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Protokoll fra 
Hovedstyremøte 9/2020 

 
Det ble avholdt digitalt styremøte torsdag 17. september 2020. 
 
Til stede 
fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget, 

Karoline Dystebakken (sakene 136 – 139), Sverre Bromander, Mathias Bjornes, 
Kirsten Bleskestad, Tor Egil Viblemo, Sondre Kristoffer Karlsen Lie og Hanne Eie 
Sudland.  

    
Forfall   Benedicte Gram-Knutsen 
     
Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød 

Michael Krane deltok under behandling av sakene 135 og 140 
Linda Engebretsen deltok under behandlingen av sak 135 

 
Presidenten ønsket ny leder av Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad, og nestleder i JF-Kommune, 
Mathias Bjornes, velkommen til hovedstyret.  
Presidenten varslet deretter at han hadde en sak han ønsket å informere styret om under eventuelt. 
Det ble ikke meldt om andre saker.  
 
Dagsorden             
 
Sak 134/20 Presidenten og visepresidenten                     

Presidenten orienterte om:      
- Det har vært møte i styringsgruppen for arbeidsplasskonseptet som gjennomføres 

av Company Pulse. For videre informasjon ble det vist til generalsekretærens 
informasjon under sak 135. 

- Rettssikkerhetspris 2020, som gikk til den norske rettsstaten, ble utdelt i 
Lagtingssalen i Stortinget og tatt imot av statsminister Erna Solberg, 
høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 
og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen. Etter utdelingen ble 
det gjennomført en samtale med de fire representantene for prisvinneren, meget 
profesjonelt og godt ledet av sekretariatet ved Vegard Valestrand.  
Juristforbundet har, ikke uventet, fått noen reaksjoner på prisen og juryens leder 
har ved flere anledninger og i ulike media redegjort for juryens beslutning.  

- I forbindelse med styremøte i Akademikerne sist uke, ble det tatt opp flere saker 
knyttet til blant annet Juristforbundets forslag til Akademikernes rådsmøte samt 
utspillet om å etablere et tettere samarbeid i privat sektor. 

 
 



 

Protokoll hovedstyremøte 9 2020 

 

 

 

2/8 

 
Visepresidenten orienterte om: 
- Det ble avholdt et vellykket oppstartmøte for det lokale nettverket i Vadsø sist uke.  
- Kvinneutvalget avholdt et frokostmøte i Høyres Hus med tema «Kvinner og lønn» 

hvor blant annet visepresidenten deltok i paneldebatten.        
             

Sak 135/20 Generalsekretæren                                                     
Generalsektæren orienterte om: 
- At han er i valgkomitéen i Akademikerne og at det for tiden gjennomføres intervjuer 

med alle kandidatene. Han har også fått noen henvendelser vedrørende 
vedtektsendringsforslagene fra Juristforbundet.  

- Det har vært en del dialog mellom Juristforbundet, Kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
prosjektet: arbeidsplasskonseptet. KMD har vist til forskning som ikke finnes og 
ifølge STAMI ser ut til å ha landet på feil konklusjoner i spørsmålene rundt åpent 
kontorlandskap. 
Det er viktig for Juristforbundet å ha et faktabasert og løsningsorientert fokus. 

- Det er brudd i tariffoppgjørene i Staten, KS og Oslo kommune. For ytterligere 
informasjon vises til informasjon fra seksjonene.  

- Therese Gilbert er ansatt som HR/administrasjonskonsulent. Hun tiltrådte i august- 
Line Egeland er ansatt som analyseansvarlig og tiltrer medio oktober. Sistnevnte er 
en felles ressurs som vi deler med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene. 

 
Linda Engebretsen la deretter frem resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble 
gjennomført før sommerferien.  
Presentasjonen og undersøkelsen i sin helhet sendes styret i etterkant av styremøtet. 
Det ble påpekt av Sverre Bromander at hovedstyret bør engasjere seg mer i hvilke 
spørsmål som stilles i medlemsundersøkelsene. Styret sluttet opp om dette og ba 
sekretariatet om å bli involvert i prosessen i god tid før neste undersøkelse.   
 
