Til hovedstyret

Protokoll fra
Hovedstyremøte 3/2020
Det ble avholdt digitalt styremøte torsdag 26. mars 2020 fra kl. 10.00 – 15.20
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Anette Fjeld (fravær
under sak 40), Wiggo Storhaug Larssen (tom sak 44), Benedicte Gram‐Knutsen
(tom sak 44), Sverre Bromander, Tor Egil Viblemo, Sondre Kristoffer Karlsen Lie
og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Karoline Dystebakken

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød

Presidenten innledet med å påpeke at det er krevende å gjennomføre et fullt styremøte digitalt og at
det derfor er behov for å gjøre noen endringer i dagsorden. Han foreslo at sak 43 ble utsatt til et senere
styremøte og at sak 46 ble behandlet pr e‐post så snart som mulig etter møtet. Styret sluttet seg til
dette.
Dagsorden
Sak 38/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten gikk gjennom hovedpunktene i hendelsene siden 10. mars, herunder
generalsekretærens retningslinjer for ansatte, tidlig avlysning av alle arrangement,
inngåelse av sentrale avtaler om blant annet utvidet adgang til overtid mm. Presidenten
fremhevet at det den siste tiden har kommet flere høringer med svært korte frister,
eksempelvis Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av
utbrudd av Covid‐19 m.v., den såkalte koronaloven eller fullmaktsloven og Utkast til
midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe
konsekvenser av utbrudd av Covid‐19. Korte frister gjør det vanskelig med bred
organisasjonspolitisk forankring. Dommerforeningen har avgitt egne uttalelser i begge
sakene. Juristforbundet var ikke egen høringsinstans i høringen om fullmaktsloven, men
avga likevel en uttalelse til Justisdepartementet. Alle høringssvarene er lagt ut på
nettsidene til Juristforbundet.
Styret støttet presidentens håndtering av situasjonen, men ba om at alle høringssvar
sendes styret i kopi. Styrets drøftelser om videre håndtering og prioriteringer
fremkommer under sak 44.
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Sak 39/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte iht vedtatt struktur. Han fremhevet blant annet at
sekretariatet har gjennomført en kartlegging av ulike sider ved arbeidsmiljøet,
lederskapet osv. i sekretariatet. Resultatet var meget bra og sekretariatet ble sertifisert
som Great Place to Work allerede etter første kartlegging. De øvrige punktene
omhandlet i all hovedsak ulike konsekvenser av koronasituasjonen.
Det ble fremhevet at de som eventuelt ønsker å delta under Arendalsuka må melde fra
til sekretariatet v/Jan Lindgren.
Presentasjonen legges i Admincontrol etter styremøtet.

