Protokoll fra
Hovedstyremøte 7/2020
Det ble avholdt digitalt styremøte onsdag 17. juni 2020 fra kl. 11.00 – 15.00

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Wiggo Storhaug
Larssen, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen, Tor Egil Viblemo (med
unntak av sakene 104 og 105), Sondre Kristoffer Karlsen Lie og Hanne Eie
Sudland.

Forfall

Anette Fjeld og Karoline Dystebakken

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Jan Lindgren deltok underbehandlingen av sak 113.

Gjester:

Farah Ali, leder av Kvinneutvalget
Hallvard Øren, Leder av Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget

Dagsorden
Sak 103/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om at:
‐ Han følger opp en del saker på ulike sosiale medier. Mange av sakene har den siste
tiden vært knyttet til domstolene med utgangspunkt i domstolstrukturen. Det har
også vært en meningsutveksling om domstolenes uavhengighet. Presidenten har
også ytret sin personlige mening om avkriminalisering av narkotika, herunder for
rekreasjonsbrukerne og understreket for styret at han er bevisst sin rolle som
president i Juristforbundet både når han ytrer seg i jobbsammenheng og privat.
‐ Han deltok på et felles nettseminar i regi av Tekna og Juristforbundets Tech‐forum
15.6. Tema: Teknologi og rettsstatsprinsipper i krisetider. Juristforbundet
samarbeider med Tekna både på politisk nivå, administrativt og gjennom Tech‐
forum.
Presidenten ba deretter om styrets syn på om det er mulig/ønskelig å avholde neste
styremøte og høstseminaret som fysiske møter såfremt dette kan gjøres innenfor
gjeldende smittevernregler. Styret hadde ingen innsigelser til dette.
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Presidenten melder tilbake til sekretariatet om mulig leie av eksterne møtelokaler for
styremøte 27. august. Sekretariatet undersøker aktuelle Oslo‐nære steder for
gjennomføring av styreseminaret. Avsatte datoer må muligens endres pga tidspunktet
for hovedtariffoppgjøret.
Sak 104/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterer iht vedtatt struktur. Han fremhevet særlig at
evalueringsmøtet med Handelsbanken viser fornøyde kunder og positive resultater av
samarbeidet.
Generalsekretæren viste også til at det er sendt et brev til KMD angående
arbeidsplassutforming i staten.
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 105/20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Tariffarbeidet har stått i fokus den siste tiden og ikke‐økonomiske krav er ferdig
behandlet i seksjonen og oversendt Akademikerne‐S som hadde sitt første fysiske
møte i går.
‐ Seksjonen hadde en to‐dagers samling på Støtvig hotell 10.‐11. juni hvor blant annet
forberedelse av årsmøtet og landsmøtet samt gjennomgang av handlingsplanen sto
på dagsorden.
‐ Seksjonen vil foreta suppleringsvalg til styret etter sommeren.
JF‐Privat
Tor Egil Viblemo orienterte om:
‐ Seksjonsstyret har i forbindelse med forberedelsene til årsmøtet blant annet hatt en
gjennomgang av hva som er gjennomført i styreperioden. Det bil bli satt opp en
revidert plan over aktiviteter og budsjett for det neste halvåret.
‐ Styret skal avholde digitale møter med alle foreningene og utvalgene mtp status for
deres aktiviteter og budsjett.
‐ Tor Egil har skrevet artikkel i Juristen om advokater og advokatenes rolle.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Seksjonen hadde invitert Company Pulse til å redegjøre for funnene i undersøkelsen
om arbeidsplasskonseptet på siste styremøtet. Styret ser nærmere på resultatene
og eventuelle tiltak.
‐ Benedicte har deltatt på et digitalt medlemsmøte i Fylkeskommunen Vestland.
‐ Styret forbereder årsmøtet som skal avholdes i Stavanger – Sandes.
‐ Seksjonen har ikke avholdt fysiske møter etter koronautbruddet, men planlegger en
to‐dagers samling i august.
‐ Kommuneprosjektet har hatt et godt og konstruktivt møte med politisk avdeling i
sekretariatet hvor tema blant annet var budskap og kommunikasjon i prosjektet.
JF‐Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:
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‐

‐

‐
‐

Seksjonen har hatt styremøte hvor blant annet gjennomføring av årsmøtet ble
diskutert. Dersom smittevernsituasjonen tillater det, vil det bli gjennomført årsmøte
14. september. Det tas sikte på å avholde et faglig seminar med to tema i tilknytning
til årsmøtet: domstolutredningens del II og Covid 19 og domstolene.
Han har deltatt på flere ulike seminar og digitale arrangement, blant annet et
webinar i regi av EAJ om dommernes situasjon i Polen og møte med ENCJ hvor også
Polen var sentralt tema, samt en konferanse i regi av OSSE om Covid 19.
Dommerforeningen har i samarbeid med bla. Rafto‐stiftelsen, Amnesty og Helsinki‐
komitéen sendt et felles brev til den polske ambassadøren i Norge.
Domstolstrukturen har krevd mye oppmerksomhet og tid i det siste, ikke minst i
forhold til pressen. Dommerforeningen har forsøkt å få igangsatt
sammenslåingsprosessen i Østfold og Romerike igjen etter at den ble satt på vent. I
de sammenheng ble det også tatt til orde for at Domstolsadministrasjonen både bør
og skal mene noe om domstolstrukturen, til tross for kritikken som er fremmet
blant annet av Stortingspolitiker fra Senterpartiet, Jenny Klinge.
Det er avtalt møter med flere Stortingspolitikere om domstolstrukturen.

JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Skrivekonkurransen er utlyst og promotert.
‐ Medlemsundersøkelsen er videresendt og markedsført overfor alle studentene.
‐ Styret har jobbet med bestilling av vervemateriell og planlegging av arbeidet og
arrangementene til høsten.
Sak 106/20

Rapport fra styringsgruppen IT/web inkl. app‐prosjektet
Presidenten innledet og viste blant annet til styringsgruppens forslag til presisering av
oppdraget som ble sendt styret dagen før styremøtet. Styret støtter at gruppen må ha
klarhet i hva som forventes av dem i tiden som kommer. Det fremkom ingen innsigelser
til styringsgruppens forslag.
Presidenten orienterte deretter om status i app‐prosjektet og inviterte til en
meningsutveksling om veien videre. Styret ga uttrykk for at det fortsatt er ønskelig med
en app for medlemmene, men at realismen i pågående prosjekt må revurderes.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til styringsgruppens forslag til mandat.
Presidenten kontakter prosjektleder inneværende uke og melder tilbake til styret så
snart som mulig.

Sak 107/20

Orientering om aktuelle høringer
Det ble vist til at oversikt over innkomne høringer er tilgjengelig i Admincontrol.
Styret hadde ingen kommentarer eller merknader til denne saken.

Sak 108/20

Rapport fra nettverksstyret
Visepresidenten og leder av nettverksstyret informerte om styrets arbeid og aktivitet
som har vært sterkt preget av koronasituasjonen den siste tiden. Nettverkstyret har i
hovedsak hatt fokus på følgende saker og problemstillinger:
‐ De planlagte arrangementene denne våren, flyttes til høsten og det første fysiske
treffet finner sted i Vadsø 3. sept.
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‐

‐
‐
‐
‐

Det har vært jobbet med formatet på nettverksmøtene og forumene.
Retningslinjene for forumene har blitt gjennomgått og det har vært særlig viktig for
styret at invitasjonene skal være åpne og tilgjengelig for alle.
Det arbeides med samlinger/nettverksmøter i Ålesund og i Innlandet samtidig som
det vurderes etablert et faglig nettverk på tvers av departementene.
Det påbegynte planleggingen av en landsdekkende konferanse utenfor Oslo
fortsetter.
Styret ønsket skriftlige retningslinjer for representasjon i nettverksstyret og har fått
utarbeidet et utkast som legges frem for hovedstyret til godkjenning.
Styret har etablert et årlig treff med de lokale nettverkslederne og vil be om at det
utarbeides en kort årsrapport fra hvert nettverk.

Styret har fått tildelt sekretærbistand fra sekretariatet.
Sak 109/20

Orientering fra Kvinneutvalget
Presidenten innledet og ga deretter ordet til leder av Kvinneutvalget, Farah Ali, som
orienterte om arbeidet i utvalget, herunder:
‐ Det planlagte paneldebattmøte i mars ble avlyst grunnet korona, men gjennomføres
nå som et frokostseminar i samarbeid med Econa 9. september. Seminaret vil bli
gjennomført både fysisk og digitalt.
‐ Det planlegges et arrangement for studenter som nærmer seg starten på yrkeslivet.
Ikke besluttet om dette kan gjennomføres fysisk og hvor i landet det eventuelt skal
være. Reiserestriksjoner og smittevernregler må hensyntas.
Styret oppfordret kvinneutvalget til å samarbeide med studentseksjonen.
‐ Det vil bli gjennomført en medlemsundersøkelse om blant annet yrkesvalg,
likestilling osv. etter sommerferien. Funnen skal settes opp i en rapport som antas å
være klar i mars 2021. Dette innebærer en forsinkelse i forhold til det som var
forutsatt og Farah Ali ba om styrets syn på forsinkelsen. Styret hadde ingen
innsigelser, men ønsker at det legges frem en redegjørelse for landsmøtet.
‐ Kvinneutvalget samarbeider tett med Econa og Advokatforeningens kvinneutvalg og
har også fått god hjelp av Juristen.
Farah opplyste på spørsmål fra Sverre Bromander, at kvinneutvalget har fått flere
positive tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres og at Juristforbundet har nedsatt
et kvinneutvalg.
Det ble foreslått av et styremedlem at Kvinneutvalget burde avholde frokostseminar
flere steder i landet for blant annet å sikre god forankring hos medlemmene.

