukturelle endringer for å sikre dommernes uavhengighet.
I kjølvannet av EØS‐saken og i erkjennelsen av at dommerne har for lite kunnskap
om internasjonal lovgivning, har styret foreslått for DA at det settes av penger til et
frittstående senter for internasjonal lovgivning for domstolene.

JF‐Student
Sofie Rosvoll informerte om at:
‐ Det ble avholdt arbeidslivsdager i Tromsø 15. januar og karrierekveld
i Bergen 16.januar. Tilsvarende arrangement vil bli avholdt i Tromsø 20.februar
‐ 16.januar var det foreningsdag ved det juridiske fakultet i Oslo med bla annet
presentasjon av av JF‐Student (stand)
‐ 23.januar skal JF‐stat ha foredrag og arbeidsplasspresentasjon i Tromsø. Ingunn
Ikdahl skal først ha foredrag om rettskildebruk (45 min) og deretter skal det være
presentasjoner av ulike arbeidsplasser for jurister i offentlig sektor.
‐ Seksjonen skal ha årsmøte 31.januar – 2.februar. I forbindelse med årsmøtet skal
styret ha et møte i Juristenes Hus hvor sekretariatet skal presentere Juristforbundet,
arbeidsoppgavene osv.
‐ ELSA Norges nasjonale finale i prosedyrekonkurransen finner sted i Oslo 13.
februar.
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Rapport fra styringsgruppen IT/web
Det er ikke avholdt møte med styringsgruppen eller med Pascual Strømsnes siden
forrige styremøte. Saken følges opp og settes på dagsorden i neste styremøte.
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Orientering om aktuelle høringer
Gry Hellberg Munthe informerte om hvilke endringer som er gjort i høringsoversikten.
Styret mente at oppsettet vil gi en grei oversikt over de høringene som kommer inn til
Juristforbundet. Det ble imidlertid uttrykt ønske om at også høringer hvor JF eller
Akademikerne ikke er høringsinstans blir gjennomgått og eventuelt satt på listen over
aktuelle høringer. Det samme gjelder høringer i de ulike komitéen på Stortinget.
Høringsrutinene ble gjennomgått og behandlet i sak 9.

Vedtakssaker
Sak 6/20

Protokoll fra hovedstyremøte 11/2019
Mindre språklige endringsforslag og endringer til seksjonenes egne informasjonspunkter
var tatt inn i utkastet. Innspill fra Sverre Bromander og Tor Egil Viblemo til sak 185 ble
diskutert i styremøtet.
Presidenten henstilte om at merknader og forslag som ønskes inntatt i protokollen er
mest mulig konkrete. Styret drøftet også hvor omfattende referatføringen generelt sett
skal være og konkluderte med at det først og fremst er de klare uenighetspunktene som
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bør refereres. Det ble videre uttrykt at styret skal ha økt fokus på hva som bør inn i
protokollen ved oppsummeringen av her sak.
Vedtak:

Protollen godkjennes med de endringer som ble besluttet i styremøtet.

Sak 7/20

Oslo Legal Walk
Gry Hellberg Munthe gikk gjennom prosjektdokumentet med særlig fokus på de
endringene og forbedringene det er lagt opp til ifm årets Legal Walk.
Styret var positivt innstilt til de foreslåtte endringene, men ga samtidig uttrykk for
skepsis til at det legges opp til fleksibel start. Begrunnelsen for dette er at det anses
viktig med synlighet i bybildet og opplevelsen av at deltagerne er en del av en
gruppe/noe større. Like T‐skjorter vil også bidra til økt synlighet. Det ble videre
understreket at det er viktig at rettshjelptiltakene og hva de jobber med tydeliggjøres i
flest mulig sammenhenger samt at det bør foretas markedsføringstiltak ut over egen
medlemsmasse.

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedlinjene slik de fremkommer av saksfremlegget, men ber i
tillegg sekretariatet om at innspill som fremkom i møtet hensyntas.