Sak 40/20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om at seksjonen naturlig nok har vært opptatt av
konsekvensene av koronasituasjonen. Det har vært særlig fokus på følgende saker:
‐ Arbeidssituasjonen for medlemmer og tillitsvalgte. Det er mange som jobber
hjemmefra, også tillitsvalgt, hvilket kan gjøre det ekstra utfordrende å ivareta
oppgavene og ansvaret som tilligger rollen.
Det er inngått sentrale avtaler om blant annet adgang til utvidet arbeidstid og disse
forutsetter drøfting og oppfølging av lokale parter. Det er viktig at de tillitsvalgte gis
god støtte i dette arbeidet.
Seksjonen mottar også en del andre henvendelser knyttet til medlemmenes
arbeidssituasjon.
‐ Seksjonen har også engasjert seg i ulike problemstillinger knyttet til koronaloven.
Seksjonen har påpekt at Akademikernes innstilling til denne, etter deres syn var
uheldig.
‐ Seksjonen er opptatt av at det gis god informasjon til medlemmer og tillitsvalgte.
Bromander viste blant annet til at sekretariatet har utarbeidet flere relevante
artikler som ligger på nettsidene og som med fordel kan deles på facebook og andre
sosiale medier. Han understreket videre at alle, ikke minst seksjonene, må ta et eget
ansvar for at Juristforbundet skal bli mer synlig.
‐ Bromander orienterte også om status i hovedtariffoppgjøret.
JF‐Privat
Tor Egil Viblemo åpnet med å slå fast at koronasituasjonen har rammet mange
medlemmer hardt. Situasjonen innebærer også at seksjonen må jobbe på en annen
måte enn planlagt. Han orienterte blant annet om:
‐ Seksjonen hadde planlagt mange arrangement denne våren, men alle er avlyst og
det har skapt en del ekstra arbeid ikke minst med tanke på å minimere de
økonomiske konsekvensene.
‐ Det skal avholdes et digitalt styremøte 27. mars hvor blant annet informasjon og
kommunikasjon til medlemmene og mulige digitale løsninger står på dagsorden.
‐ Seksjonen er opptatt av arbeidssituasjonen til medlemmene, eksempelvis spørsmål
om hjemmekontor, permitteringer mm.
Seksjonen ønsker å få flere tillitsvalgte, foreninger, forum ol til å ytre seg i media,
sosiale medier ol.
JF‐Kommune
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Benedicte Gram‐Knutsen informerte om at det planlagte arbeidet i seksjonen hadde
stoppet opp pga koronasituasjonen. Flere prosjekter er avlyst eller satt på vent. Dette
gjelder blant annet årsmøtet, kommuneprosjektet og styrets planlagte reiserunde. Det
er imidlertid viktigere enn noensinne at seksjonen har tett kontakt med medlemmer og
tillitsvalgte og dette vil det være fokus på fremover.
Hun orienterte videre om at overføringen av kemnerne til skatteetaten er utsatt til 1.
november, men at arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til overføringen likevel
fortsetter og at den enkeltes innplassering i Skatteetaten vil skje i løpet av våren.
JF‐Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:
‐ Det ble avholdt styremøte tidligere i måneden. Blant sakene på dagsorden var
utarbeidelse av lønnsstrategi. Det er nedsatt et eget lønnsutvalg som bistår styret.
‐ DA har sendt et forslag til endringer i dommernes adgang til å inneha sidegjøremål
og styret jobber med en uttalelse til DA om dette.
‐ Det har kommet nytt utkast fra Domstolkommisjonen om endret domstolstruktur
og styret skal utarbeide høringssvar innen fristen 2 mai.
‐ Dommerforeningen har avgitt to høringssvar ifm koronasituasjonen, Midlertidig lov
om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid‐19 m.v. og
Utkast til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid‐19.
‐ Det avholdes regelmessige møter mellom DA og fagforeningene hvor også
Dommerforeningen deltar.
‐ Styret har mottatt noen henvendelser fra medlemmer vedrørende
arbeidssituasjonen under koronatiltakene.
‐ Styret skal ha et ekstraordinært styremøte førstkommende tirsdag.
‐ Styret følger fortsatt opp situasjonen for dommerne i Polen.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie informerte om at:
‐
Alle arrangement er avlyst, men at styret har intensivert bruken av sosiale medier.
Innlegg som skulle vært avholdt på fysiske samlinger legges blant annet ut og det er
lagt ut en konkurranse i form av en quiz blant studentene i Tromsø. Det samme vil
bli gjort ved de andre studiestedene dersom konkurransen får stor oppslutning i
Tromsø. Konkurransen er åpen, men premie tildeles utelukkende medlemmer.
‐ Høstens arrangement planlegges inntil videre som normalt.
‐ Det tas kontakt med Statens lånekasse mtp å få til tiltak overfor studentene ifm
koronasituasjonen.
Sak 41/20

