Til hovedstyret

Protokoll fra
Hovedstyremøte 4/2020
Det ble avholdt digitalt styremøte onsdag 29. april 2020 fra kl. 12.00 – 15.45
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Anette Fjeld, Wiggo
Storhaug Larssen, Benedicte Gram-Knutsen, Sverre Bromander, Tor Egil
Viblemo, Nasjida Noorestany (vara) og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Karoline Dystebakken og Sondre Kristoffer Karlsen Lie

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød
Gry Hellberg Munthe deltok under sakene 65 og 66.
Michael Krane deltok under sak 64

Revisor

Bjørn Kristian Kallasten deltok under sak 64.

Dagsorden
Sak 58/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten åpnet med å slå fast at det er en krevende periode og at situasjonen
påvirker oss alle i større eller mindre grad.
Nye digitale verktøy og kommunikasjonsflater er tatt i bruk og det fungerer heldigvis
godt.
Videre orienterte presidenten om:
- Det avholdes jevnlige kontaktmøter med lederne i Akademikerforeningene. Tema er
primært utveksling av informasjon.
- Presidenten videreformidler til styret oversikten over Akademikernes aktivitet, som
ble fremlagt for A-styret i siste møte.
- Gjenåpning av domstolene har vært en sentral sak den senere tiden. Presidenten
har bidratt med innspill og synspunkter og har også gitt innspill til den nasjonale
smittevernveilederen for domstolene.
- Presidenten har økt aktiviteten på sosiale medier hvilket har gitt brukbar respons.
Tilsvarende gjelder for Linkedin.
Visepresidenten orienterte deretter om:
- Nettverksstyret har hatt ett møte etter påske. Kjernevirksomheten til styret er
preget av koronasituasjonen. Nyetableringer vår-20 er utsatt, men vil bli
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Sak 59/20

gjennomført høst-20 dersom koronasituasjonen tillater dette. Det utarbeides
handlingsplan for høst-20.
Visepresidenten har skrevet kommentaren i «Juristen» med hovedfokus på
koronakrisens påvirkning på unge juristers yrkesvalg.
Visepresidenten representerer Juristforbundet i Akademikernes kunnskapsnettverk
og skal delta på sitt første møte 30.4. Agendaen til møtet vil bli sendt hovedstyret.

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte i henhold til vedtatt struktur. Hovedpunktene omhandlet:
- Økonomi 1. kvartal 2020
- Medlemstall
- Bank og forsikring
- Prosjekter og tiltak, herunder medlemsundersøkelse knyttet til koronasituasjonen,
resultater fra undersøkelse gjennomført av Company Pulse og «Nye» Juristen.
- Det ble også orientert om status i sakene om felles analyse-/statistikk ressurs,
timeregistrering og gjennomføring av digitale årsmøter, herunder et sikkert system
for elektroniske voteringer.
Det ble etter generalsekretærens orientering, fremmet forslag fra et styremedlem at
sekretariatet vurderer å ta personlig kontakt med medlemmer som melder seg ut som
følge av at arbeidsgiver ikke lenger betaler kontingenten.
Presentasjonen legges i Admncontrol etter styremøtet.