Prognose for 2020 og budsjettforslag for kommende periode (2021-2022) var sendt 
styret i forkant av styremøtet. Michael Krane gikk gjennom forslag til budsjett og 
understreket at han gjerne bistår seksjonene når de skal gå gjennom forslaget i egne 
styrer.  
Fastsetting av kontingent er et vesentlig spørsmål som styret må ta stilling til. Samlet 
utast til budsjett, herunder spørsmålet om kontingent, drøftes og besluttes på neste 
styremøte.  
 
Krane gikk deretter gjennom de viktigste avvikene i prognosen og påpekte at store deler 
av underforbruket kan tilskrives redusert reisevirksomhet grunnet pandemien. Styret ga 
uttrykk for forståelse for de antatte avvik som fremkom i prognosen.  
 

Sak 136/20 Seksjonene        
JF-Stat 
Sverre Bromander orienterte om:  
- Det er valgt ny nestleder i seksjonen, Rannveig Sørskaar. Hun er også 1. vara til 

hovedstyret.  
- Seksjonen har besluttet å utsette årsmøtet til februar 2021. Suppleringsvalg er 

iverksatt grunnet stort frafall fra styret inneværende periode.  
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- Tarifforhandlingene i staten endte med brudd og oppgjøret går til megling med 
oppstart 23. september. Fristen for meglingen er 15. oktober.  
Stillingskoder har vært et utfordrende tema internt i Akademikerne-Stat. 
 

JF-Privat 
Tor Egil Viblemo orienterte om: 
- Det har vært avholdt tillitsvalgtsamling i Trondheim hvor blant annet rettspolitikk og 

strategi ble drøftet. 
Seksjonen har også hatt en gjennomgang med alle foreninger og forumene hvor 
status i arbeidet og gjennomgang av økonomi var hovedtema.  

- Han har lest rettssikkerhetsrapporten og følger med i den pågående debatten rundt 
rettshjelpsutvalgets rapport. 

- Det har vært gjennomført suppleringsvalg til verv som styremedlem i seksjonsstyret.  
- Seksjonen forbereder årsmøtet som finner sted medio november og har også fokus 

på forberedelser til Landsmøtet.  
- Det er valgt ny leder i Bedriftsjuristene, Marianne Frydenlund. 

 
JF-Kommune  
Mathias Bjornes orienterte om: 
- Seksjonen avholdt styremøte og styreseminar på Losby Gods 27.-28. august. Dette 

var det første fysiske møtet etter koronautbruddet.  
- Prosjektgruppen for Kommuneprosjektet jobber med et forslag til tiltak som vil bli 

presentert for hovedstyret så snart det er klart. Kommuneundersøkelsen ble sendt 
landets kommuner og fylkeskommuner 16. september.  

- Det er brudd i forhandlingene i KS og Oslo kommune. Oppgjørene går til megling 
med frist 15. oktober.  

     
JF-Dommerforeningen  
Kirsten Bleskestad orienterte om: 
- Dommerforeningen avholdt årsmøte og seminar i Gamle Logen 14. september. 

Tema for seminaret var Covid19 og påvirkningen på domstolene ved professor 
Holmøyvik fra UiB etterfulgt av en paneldebatt.  
Årsmøtet valgte nytt styre, hvorav fire gjenvalgte og fem nye. Tingrettsdommer 
Kirsten Bleskestad ble valgt til ny leder, lagdommer Kristel Heyerdahl til ny 
nestleder. 

- Det nye styret avholdt sitt første styremøte umiddelbart etter årsmøtet.  
Det var enighet om at Domstolkommisjonens rapport vil legge føringer for arbeidet 
fremover. Styret ser også arbeidet i DAs omstillingsprosjekt som viktig for hva slags 
domstoler vi skal ha i fremtiden.  