Sak 8/20

Innspill til partiprogrammene
Presidenten understreket innledningsvis at det ikke tas sikte på endelig behandling av
saken i dette styremøte.
Gry Hellberg Munthe redegjorde for prosessen og forslag til revidert innspill til
partiprogrammene.
Innspill til saker og synspunkter fra styret:
‐ Innspillene må være mest mulig konkrete
‐ Flere jurister i kommunal sektor bør være egen sak
‐ Bruk av juridisk kompetanse i statlig sektor
‐ Det bør etterlyses oppfølging av ulike høringer, eks advokatlovutvalget
‐ Salærsatsen bør angis i konkret tall, men «gulvet» /inntektsgrensen for rett til fri
rettshjelp, salærsatsen, timebruken mm er alle elementer som påvirker tilgangen til
rettshjelp. Bør se hen til statistikk og inntektsforholdene før det settes forslag til
inntektsgrense. Dette bør formuleres slik at helheten ivaretas

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider nytt forslag som sendes hovedstyret for behandling pr e‐post.
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Rutiner for Juristforbundets høringsarbeid og retningslinjer for fagutvalgene
a) Høringsrutinene
Gry Hellberg Munthe gikk gjennom gjeldende rutiner og påpekte samtidig noen
svakheter ved dagens ordning.
Styret diskuterte mulige løsninger, herunder opprettelse av flere fagutvalg og/eller ad
hoc utvalg. Styret diskuterte også hvorvidt det er behov for å følge med på ordinære
høringer som ikke sendes til Juristforbundet samt ulike komitéhøringer på Stortinget.
Det ble understreket at sekretariatet må tenke bredt når det vurderes hvilke
høringssaker som skal sendes de ulike seksjonene og foreningene.
b) Retningslinjer for fagutvalgene
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Gry Hellberg Munthe gikk gjennom gjeldende retningslinjer og redegjorde for forslag til
endringer.
Styret diskuterte blant annet hvordan dialogen med fagutvalgene skal foregå og om
hovedstyret skal kunne endre på fagutvalgenes høringsutkast.
Vedtak:

Muligheten for å opprette ad hoc utvalg tas inn i retningslinjene.
Sekretariatet går gjennom alle høringer og komitéhøringer og foretar en vurdering av
om høringen skal settes på høringsoversikten og inngå i presidentens vurdering av
hvilke høringer det skal avgis høringssvar i.
Styret vedtar rutinene og retningslinjene for fagutvalgene i tråd med forslaget.
Presidenten tar ansvaret for dialogen med fagutvalgene.
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Sak fra Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget
Utvalget hadde fremlagt et ønske om å gjennomføre en undersøkelse blant
medlemmene om eventuell opplevd diskriminering og ba i den sammenheng
hovedstyret om økonomisk og praktisk bistand til gjennomføringen.

Vedtak:

Henstillingen fra inkluderings‐ og mangfoldsutvalget etterkommes.
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Formell utnevning av juryen for Rettssikkerhetsprisen 2020

Vedtak:

Juryen godkjennes i tråd med forslaget.
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Sjefskurs 25 ved Forsvarets Høgskole

Vedtak:

Eventuelle forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. februar.
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Firmakort for tillitsvalgte
Generalsekretæren gikk kort gjennom saksfremlegget og punktene til diskusjon.
Styret ønsker ikke å innføre en generell ordning med kredittkort for tillitsvalgte, men
åpner for å vurdere en kredittkort‐ løsning for tillitsvalgte med særlige behov etter
nærmere angitte retningslinjer. Det må innhentes kredittvurdering av den enkelte
søker.

Vedtak:

