Protokoll fra
Hovedstyremøte 10/2020
Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 22. oktober 2020. Møtet varte fra kl. 10.00 – 17.30.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld (med unntak av sakene 148, 149
og 162 nr. 5 ‐9 og 164), Lars Marius Heggberget, Karoline Dystebakken (tom sak
162 nr. 3), Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen, Kirsten Bleskestad
(med unntak av sak 162), Tor Egil Viblemo (tom sak 162 nr. 2), Sondre Kristoffer
Karlsen Lie og Petter Solvang (vara).

Forfall

Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael Krane deltok under behandling av sakene 156, 157, 162 nr. 2 og
162 nr. 3

Inviterte

Are Andersen Skjold‐Frykholm, sak 151
Joachim Benno, sak 165

Dagsorden
Sak 148/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte:
Presidenten deltok på Rådsmøtet i Akademikerne 21 i kraft av sitt styreverv i
hovedsammenslutningen. Katrine Bratteberg og Sverre Bromander representerte
Juristforbundet og generalsekretæren deltok i kraft av sin rolle i valgkomitéen. Alle
personvalg og innstillinger til utvalg og forhandlingsutvalg gikk gjennom i tråd med
forslagene. Juristforbundets forslag til vedtektsendring ble ikke imøtekommet, men
styret i Akademikerne har fått i oppgave å jobbe videre med spørsmålene som reises
gjennom forslaget. Presidenten videreformidlet ordlyden i vedtaket fra rådsmøtet til
hovedstyret.
Resolusjonsforslagene fra JF og Naturviterne ble godt mottatt, men de ble ikke
realitetsbehandlet fordi det er ønskelig med en nærmere avklaring om hvordan
Akademikerne skal forholde seg til resolusjoner. Akademikernes styre skal jobbe videre
med saken.
Visepresidenten orienterte:
Visepresidenten sa seg enig i at det hadde vært gode debatter om sakene på rådsmøtet
og at det samlet sett hadde vært en positiv opplevelse å delta på møtet.
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Hun informerte forøvrig om at presidentskapets kommentar i Juristen handler om
tillitsvalgte denne gangen.
Sak 149/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte iht vedtatt struktur og fremhevet denne gangen blant
annet:
‐ det er god oppslutning om bank‐ og forsikringstilbudet
‐ ansvaret for kommunikasjon er samlet i avdelingen for Politikk & Samfunn og en
ansatt er som konsekvens av dette overført fra avdelingen for Marked og medlem.
‐ Arbeidsplassundersøkelsen for jurister del II er ute nå.
‐ Øvrig informasjon sekretariatet gjaldt blant annet avslutning av tariffoppgjøret i
offentlig sektor, ledige plasser på studiet for tillitsvalgte ved Høgskolen Kristiania,
planlegging av digitalt seminar for studenter om jobbsøking og skriving av CV,
oppfordring om at seksjonene inviterer den nyansatte statistikk‐ og
analyseressursen til et møte, gjennomføring av mange tillitsvalgtkurs, både fysisk og
digitalt. Advokatkontoret har stor pågang av saker.
‐ Mye forberedelse knyttet til landsmøtet.

Sak 150/20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Tariffoppgjøret er i havn. Resultatet ble ikke som håpet, men fornøyd med at det
ble gjort noen endringer i bestemmelsene og at det tross alt ble noe økonomi til
lokale forhandlinger.
‐ Seksjonsstyret jobber med forberedelser land til landsmøtet
‐ Seksjonen har gjennomført suppleringsvalg slik at styret nå er fulltallig, inkludert
varaer.

‐

JF‐Privat
Tor Egil Viblemo orienterte om:
‐ Seksjonsstyret planlegger årsmøtet 18. november. Det antas å bli noen endringer i
styresammensetningen.
‐ NOU om rettshjelp er viktig og vil komme en høringsuttalelse fra seksjonen.
‐ Prosjektet om spesialistutdanningen som Tor Egil Viblemo har vært leder for, har
ikke kunnet fullføre arbeidet med delutredning II. Seksjonen har fremmet et forslag
til landsmøtet om at prosjektet videreføres i neste periode.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Tariffoppgjøret er avsluttet med elendig resultat for våre medlemmer. Det er behov
for at det sendes et eget nyhetsbrev/informasjonsskriv til alle medlemmer hvor det
redegjøres for oppgjøret.
‐ Spørreundersøkelsen i Kommuneprosjektet er avsluttet med høy svarprosent.
Rambøll jobber med funnene og analyserer resultatene. Prosjektgruppen hadde
møte med Juristen 21.10, og Rett24 har allerede bedt om å få resultatene av
undersøkelsen. Prosjektet skal også ha et møte med et reklamebyrå og å undersøke
hvilke muligheter som finnes.
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‐