Status i arbeidet med utviklingen av app
Pascual Strømsnes var invitert for å redegjøre for status i prosjektet og informere om
planene for det videre arbeidet.
Strømsnes innledet med å beklage at arbeidet med prosjektet hadde stoppet opp en
lang periode. Han informerte kort om status og gikk deretter gjennom spørsmålene i
saksfremlegget til generalsekretæren av 27.11.19 til styremøte 11/19. Redegjørelsen fra
Strømsnes er satt opp i eget vedlegg til protokollen. Strømsnes forlot styremøtet etter
presentasjonen.
Styret diskuterte deretter situasjonen og hvordan prosjektet bør følges opp videre.
Sårbarheten i prosjektet ble påpekt og styret mente det var nødvendig at sekretariatet
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fikk en mer sentral rolle i det videre arbeidet. Generalsekretæren minnet om vedtaket
fra landsmøtet og understreket at styringsgruppens rolle må avklares.
Styret konkluderte med at presidenten, visepresidenten og generalsekretæren i
felleskap skal drøfte hvordan prosjektet best bør følges opp videre.
Sak 42/20

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten viste til oversikten over alle innkomne høringer siden forrige styremøte.
Han trakk spesielt frem høringen om ny domstolstruktur og påpekte at dette er en
høring som mange blir berørt av og således vil ha interesse av å mene noe om. Høringen
faller ikke inn under fagfeltet til noen av de etablerte fagutvalgene.
Styret besluttet at dette er en høring som Juristforbundet skal avgi høringssvar i og ber
sekretariatet om å sende høringen til de seksjonene og foreningene i Juristforbundet
som antas å bli berørt. Presidenten utarbeider utkast til høringssvar i samarbeid med
sekretariatet.
Styret hadde ingen spørsmål eller merknader til de øvrige høringene på oversikten.

Sak 43/20

Organisasjonspolitisk drøfting
Styret skulle blant annet drøftet hvordan Juristforbundets standpunkt i saker som
behandles i de ulike utvalgene og samarbeidsorganene i Akademikerne forankres, men
saken ble besluttet utsatt til et senere styremøte.

Vedtakssaker
Sak 44/20

Koronapandemien
Presidenten viste til den informasjon han ga ifm sak 38 og gjentok at det er mye
aktivitet på mange områder for tiden, at det er svært korte frister på høringer og andre
innspill til myndigheten og at dette gjør det vanskelig med organisasjonspolitisk
forankring. Styret ga uttrykk for at de hadde forståelse for dette og understreket at
presidenten må ha vide fullmakter i denne situasjonen.
Gode informasjons‐ og kommunikasjonskanaler både internt i forbundet og til
medlemmene og de tillitsvalgte er særdeles viktig.
Styret drøftet hvilke saker Juristforbundet skal prioritere, herunder hvilke saker
forbundet bør jobbe for å få ut i media, nasjonalt og/eller regionalt. Flere i styret
påpekte at det er viktig at Juristforbundet adresserer en del viktige prinsipielle
problemstillinger, eksempelvis betydningen av at de demokratiske spillereglene må
hensyntas og manglende åpenhet knyttet til beslutninger og myndighetsutøvelse.
Styret var tydelige på at det først og fremst er presidenten som bør være
Juristforbundets talsperson når det gjelder de overordnede og prinsipielle spørsmålene,
men at seksjonslederne også bør være synlige i pressen og i andre kanaler.
Presidenten oppsummerte med at Juristforbundets prioritet i tiden som kommer vil gå
langs to akser:
1. Arbeidssituasjonen til medlemmer og tillitsvalgte
2. Saker/problemstillinger til media/offentligheten
Presidenten oppfordret styret avslutningsvis til å sende inn forslag til relevante saker og
problemstillinger.
Kontingentfritak
Iht. Juristforbundets kontingentbestemmelser, gis medlemmene kontingentfritak under
permittering. Sekretariatet har mottatt henvendelser fra medlemmer som er i
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situasjoner som kan likestilles med å være permittert. Generalsekretæren ber om
fullmakt til å håndtere disse henvendelsene fortløpende.
Vedtak:

Styret støtter forslag til innstilling i tråd med saksfremlegget.

Sak 45/20

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 5.3. Det har kommet inn to merknader
innen fristen.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 46/20

Lønnsjustering for generalsektæren
Presidenten foreslo at saken utsettes og behandles pr e‐post så snart som mulig.