     
JF-Student         

  Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om: 
- Det har blitt meldt inn flere studentmedlemmer i august i år enn tilsvarende periode 

i fjor, hvilket tyder på at studentstyret har klart å være synlige og attraktive også 
under korona.  

- Det har vært avholdt flere vellykkede og populære foredrag for 
studentmedlemmene, både fysisk og digitalt. Flere arrangement er planlagt i nær 
fremtid og ytterligere er under planlegging.  
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- Det har vært begrenset adgang til å stå på stand og studentene har i stedet invitert 
til kontorbesøk hvilket har vært et godt besøk tilbud. Det har også vært delt ut 
brosjyrer på lesesalene. 
        

Sak 137/20 Orientering om aktuelle høringer       
 Presidenten viste til oversikten over innkomne høringer som var lagt i Admincontrol i 
forkant av styremøtet.   
Han påpekte videre at det er begrenset kapasitet til å besvare alle høringene som 
kommer og at det samme antagelig gjelder for seksjonene og foreningene. Han uttrykte 
at styret bør diskutere hvordan forbundet best skal håndtere dette fremover og varslet 
at problemstillingen vil bli satt på dagsorden på et senere styremøte. 
 
Det foreligger foreløpig ikke et utkast til høringssvar i NAV/EØS høringen. Håvard 
avklarer med sekretariatet og ber eventuelt om at det søkes om utvidet svarfrist.  
Hovedstyret ønsker å lese høringsutkastet før det sendes til departementet.  
 
Tor Egil Viblemo minnet om Rettshjelpsutvalgets rapport og ønsker at Juristforbundet er 
med på debatten når det gjelder de overordnede problemstillingene som tas opp.  
 
Høringsutkast fra Akademikerne om forslag til å fjerne plikten til å fratre ved 
aldergrense for de som har lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten, 
var sendt styret i forkant av styremøtet.  Utkastet ble ikke gjennomgått i styremøtet, 
men sendt ut for skriftlig behandling i etterkant.  

 
 
Vedtakssaker 
 
 
Sak 138/20 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2020       

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 3.9. med frist for innsending av 
merknader 10.9. Sekretariatet har ikke mottatt merknader.  

   
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 139/20 Forberedelse av saker til Landsmøtet       

1) Gjennomgang av dagsorden  
Presidenten viste til det utsendte forslaget til forslaget til dagsorden.  
Styret hadde ingen merknader til forslaget.  

 
Vedtak: Endelig dagsorden vedtas på neste styremøte.  
 

2) To-års rapporten – fremleggelse av 1. utkast for merknader og innspill 
Presidenten viste til saksfremlegget fra generalsekretæren og utkast til to-års rapport. 
Styret hadde ikke innspill eller forslag til ytterligere tema som bør omtales i rapporten. 
Bromander ga imidlertid uttrykk for at organisasjonskartet bør tas ut da det etter hans 
mening ikke er politisk behandlet.   
 

Vedtak: Hovedstyret sender inn eventuelle merknader og innspill til rapporten til behandling på 
neste styremøte.  
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3) Satsningsområder 2020-2022 
Presidenten viste til utkast til satsningsområder for kommende periode. Utkastet er 
utarbeidet i samarbeid mellom seksjonene og sekretariatet. 

Vedtak: Hovedsatsningsområdene for forbundets aktivitet kommende periode godkjennes i tråd 
med forslaget.  
 
4) Prinsipprogram 
Presidenten viste til utkast til prinsipprogram som er utarbeidet i samarbeid mellom 
seksjonene og sekretariatet. 
 

Vedtak: Prinsipprogrammet godkjennes i tråd med forslaget.  
 

5) Vedtektsendringer 
Presidenten og sekretariatet gikk gjennom forslag til vedtektsendringer i tråd med 
saksfremleggene.  
Styret diskuterte særlig problemstillingene knyttet til vedtektenes §§ 1-2, 3-9-1 og 3-9-2.  
 