Det planlegges årsmøte i seksjonen 4.‐5. februar 2021 i Stavanger med mange
innslag fra lokale innledere. Presidenten er invitert og har takket ja.

JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om:
‐ Styret har mottatt mange store og tunge dokumenter fra myndighetene den siste
tiden, herunder NOU: den tredje statsmakt, statsbudsjettet som ble lagt frem 7/10
og Domstolkommisjonens rapport om endringer i domstolstrukturen som ble lagt
frem 9/10.
‐ Styret deltok på en høring i Stortinget 19/10 om videreføring av prosessregelverket
ifm Covid 19
‐ Styret skal ha styremøte og styreseminar mandag 26/10. Ynge Svendsen skal holde
et innlegg om den tredje statsmakt. Presidenten er invitert til å holde et innlegg om
Juristforbundet.
Tor Egil Viblemo ga uttrykk for at han gjerne skulle sett at Juristforbundet og
hovedstyret hadde en mer inngående debatt om blant annet domstolstruktur og
rettshjelpsordningen. Dette er tema som er av stor interesse for hele forbundet, og det
er ikke minst interessant å høre hva Dommerforeningen mener om disse sakene.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Studentstyret har gjennomført flere arrangementer med stor interesse og
deltagelse.
‐ Styret har økt aktiviteten på sosiale medier.
‐ Styret arbeider med flere interessante politiske saker som vil bli lansert etter hvert‐
‐ Seksjonen har nådd målene for rekruttering av nye medlemmer for august og har
satt nye mål for resten av året.
Sak 151/20

Orientering fra styringsgruppa IT/web
Leder av styringsgruppa, Are Andersen Skjold‐Frykholm, orienterte om prosjektet som
knytter seg til nytt samhandlingsverktøy for tillitsvalgte, ref. sak 159/20.
Gruppen er veldig fornøyd med at sekretariatet har startet dette arbeidet, og ønsker å
bidra fremover. Dette er et omfattende prosjekt og vil ta en del tid og ressurser, men
grunnpakken er det viktigste i første omgang.
Styret påpekte behovet for at verktøyet tilgjengeliggjøres for tillitsvalgte så raskt som
mulig og ba om at prosjektet fremskynder iverksettelsen. Generalsekretæren påpekte at
det er flere faktorer som spiller inn og at det er viktig med god kvalitet, men tok med
seg ønsket fra styret.

Sak 152/20

Orientering og statusrapport fra nettverksstyret
Visepresidenten orienterte om arbeidet i nettverksstyret og viste blant annet til
saksdokumentene som var sendt styret før styremøtet. Styret har i samarbeid med
sekretariatet etablert flere nye lokale nettverk og det er innført en årlig samling med de
lokale nettverkslederne. Det er også utarbeidet retningslinjer for lokale nettverk.
Nettverksstyret anbefaler at det fremover vurderes hvordan de lokale arrangementene
bør markedsføres. Nettverksstyret mener det er en stor styrke for Juristforbundet at vi
har et stort geografisk nedslagsfelt i vårt medlemstilbud. Dette bør derfor i større grad
synliggjøres.
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Hun pekte også på nettverksstyret er valgt i samsvar med landsmøteperioden. Det
foreslås at nåværende styre prolongeres frem til nytt styre oppnevnes etter landsmøtet.
Sak 153/20

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten innledet med noen betraktninger rundt mengden høringer som kommer til
Juristforbundet og mange med svært korte frister. Det er behov for å se nærmere på
hvordan vi skal innrette høringsarbeidet slik at det blir mulig å besvare flere av
høringene som kommer inn. Presidentskapet vil i første omgang gjeninnføre
de
ukentlige møtene med høringsansvarlig i sekretariatet slik at alle høringene blir
grundigere vurdert.
Styret hadde ingen spørsmål til den konkrete oversikten over innkomne høringer.