Sak 60/20

Seksjonene
JF-Stat
Sverre Bromander orienterte om:
- Det er noe mindre aktivitet, særlig for leder av seksjonen, som følge av at reiser og
fysiske møter er avlyst.
- Seksjonen planlegger gjennomføringen av årsmøtet, herunder tidspunktet for
årsmøtet sett i forhold til landsmøtet.
- Seksjonen har tidligere invitert valgkomitéen til flere av seksjonens arrangement i
forkant av årsmøtet, men det lar seg ikke gjøre pga situasjonen. Valgkomitéen må
innhente kunnskap på annen måte.
- Seksjonen har med godt resultat, bistått flere lokale tillitsvalgte ifm inngåelse av
arbeidstidsavtaler.
- Det oppstår en del utfordringer lokalt som følge av koronasituasjonen, eks ensidig
innføring av grenser for opparbeiding av fleksitid, som seksjonen bistår medlemmer
og lokale tillitsvalgte med å løse.
JF-Privat
Tor Egil Viblemo orienterte om:
- Seksjonen planlegger gjennomføringen av årsmøtet.
- Ser frem til at Rettshjelpsutvalgets rapport legges frem 30.4.
- Har satt i gang et prosjekt for å få etablert flere bedriftsgrupper og tillitsvalgte i
virksomhetene.
- Tech-forum, som nå er underlagt Hovedstyret, rapporterer om fortsatt aktivitet.
JF-Kommune
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Benedicte Gram-Knutsen orienterte om:
- Seksjonen har avholdt ett styremøte på Teams siden forrige hovedstyremøte.
Seksjonen har besluttet at det skal avholdes styremøter hver 14. dag i tiden som
kommer.
- Situasjonen gjør det mulig å ta fatt på ting som det ikke har vært så lett å prioritere
tidligere så selv om den planlagte reiserunden til de lokale foreningene må
avventes, så legger styret opp til tett kontakt med foreninger og tillitsvalgte på
annen måte. Det er blant annet sendt et nyhetsskriv fra seksjonen til alle
medlemmene.
- Overføringen av kemnerne til skatteetaten fortsetter, men utsettelsen av
gjennomføringstidspunktet til november er uheldig for de berørte og for
virksomhetene.
- Koronasituasjonen medfører at seksjonen har behov for å gjennomgå strategien for
lønnsoppgjøret på nytt.
Etter redegjørelsen fra Gram-Knutsen ble det påpekt av et styremedlem at behovet for
bistand fra fagforeningene antagelig øker i den rådende situasjonen idet det det noen
steder innføres tiltak fra arbeidsgivers side som ikke nødvendigvis er uproblematiske.
Det er ekstra viktig at seksjonene er proaktive mot de lokale foreningene, tillitsvalgte og
medlemmer i denne tiden.
JF-Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:
- Det har svært høy aktivitet i Dommerforeningen den senere tiden. Det er avgitt
høringsuttalelser i flere viktige høringer med svært korte frister, herunder
lovforslaget om å redusere antallet meddommere. Seksjonen har også gitt innspill til
arbeidet med utarbeidelsen av smittevernveileder for domstolen.
- Strukturreformen krever mye tid. Dommerforeningen støttet det opprinnelige
forslaget fra Domstolkommisjonen, men Regjeringen har nå lagt frem et eget forslag
som i realiteten innebærer en regionalisering. Dommerforeningen støtter
subsidiært dette forslaget.
- Seksjonens årsmøte var opprinnelig planlagt avholdt ifm det årlige dommermøte i
september, men dette er nå avlyst og styret må finne et alternativt tidspunkt. Det er
også behov for avklaringer knyttet til vedtektene blant annet om årsmøtet kan
avholdes digitalt.