Vedtak: Hovedstyret fremmer ikke forslag om endring i vedtektenes i § 1-2 c)  
Hovedstyret fremmer forslag om at det gjøres endringer i §§ 3-9-1 og 3-9-2 samt i 
instruksen for valgkomiteen slik at det tillegges valgkomitéen å innstille til leder av 
utvalgene. 
Hovedstyret fremmer forslag om at det tas inn en ny bestemmelse i vedtektene som 
gjør det mulig for å plassere de øverste lederne i JF-K i en egen forening for ledere.  
 
6) Forslag til møteleder 

 
Vedtak: Tron Vegard Sagen Eriksen forespørres. 

 
7) Forslag til leder av Kvinneutvalget 
Presidenten innledet og viste til vedtektenes § 3-9-1 hvor det fremkommer at leder av 
kvinneutvalget skal velges av landsmøtet etter forslag fra hovedstyret. Det samme 
gjelder leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget, jf. § 3-9-2. 
Styret drøftet hvilken prosess det er hensiktsmessig å ha for kunne fremme forslag til 
kandidat. Styret kom til at det i første omgang må avklares om nåværende leder ønsker 
gjenvalg.  

 
Vedtak: Visepresidenten forespør nåværende leder om vedkommende ønsker gjenvalg.  

 
8) Forslag til leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget 
Det vises til saksfremstillingen og beslutningen i punkt nr. 7.  

 
Vedtak: Visepresidenten forespør nåværende leder om vedkommende ønsker gjenvalg.  

 
9) Forslag til leder av valgkomitéen 
Presidenten innledet og viste blant annet til at det ikke er regulert i vedtektene hvem 
som skal fremme forslag til leder av valgkomitéen. Han viste videre til hva som er vanlig 
praksis på dette området og foreslo at styret fremmer forslag til leder av valgkomitéen 
på landsmøtet. Styret støttet forslaget.  
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Vedtak: Forslag til leder av valgkomitéen legges frem og vedtas på neste styremøte. 
 
 
Sak 140/20 Honorering av tillitsvalgte – rapport fra arbeidsgruppe                   

Michael Krane gikk gjennom bakgrunnen for saken og presenterte oppsettet i excel-
arket/matrisen. Han understreket at tallmaterialet som er tatt inn i matrisen 
utelukkende er ment for å gi et utgangspunkt eller et bilde av de økonomiske 
virkningene av forslaget fra arbeidsgruppen.  
Det ble fremhevet at det er mange prinsipielle sider ved forslaget om honorering som 
ikke er drøftet eller avklart, blant annet nivå på honoraret, antall som skal motta det 
osv. Styret drøftet ulike problemstillinger, men mente det var hensiktsmessig at 
arbeidsgruppen gjør en ny vurdering i lys av antatte økonomiske konsekvenser av 
forslaget som er fremmet. Michael Krane stiller seg til disposisjon for arbeidsgruppen 
ved behov. 
 

Vedtak: Matrisen over kostnadene sendes arbeidsgruppen med anmodning om at de foretar en 
ny vurdering av forslagene i lys av mulige økonomiske konsekvenser. Saken settes på 
dagsorden på neste styremøte.  

  
Sak 141/20 Beslutningsnivå og oppgaver        
 Presidenten viste til styrets diskusjoner på styreseminaret 26. august og redegjorde for 

sekretariatets utkast til oversikt over ulike saker/problemstillinger og beslutningsnivå i 
organisasjonen. Utkastet ble sendt seksjonslederne i e-post 8.9. med oppfordring til å 
sette inn flere saksområder. Dokumentet er ment å være dynamisk og skal være en 
støtte for styret og resten av organisasjonen når det kommer opp problemstillinger 
knyttet til beslutningsnivå.   

 
Vedtak:  Oppfordringen til styremedlemmene om å spille inn saker til listen opprettholdes. 
 
Sak 142/20 Eksklusjon og disiplinærreaksjoner       

Presidenten informerte kort om bakgrunnen for at saken er satt på dagsorden.  
Etter noe diskusjon, konkluderte styret med at problemstillingen rommer både politiske 
og praktiske forhold. I og med at dette ikke er en sak som haster, ble det foreslått å ta 
saken opp til diskusjon på et senere styremøte. Prosedyrene ved en behandling av 
spørsmål om eksklusjon eller disiplinærreaksjon er det imidlertid viktige å få på 
uavhengig av den politiske diskusjonen.  