Sak 154/20

Orientering om saker til landsmøtet fra seksjonene
Presidenten innledet blant annet med en refleksjon rundt hvilke type saker som
fremmes på landsmøtet og signaliserte at han ønsket at hovedstyret i den kommende
perioden, så nærmere på hvilke saker og problemstillinger som kan håndteres på andre
arenaer.
Styret besluttet deretter at de ønsket å drøfte og ta stilling til de sakene som er
fremmet av seksjonene.
Seksjonslederne for JF‐Stat og JF‐Privat redegjorde for forslagene fra egne seksjoner og
styret drøftet sakene fortløpende.
Styret sluttet seg til presidentens forslag om at han i etterkant av drøftelsene setter opp
forslag til oppsummering av hovedstyrets syn på de ulike sakene og at dette sendes
styremedlemmene for godkjenning.
1) Juristenes Hus – styresammensetning
Sverre Bromander redegjorde for saken.
Styret tilkjennega ulike syn på forslaget fra JF‐Stat om at de tillitsvalgte skal ha
majoritet i styret i Juristenes Hus AS. Det ble også fremført at det bør tas inn en
profesjonell aktør i styret.
2) Instruks for generalsekretæren
Sverre Bromander redegjorde for saken.
Presidenten ga uttrykk for at han var skeptisk til forslaget av flere årsaker, og
påpekte blant annet det er hovedstyret som har ansvaret for generalsekretærens
instruks. Han ga også uttrykk for at forslaget synes å endre eksisterende
styringsstrukturer og beslutningsnivåer. Det ble for øvrig tilkjennegitt ulike syn på
forslaget.
3) Styrking av seksjonenes budsjett
Sverre Bromander redegjorde for saken.
Det ble fra noen styremedlemmer gitt uttrykk for støtte til at seksjonene tilstås mer
penger, men at dette må ses i sammenheng med kotingentspørsmålet.
4) Budsjettforslag om overføring av ubrukte midler
Sverre Bromander redegjorde for saken.
Det ble uttrykt støtte til at det kan overføres midler fra 2020 til 2021 fordi
underforbruk dette året er ekstra stort pga. av Covid19.
Det ble imidlertid uttrykt skepsis til oppbygging av fond.
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5) Endring i vedtektenes § 3‐8‐2 om særkontingent
Sverre Bromander redegjorde for saken.
Presidenten redegjorde kort for sitt syn på saken og informerte om at det vil bli
innhentet en ekstern juridisk vurdering av spørsmålet om særkontingent.
6) Resolusjon – transparens honorar
Tor Egil Viblemo redegjorde for saken.
Styret hadde ingen innsigelser til at tillitsvalgtes honorar bekjentgjøres. Presidenten
ga uttrykk for at en beslutning i samsvar med resolusjonsforslaget vil kunne treffes
av hovedstyret.
7) Resolusjon – rettssikkerhet i kommunene
Tor Egil Viblemo redegjorde for saken.
Styret støtter forslaget og ga uttrykk for at dette er en god og viktig sak.
8) Vedtektsendringer‐ §§ 1‐2, 1‐4, 2‐2‐ og 3‐1‐2
Tor Egil Viblemo redegjorde for saken.
Styret tilkjennega ingen særlige synspunkter på forslag til endringer i vedtektene,
men stilte spørsmål ved om det er behov for en varslingsfrist for tidspunktet til
landsmøtene på 6 måneder.
9) Satsningsområder
Tor Egil Viblemo redegjorde for saken.
Forslaget innebærer at det settes inn ekstra punkter i hovedstyrets forslag til
hovedsatsningsområder for den kommende perioden. Det fremkom ingen særlige
merknader.
10) Spesialistutdanning
Tor Egil Viblemo redegjorde for saken.
Hovedstyret tilkjennega støtte til forslaget fra JF‐P.
Vedtakssaker

Sak 155/20

Protokoll fra hovedstyremøte 9/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 23.9.med frist for innsending av
merknader 30.9.
Styret hadde ingen innvendinger til endringsforslaget fra Sverre Bromander.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 156/20

Godtgjørelse/honorar til tillitsvalgte
Presidenten redegjorde kort for saken og ba styret ta stilling til om hovedstyret skal
fremme spørsmålet om honorering overfor landsmøtet. Det fremkom ulike syn på
problemstillingen i den påfølgende debatten, men flertallet mente det var riktig å legge
saken frem for landsmøtet.