-

JF-Student
Nasjida Noorestany orienterte om:
Studentseksjonen har engasjert seg i flere politiske saker:
- Seksjonen har sammen med de andre akademiker studentorganisasjonene
uttalt seg i Khrono og Universitetsavisa og kritiserte at regjeringens tiltakspakke
for studenter kom i form av lån og ikke stipend.
- Det er etterlyst tiltak for nyutdannede studenter som får oppstart utsatt eller
blir permittert før start og som dermed havner i en mellomstilling som ikke er
dekket av noen tiltak. Artikkelen ble postet i Dagsavisens papirutgave, Juristen i
nyhetsbrevet.
- Seksjonen har også gått ut med meninger om den digitale omstillingen på
studiestedene, hvor det etterlyses en undersøkelse, gjennomgang av de tiltak
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som er gjort, samt at det i etterkant utarbeides en beredskapsplan for
utdanningssektoren.
- Leder av studentseksjonen har også stilt opp i et intervju om nyutdannedes
studenters arbeidssituasjon foretatt av studenttidskriftet i Bergen.
I Tromsø, på UiT, har det vært gjennomført en digital Kahoot gjennom Zoom, med
positive tilbakemeldinger fra deltagere.
En planlagt manuduksjon i forvaltningsrett vil bli holdt digitalt og tilgjengeliggjort for
deltakerne.
Seksjonen er i gang med å planlegge en vervekampanje mot studenter som vi håper å få
ut snart.
I samarbeid med ELSA Norge planlegges det en skrivekonkurranse om digitalisering, juss
og teknologi.
Det er foreløpig i startfasen, men vi håper å få den annonsert i løpet av de neste ukene.
For øvrig fortsetter styret planlegging av høstens arrangement og håper det blir mulig å
gjennomføre arrangementer fysisk til den tid.
Rapport fra styringsgruppen IT/web
Det vises til vedtak i sak 31/20.
Presidenten orienterte om at visepresidenten, generalsekretæren og han hadde drøftet
situasjonen og besluttet at det var mest hensiktsmessig å avvente nærmere oppfølging
av styringsgruppen inntil gruppen selv har sluttført sin interne prosess som omhandler
hvilken rolle og funksjon gruppen skal ha.
Presidenten har sendt en mail til gruppen og bedt om å bli orientert om hva gruppen
har kommet frem til så snart som mulig.
Presidenten og generalsekretæren orienterte videre om status knyttet til utarbeidelsen
av oppdragskontrakt med prosjektlederen for utvikling av appen.
Sekretariatet kan ikke sluttføre avtaleutkastet før vi får tilsendt etterspurte dokumenter
fra prosjektlederen.

Sak 62/20

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten startet med å slå fast at det hadde vært mange høringer den siste måneden
og at fristene hadde vært svært korte, men at det ser ut til å roe seg litt nå.
Juristforbundet skal avgi høringssvar i høringen om ny domstolstruktur. Fristen er 1.
juni. Storhaug-Larssen påpekte at det er en fordel om Juristforbundets høringssvar
sendes så raskt som mulig.

Vedtakssaker
Sak 63/20

Protokoll fra hovedstyremøte 3/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 1.4. med frist for innsending av
merknader 17.4. Sekretariatet har ikke mottatt merknader.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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Regnskapet for 2019
Presidenten innledet kort og overlot deretter ordet til revisor Bjørn Kristian Kallasten
som redegjorde for revisjonsprosessen og kontakten med økonomiavdelingen i
sekretariatet. Han ga uttrykk for at det hadde vært en god og ryddig prosess og at
Juristforbundet har gode økonomirutiner. Det er et solid regnskap som leveres og
revisjonsberetningen er ren.
Økonomisjef Michal Krane gikk deretter gjennom hovedpostene i regnskapet.
Styret hadde ingen spørsmål til regnskapet eller notene.

Vedtak

Regnskapet for 2019 fastsettes.

Sak 65/20

Kommunikasjonsplan
Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til Gry Hellberg Munthe som gikk
gjennom hovedlinjene i utkast til kommunikasjonsplan. Planen inneholder flere
spørsmål og problemstillinger som hovedstyret må ta stilling til. Styret diskuterte den
videre prosessen og konkluderte med at seksjonene gis anledning til å drøfte de ulike
problemstillingene i egne styrer frem til neste hovedstyremøte og at det settes av 1
time til behandling av saken på styremøtet 14. mai.

Vedtak:

Utkast til kommunikasjonsplan settes på dagsorden på det kommende
hovedstyremøtet.

Sak 66/20

Innspill til partiprogrammene
Presidenten har i tråd med vedtaket i sak 47/20 utarbeidet et revidert utkast. Han
redegjorde for de viktigste endringene og gikk deretter gjennom dokumentet punkt for
punkt.
De viktigste innspillene var:
- Salærsatsen konkretiseres ikke, men det er viktig at det er en plan for
fastsetting av nivå og at Juristforbundet har en mening om hvor nivået på
salærsatsen bør være.
- Det tas inn et punkt om den konstitusjonelle rammen for domstolenes
uavhengighet under avsnittet om «Rettsstaten»
Styret påpekte avslutningsvis at det er viktig å ha en god plan for hvordan innspillene til
partiprogrammene skal følges opp videre. Booking av møter, ikke bare med grupper og
komitéer men også én til én møter blir viktig.
Hovedstyret ønsker å bli holdt orientert om det videre arbeidet.