 
Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til prosess/prosedyrer for behandling av saker etter 

vedtektenes §§ 2-4-1 og 2-1a) 3. ledd. Saken settes på dagsorden på et senere 
styremøte.  

 
Sak 143/20 Nord-konferansen         

Visepresidenten redegjorde for informasjon gitt til styret i tidligere styremøter om 
planlegging av en konferanse i samarbeid med blant annet UiT. Det ble også vist til et 
utkast til planskisse utarbeidet av sekretariatet.  
 
Styret er positive til at det etableres en konferanse i de årene det ikke avholdes 
Juristkongress. Konferansen legges til de nordligste fylkene, men skal være et tilbud til 
alle medlemmene.   
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Vedtak: Styret støtter forslaget om at det etableres en Nord-konferansen de årene det ikke er 

Kongress, første gang i oktober 2021. 
 
Sak 144/20 Utdanningstilbud til tillitsvalgte ved Høgskolen Kristiania    

Generalsekretæren innledet i tråd med saksfremlegget og fremla forslag om at tilbudet 
ved Høgskolen videreføres i 2021.  
Styret støttet generalsekretærens forslag. Det ble imidlertid pekt på at utvelgelsen av 
kandidatene enten bør foretas av seksjonene eller at seksjonene innstiller til 
hovedstyret.  

 
Vedtak: Tilbudet opprettholdes i tråd med forslaget, men det presiseres i retningslinjene at 

utvelgelsen skal foretas av et politisk organ, primært av seksjonsstyrene.    
  
Sak 145/20 Saker til Akademikernes rådsmøte – vedtektsendringer        
 Presidenten innledet og gikk deretter gjennom forslagene som er fremmet til 

Akademikernes rådsmøte 21.oktober.  
 

1) Forslag til endring i Akademikernes vedtekter med tilhørende endringer i Instruks 
for Akademikernes valgkomite. Forslaget innebærer at det skal velges to 
varamedlemmer til valgkomitéen.   

 
Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget.  
  

2) Forslag til endringer i Akademikernes vedtekter. Forslaget innebærer at styret i 
Akademikerne deltar i Rådets møter med tale- og forslagsrett. Det tas også inn en 
bestemmelse om at styrets medlemmer ikke samtidig kan delta som representant 
for sin medlemsforening i Rådet. Generalsekretæren har talerett. 

 
Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget.  
 

3) Forslag til endring i Akademikernes vedtekter. Forslaget innebærer at valg av leder 
og nestleder i utvalg og samarbeidsorgan foretas av rådet i stedet for at utvalgene. 
Stemmevekten i utvalgene og samarbeidsorganene legges til grunn.  Forslaget er 
fremmet av Juristforbundet.  
Presidenten redegjorde for hvilke reaksjoner forslaget har avstedkommet og åpnet 
opp for at det kan foretas en ny vurdering. Styret holdes orientert. 
 

Vedtak: En eventuell endring av forslaget skal legges frem for hovedstyret i forkant av 
rådsmøtet. 

 
 
Sak 146/20  Eventuelt  
 Presidenten informerte kort om hva saken gjaldt, men valgte å sende et notat om saken 

til styret i etterkant av møtet.  
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Informasjonssaker 
 
Sak 147/20 Informasjon fra JUS         

 Generalsekretæren informerte om at situasjonen i JUS er den samme som i forrige 
møte: økonomien er bedre og styret følger situasjonen tett.  
Det skal være styreseminar 22/9. Referatene distribueres så snart de foreligger.  
Styret ga nok en gang uttrykk for at det digitale tilbudet til JUS er svært godt og at dette 
bør opprettholdes også etter pandemien.  

 
 
23.09.2020 
Mette-Sofie Kjølsrød 