Vedtak:

Hovedstyret støtter forsalget.

Sak 47/20

Innspill til partiprogrammene
Presidenten foreslo at saken utsettes og at han utarbeider og sender et nytt utkast til
styret i forkant av neste styremøte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 48/20

Forberedelse av saker til Landsmøtet
Presidenten redegjorde kort for saken med utgangspunkt i saksfremlegget.
Styret støtter i hovedsak forslaget slik det fremkommer i saksfremlegget, men ønsker at
det sendes en henvendelse til seksjonene i forkant av prosessen hvor de inviteres til å
sende inn forslag og innspill.

Vedtak:

Det tas inn et nytt første kulepunkt som hensyntar styrets innspill. Tidsfristene justeres i
tråd med dette.

Sak 49/20

Nominasjon til Akademikerprisen
Presidenten redegjorde kort for saken og forslag til innstilling. Dersom det er behov for
at styret drøfter forslag til kandidater, vil det bli innkalt til et raskt digitalt møte.

Vedtak:

Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen onsdag 20. mai. Endelig valg av
kandidater foretas pr e‐post.

Sak 50/20

Valg av jury til utdeling av tillitsvalgtprisen 2020
Presidenten redegjorde kort for forslaget til sammensetning av juryen for
tillitsvalgtprisen 2020.

Vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til forslaget i tråd med saksfremlegget.

Sak 51/20

Spesialistutdanningen – videre prosess
Presidenten foreslo at han kommer tilbake til styret pr e‐post eller at det kalles inn til et
ekstraordinært styremøte for å behandle denne og de øvrige gjenstående sakene.
Styret sluttet seg til forslaget.
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Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 52/20

Kvinneutvalget – undersøkelse
Presidenten innledet og gikk blant annet kort gjennom styrets tidligere behandling og
vurdering av saken. Spørsmål om innhold og vinkling av undersøkelsen har blant annet
vært forelagt seksjonene. Etter nærmere drøftelser kom styret til at Kvinneutvalget selv
skal ta hånd om prosjektet. Visepresidenten skal være utvalgets hovedkontakt mot
hovedstyret. Eventuelle innspill fra seksjonene vurderes før det utarbeides en nærmere
kravspesifikasjon som sendes ulike leverandører for innhenting av tilbud. Styret
henstiller utvalget om at det også foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å
gjennomføre en undersøkelse under rådende omstendigheter. Kvinneutvalget gis en
økonomiske ramme for gjennomføringen av undersøkelsen.

Vedtak:

Kvinneutvalget tilstås inntil kr 500 000 til gjennomføringen av en undersøkelse.
Rapporten fra undersøkelsen skal foreligge senest til Landsmøtet i november 2020.

Sak 53/20

Kontrakt med prosjektleder for utviklingen av mobil app
Presidenten viste til presentasjonen fra Pascual Strømsnes og styrets drøftelser under
sak 41. Advokat Ragnhild Bø Raugland utarbeider forslag til kontrakt i samarbeid med
Strømsnes. Videre fremdrift avhenger blant annet av ytterligere opplysninger om
leveranser, fremdrift og priser.

Vedtak:

Utkast til kontrakt fremlegges for hovedstyret så snart den er klar.

Sak 54/20

Godkjenning av vedtekter for Helseforetakenes Juristforening

Vedtak:

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 55/20

Humanitært engasjement 2020
Presidenten foreslo at saken behandles på e‐post. Styret sluttet seg til forslaget.

Vedtak:

Saken behandles pr e‐post.

Sak 56/20

Eventuelt

Informasjonssaker
Sak 57/20

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om at håndteringen av korona‐krisen står i fokus. Styret i
JUS har fått en første info om situasjonen inkl økonomi og scenarier for resten av 2020.
Jus prøver nå å flytte kurs eller tilby digitale versjoner der det er mulig. Alle
tilstedeværelseskurs er avlyst ut april foreløpig. Ekstraordinært styremøte i JUs om
situasjonen 31.3.

31.3.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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