Vedtak:

Innspill til partiprogrammene godkjennes med de endringene som ble vedtatt i
styremøtet.

Sak 67/20

Spesialistutdanningen – videre prosess
Presidenten viste til sin e-post av 15.4. og påfølgende e-post utveksling og innspill fra
styrets medlemmer. Presidenten sendte, basert på styremedlemmenes synspunkter,
følgende forslag til oppsummering i e-post av 27.4.:
1. Delutredning 2 skal gjennomføres.
2. Utredningen skal gjelde en eller flere modeller for «egentlig» spesialistutdanning
(psykologmodellen).
3. Mandat for utredningen fastsettes av hovedstyret etter forslag fra sekretariatet.

Protokoll hovedstyremøte 4 2020

5/7

4. Utredningen utføres av Viblemo-utvalget.
Viblemo bekreftet at han påtok seg oppdraget forutsatt at det utformes et mandat.
Seksjonenes har selv ansvar for å supplere arbeidsgruppen dersom ikke alle har
anledning til å fortsette.
Vedtak:

Styret slutter seg til forslaget fra presidenten. Utkast til mandat legges frem på det
kommende styremøtet.

Sak 68/20

Utkast til kontrakt med prosjektleder for utvikling av mobil app
Presidenten og generalsekretæren omtalte saken under sak 61.
Ytterligere dokumentasjon og informasjon fra prosjektleder avventes og saken settes i
bero inntil videre.

Vedtak:

Saken settes på dagsorden på et senere styremøte

Sak 69/20

Hovedstyremøter våren 2020
Presidenten informerte kort om bakgrunnen for forslag til endringer. Styret hadde ingen
innsigelser.

Vedtak:

Møteplanen vedtas i tråd med forslaget.

Sak 70/20

Lønnsregulering for generalsekretæren
Generalsekretæren og styresekretæren fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

Styret kommer tilbake til saken.

Sak 71/20

Eventuelt
1. Informasjon fra hovedstyret
Visepresidenten foreslår at hovedstyret er mer synlig overfor medlemmene i den
ekstraordinære situasjonen og at det informeres ut til medlemmene hvordan vi jobber i
denne ekstraordinære situasjonen.

Informasjonssaker
Sak 72/20

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om:
- Det skal avholdes et ekstraordinært styremøte i JUS kommende uke.
Inntektsbortfallet er betydelig.
- Medarbeiderne i JUS jobber intenst med å overføre kursene til digitale
plattformer. Det er relativt god deltagelse på de digitale kursene.
- Det er satt opp et eget team hvis oppgave er å bistå andre foreninger med å
digitalisere sine kurs. Dette blir en betalt tjeneste og vil kunne være en
alternativ inntektskilde for JUS.
- Eventuelle andre inntektskilder vurderes fortløpende.
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Det ble etter generalsekretærens redegjørelse påpekt at det er viktig at JUS gjør hva de
kan for å opprettholde markedsandelen sin slik at de fortsatt vil være en relevant aktør
når kursmarkedet etter hvert tar seg opp igjen.
Sak 73/20

Presentasjon av arbeidsplassundersøkelsen
Generalsekretæren gikk innledningsvis gjennom bakgrunnen for prosjektet som i
hovedsak dreier seg om å kartlegge arbeidsmønsteret for Juristforbundets medlemmer.
Jan Kristian Karlsen fra Company Pulse gikk deretter gjennom de konkrete resultatene
fra undersøkelsen.
Det ble deretter informert om videre prosess, herunder at seksjonene vil få tilbud om en
egen gjennomgang hvor både generalsekretæren og Karlsen kan delta om ønskelig. I
etterkant av dette, vil det i nært samarbeid med seksjonene, besluttes videreformidling
av funnene fra undersøkelsen til medlemmene.
Det vil bli foretatt to nye målinger/undersøkelser, en i 2020 og en i 2021.

4.5.2020
Mette-Sofie Kjølsrød
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