Det utarbeides forslag til retningslinjer som skal gjelde ved eventuell tildeling av
kredittkort for tillitsvalgte. Retningslinjene godkjennes av hovedstyret.
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Utenlandsreiser
Presidenten innledet og påpekte blant annet at reisevirksomheten synes å ha økt de
siste årene.
Styret diskuterte ulike hensyn som bør vurderes før det besluttes å legge møter og
samlinger i utlandet. Eks: hensiktsmessighet, pris, miljø, omdømme. Mange av de
samme hensynene gjør seg også gjeldende ved innenlandsreiser. Benedicte Gram‐
Knutsen anførte at forbundet bør dempe hyppigheten av utenlandsturer. Denne type
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turer/seminarer sender en del feil signaler, ikke bare i forhold til miljø, men også opp
mot våre medlemmer. Tidligere kunne vi gjerne forsvare disse turene med tanke på
kostnadsbilde, men med svak kronekurs kan vi ikke lenger bruke dette argumentet.
Det bør vurderes om møter kan avholdes på skype i stedet for fysiske møter der det er
hensiktsmessig. Betydningen av fysiske møter og faglige og sosiale møteplasser må
imidlertid ikke underslås.
Vedtak:

Ordlyden i økonomihåndboken endres fra «utenlandsreiser» til «reiser». Det oppfordres
til økt bevissthet knyttet til hensiktsmessighet, økonomi og miljø.
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Innretning og vedtaksnivå for honorering
Presidenten innledet med å påpeke at spørsmål om honorering antagelig bør legges
frem for landsmøtet. Styret sluttet seg til dette.
Michael Krane redegjorde kort forslag til tekst i økonomihåndboken. Betydningen av
«nivået over» ble særlig trukket frem, og avklart ved at det ble vist til organisasjonens
oppbygging.
Problemstillingen om godtgjørelse og honorar reiser mange prinsipielle spørsmål i
tillegg til at det er behov for en språklig «rydding» av begrepene. Det ble foreslått å
sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med spørsmålene frem mot Landsmøtet
høsten 2020.

Vedtak:

Formuleringen «det gis mulighet til en generell honorering» tas ut.
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal legge frem et konkret forslag til landsmøtet.
Sekretariatet utarbeider forslag til mandat.
Alle seksjonene gis anledning til å delta i arbeidsgruppen. Sekretariatet sender
forespørsel til seksjonene om å melde inn kandidater. Frist for å melde inn kandidater er
1 mnd.
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Gjennomgang av mandatet og sammensetningen av Tech‐forum
Styret drøftet ikke saken materielt sett, men besluttet videre prosess.

Vedtak:

Det utarbeides forslag til overordnet politikk på tech/digitaliserings‐området til neste
styremøte.
Det settes opp konkrete problemstillinger som styret skal ta stilling til.
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Vedtektsendringer for JF‐S Dommerfullmektigforeningen
JF‐Stat hadde lagt frem forslag til endringer i vedtektene for
Dommerfullmektigforeningen til godkjenning.

Vedtak:

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.
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Delutredning 1 ‐ spesialistutdanning for jurister
Tor Egil Viblemo redegjorde for arbeidet i gruppen og innholdet i rapporten.
Benedicte redegjorde deretter kort for JF‐K sitt syn på en eventuell spesialistutdanning.
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Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til rapporten, blant annet hvem som
skal være ansvarlig for sertifisering, hvordan den eventuelt skal innrettes, hvem som
skal omfattes mv. Den videre prosessen ble også diskutert og må avklares nærmere.
Benedicte Gram‐Knutsen påpekte under styremøte at dersom Juristforbundet finner at
vi skal jobbe videre med en eventuell «Spesialistutdanning» er det viktig at vi forankrer
det i forhold til medlemmene.
Vedtak:

Utredningen legges frem for seksjonene som sender skriftlige innlegg og forslag til
videre retning for arbeidet. Saken med forslag til presisert mandat for utredningen
settes på dagsorden på hovedstyremøte i mars.
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Lønnsregulering for generalsekretæren
Generalsekretæren fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Presidenten foreslo at det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere
lønnsjustering for generalsekretæren. Arbeidsgruppen legger frem en innstilling til
hovedstyret. Innstillingen bør inneholde hvilke kriterier som er lagt til grunn for
forslaget.

Vedtak:

Presidenten, Anette Fjeld og Sverre Bromaner setter opp en innstilling til
lønnsregulering for generalsekretæren. Forslaget legges frem på neste styremøte.
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Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Informasjonssaker
Sak 21/20

Informasjon fra JUS
Referat fra siste styremøte i JUS vil bli sendt hovedstyret så snart det foreligger.

28.1.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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