Vedtak:

Hovedstyret ber landsmøtet ta stilling til spørsmålet om honorar.
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Sak 157/20

Feriepenger til frikjøpte tillitsvalgte
Presidenten innledet med å redegjøre for de prinsipielle sidene ved saken og
understreket samtidig at intensjonen med forslaget ikke er at de som berøres av dette
skal ha en høyere godtgjørelse enn det som er avtalt.
Styret ga uttrykk for at de støttet de prinsipielle siden saken reiser.
Presidenten ba om at saken ble utsatt da det var behov for ytterligere avklaringer mht
beregningene.

Vedtak:

Saken henvises til skriftlig behandling i etterkant av styremøtet.

Sak 158/20

Tryg Legehjelp – forslag til nytt medlemstilbud
Generalsekretæren redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget.
Styret drøftet ulike sider ved forslaget med særlig vekt på helsepolitiske aspekter
sammenholdt med medlemsnytte.

Vedtak:

Hovedstyret støtter forslaget i tråd med saksfremlegget.

Sak 159/20

Nytt samhandlingsverktøy for tillitsvalgte – Microsoft Teams
Generalsekretæren viste til sak 151 og redegjørelse fra lederen av styringsgruppa samt
styrets drøftelser ifm denne saken.
Hovedstyret understreket ønske om at prosjektet ble gitt høy prioritet og at
iverksettelsen bør fremskyndes så mye som mulig.

Vedtak:

Hovedstyret støtter forslaget om utvikling av Teams for tillitsvalgte og ber om at
iverksettelsen skjer så snart det lar seg gjøre.
Det legges frem en analyse av fremdrift i neste hovedstyremøte.

Sak 160/20

Vurdering av nytt medlemstilbud – Pensjonskonto
Generalsekretæren redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget.

Vedtak:

Hovedstyret støtter forslaget i tråd med saksfremlegget.

Sak 161/20

Rapport fra arbeidsgruppen nedsatt på ekstraordinært landsmøte i 2019
Presidenten slo innledningsvis fast at det ikke foreligger noen endelig rapport fra
arbeidsgruppen og at det derfor ikke er hensiktsmessig med en omfattende diskusjon.
Lederen av arbeidsgruppen, Sverre Bromander, ble bedt om å si litt om status i arbeidet.
Han orienterte kort om at arbeidet var krevende og at det det var ulike syn i gruppen og
at dette blant annet dreide seg om hvor mye som skal tas inn i rapporten. Han ga videre
uttrykk for at han håpet å ha en rapport ferdig kommende uke.

Vedtak:

Hovedstyret vil av hensyn til tiden ikke ha en formell behandling av arbeidsgruppens
rapport.

Sak 162/20

Forberedelse av saker til Landsmøtet
1) To‐års rapporten
To‐års rapporten ble lagt frem for en siste gjennomgang og endelig godkjenning.
Sverre Bromander viste til innspill som ble tatt opp i forrige styremøte og informerte om
at dette trolig ville bli kommentert under gjennomgangen av rapporten på landsmøtet.

Protokoll hovedstyremøte 10 2020

6/9

Benedicte Gram‐Knutsen påpekte at JF‐K ikke var omtalt i avsnittet om arbeidsgruppen
og ba om at dette ble rettet.
Vedtak:

To‐års rapporten godkjennes.
2) Timeregistrering
Presidenten innledet kort om saken og foreslo at styret skulle orientere landsmøtet om
resultatet av timeregistreringen og at hovedstyret beslutter om registreringen skal
fortsette en periode til eller om den skal avsluttes.
Styret ga uttrykk for at registreringsperioden av ulike årsaker hadde vært litt kort og at
landsmøtets intensjon da dette ble vedtatt i 2018 var at tidsregistreringen skulle vare
minimum ett år.