Sak 110/20

Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget
Presidenten innledet og ga deretter ordet til leder av Inkluderings‐ og
mangfoldsutvalget, Hallvard Øren, som orienterte om resultatene fra
medlemsundersøkelsen om følt/opplevd diskriminering.
Det er skrevet en foreløpig rapport som antas kvalitetssikret og ferdigstilt i løpet av
kommende uke. Hallvard Øren distribuerer denne til styret så snart den foreligger.
Øren er i dialog med Dagnes næringsliv om mulig artikkel og vurderer også andre
kanaler for publisering av funnene.
Utvalgslederen opplever ikke at utvalget er godt kjent og forankret i medlemsmassen,
men at dette antagelig har endret seg noe etter utsendelsen av undersøkelsen. Mange
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av medlemmene har fått en unik mulighet til å fortelle sin historie anonymt og
medlemmene generelt har blitt mer oppmerksomme på utvalgets eksistens.
Sak 111/20

Organisasjonspolitisk drøfting
Presidenten innledet og redegjorde blant annet for hva som var utgangpunktet for at
denne problemstillingen ble satt på dagsorden. Han stilte deretter følgende spørsmålet:
Hvilken rolle skal, vil og bør hovedstyret ha i situasjoner, saker og problemstillinger som
kan inneha en overordnet politisk dimensjon? Hvilken innflytelse har forbundet overfor
den som representerer Juristforbundet i slike situasjoner?
I den påfølgende meningsutvekslingen ble det blant annet påpekt at Juristforbundets
organisatoriske oppbygging tilsier at hovedstyret bør kunne instruere seksjonene, men
at problemstillingene er komplekse og at de også dreier seg om Akademikerutvalgenes
autonomi.
Det ble etter kort tid konkludert med at saken forutsetter gode forberedelser og god tid
til drøftelser og at dette bør foregå når styret er samlet fysisk.

Vedtak:

Problemstillingene settes på dagsorden på høstens styreseminar.

Vedtakssaker
Sak 112 /20

Protokoll fra hovedstyremøte 6/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 4.6. med frist for innsending av
merknader 10.6.
Sverre Bromander gikk gjennom forslag til endringer i sakene 94 og 96 og forklarte
hvorfor det var av betydning av dette ble tatt med i protokollen.
Han understreket blant annet at når det gjelder vurdering av om årsmøtene skal
gjennomføring eller utsettes, er det viktig at også demokratiske vurderinger vektlegges.
Det må i størst mulig grad sikres god nok representasjon.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt på møtet.

Sak 113/20

Godkjenning av kommunikasjonsrutiner
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Jan Lindgren som redegjorde oppbyggingen
og systematikken i dokumentet. Styret hadde ingen kommentarer til den overordnede
presentasjonen.
Presidenten gikk deretter gjennom dokumentet punkt for punkt og åpnet for innspill
fortløpende. Styret hadde følgende merknader og innspill
1.
Mål og rammer
Nytt punkt om medlemsnytte tas inn.
4. 5 Budskap og forankring
Sekretariatet erstattes av Juristforbundet.
7.2 Sekretariatet erstattes av Juristforbundet
8. Tydeliggjøring av autonomi for seksjonslederne når krisen inntreffer
8.5 Visepresident og seksjonslederne sette inn på rapporteringsnivå
Hovedstyret må orienteres om den oppståtte krisen så snart som mulig.

Protokoll hovedstyremøte 7 2020

5/6

Presidenten ba hovedstyret ta stilling til det fremlagte dokumentet, men påpekte at
seksjonene likevel kan ta dette opp i egne seksjoner i etterkant og at eventuelle innspill
og spørsmål vil bli vurdert og behandlet.
Vedtak:

Styret sluttet seg til det fremlagte dokumentet med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 114/20

Saker til Akademikernes rådsmøte
Presidenten redegjorde kort for saken og ba om eventuelle forslag til saker som det er
ønskelig at Juristforbundet fremmer til Akademikernes rådsmøte.
Sverre Bromander foreslo å legge frem for Akademikerne at det vedtas en resolusjon
om betydningen av tillitsvalgtes rolle. Styret støttet dette.

Vedtak:

Sverre Bromander utformer forslag til tekst som sendes hovedstyret for drøfting og
beslutning.

Sak 115/20

Kandidater til Informasjonskurs ved Forsvarets Høgskole
Presidenten ønsker å melde interesse for deltagelse til Informasjonskurs nr. 60 ved
Forsvarets Høgskole. Øvrige forslag må meldes inn til sekretariatet innen fristen.
Presidenten fraskriver seg all befatning med denne saken i det videre og overlater den
videre prosessen og behandlingen av saken til visepresidenten.

Vedtak:

Hovedstyret sender forslag til kandidater til sekretariatet senest 10. august.
Saken sendes styret for behandling pr e‐post.

Sak 116/20

Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 117/20

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om:
‐ Fortsatt hyppige styremøter i JUS
‐ JUS har gjort et formidabelt omstillingsarbeid. Det er blant annet gjennomført
digitalisering av en mengde kurs samt at det er etablert et nytt konsept som heter
JUS digital og som er en gunstig abonnementsordning på kurs for medlemmene.
Referatene fra styremøtene i JUS legges i Admincontrol.

23.06.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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