Vedtak:

Hovedstyret legger frem resultatet av timeregistreringen for landsmøtet og informerer
videre om at registreringen fortsetter en periode til. Hovedstyret foreslår for
landsmøtet at det tilligger hovedstyret å beslutte når registreringen skal opphøre.
3) Budsjettforslag inkl. fastsetting av kontingent
Michael Krane gikk gjennom det reviderte budsjettforslag og viste blant annet til forslag
fra seksjonene, Tech‐forum samt sakene som er fremmet til landsmøtet. De økonomiske
konsekvensene av de ulike forslagene ble illustrert i excel‐ark.
Styret diskuterte forslagene/endringene og drøftet hvilke av disse som skulle tas inn i
hovedstyrets budsjettforslag og hvilke som eventuelt skal legges frem på landsmøtet
som separate forslag.

Vedtak:

Forslag om styrket karrieretilbud, postene knyttet til Tech‐forum og
kommuneprosjektet tas inn i hovedstyrets budsjettforslag. JF‐Stat sine forslag om
styrking av seksjonenes budsjett og overføring av ubrukte midler behandles som egne
saker på landsmøtet. Det samme gjelder forslag om kontingent for kommende periode.
4) Forslag til forretningsorden for landsmøtet
Hovedstyret gikk raskt gjennom utkast til forretningsorden.

Vedtak:

Forretningsordenen vedtas i tråd med forslaget.
5) Kjøreplan for behandling av sakene, herunder frist for å melde inn skriftlige
endringsforslag til sakene på dagsorden, fordeling av ansvar for presentasjon av
sakene fra hovedstyret
Styret går gjennom forslag til dagsorden og tar stilling til blant annet saksrekkefølge,
presentasjon av sakene mv.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til kjøreplan. Det foreslås at fristen for å melde inn
skriftlige endringsforslag til sakene på dagsorden settes til kl. 08.00 lørdag 7. november.
Presidenten besørger fordeling av ansvar for de ulike presentasjonen blant styrets
medlemmer.
6) Forslag til kandidat til leder av valgkomitéen

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.
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7) Forslag til vara for møteleder
Sekretariatet hadde foreslått at advokat Ragnhild Bø Raugland velges som
varamøteleder under landsmøtet.
Vedtak:

Ragnhild Bø Raugland foreslås som varamøteleder.
8) Forslag til valg av leder for Kvinneutvalget
Hovedstyret foreslå at nåværende leder gjenoppnevnes.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår overfor landsmøtet at Farah Ali gjenvelges som leder av
Kvinneutvalget for kommende periode.
9) Forslag til valg av leder for Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget
Hovedstyret foreslå at nåværende leder gjenoppnevnes.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår overfor landsmøtet at Hallvard Øren gjenvelges som leder av
Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget for kommende periode.

Sak 163/20

Tildeling av mastergradsstipend for høsten 2020
Alle søknadene og innstilling til tildeling var vedlagt innkallingen.
Av tidsmessig hensyn, ble saken utsatt til skriftlig behandling i etterkant av styremøtet.

Vedtak:

Saken henvises til skriftlig behandling i etterkant av styremøtet.

Sak 164/20

Retningslinjer for elektronisk votering
Sekretariatets forslag til retningslinjer for elektronisk votering var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til retningslinjer slik de fremgår av saksfremlegget.

Sak 165/20

Policydokument digitalisering
Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til leder av Tech‐forum, Joachim Benno,
som redegjorde for hovedlinjene i forslaget. Han påpekte at dokumentet er formulert
slik at det skal være enkelt å lese og gi en god ramme for Juristforbundets arbeid.
Dokumentet kan danne grunnlaget for en mulig handlingsplan både for sekretariatet,
hovedstyret og seksjonene. Han pekte også på det vedlagte dokumentet «Erklæring om
bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet» og ba styret vurdere om Juristforbundet og bør
slutte seg til denne.
Styret ga uttrykk for stor tilfredshet med dokumentet og det arbeidet som er lagt ned
fra Tech‐forums side.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til policydokumentet slik det fremgår av saksfremlegget.

Sak 166/20

Godkjenning av reviderte vedtekter for Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad gikk raskt gjennom forslag til endringer i seksjonens vedtekter.

Vedtak:

Endringene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 167/20

Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.
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Informasjonssaker
Sak 168/20

Informasjon fra JUS
Det ble av tidsmessige hensyn, ikke gitt informasjon om status i JUS.

27.10.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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