Protokoll fra
Hovedstyremøte 1/2021
Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 7. januar 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 17.00
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget (fom sak 4), Karoline
Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen (ikke til stede under
sak 6) Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Sondre Kristoffer Karlsen
Lie og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Tone Helén Brodal

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael Krane, sakene 6 og 8.
Linda Engebretsen sak 8.

Inviterte

Leder av IT/web gruppa, Are Andersen Skjold‐Frykholm, var til stede under
behandlingen av 8.

Dagsorden
Sak 1/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om:
‐ Det skal behandles en sak om bruk av OU‐midler i Akademikernes styre i slutten av
måneden og det ble i den forbindelse avholdt et internt Teams‐møte med
seksjonslederne og Juristforbundets representanter i de ulike utvalgene og
samarbeidsorganene i Akademikerne. Saken vil bli lagt frem for hovedstyret
Så snart saksfremlegget fra Akademikerne foreligger.
‐ Det ble avholdt ekstraordinært styremøte i Akademikerne i desember hvor tema var
Sysselsettingsutvalget. Kari Sollien har dissentert i utvalget når det gjelder
spørsmålet om endring av aldergrensen. Presidenten ga uttrykk for at han støtter
Solliens syn og ba styret om styrets støtte til dette, hvilket han fikk.
Visepresidenten orienterte om:
‐ Leder av Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget, Hallvard Øren, ønsker å supplere
utvalget pga frafall. Iht retningslinjene for oppnevning av medlemmer til utvalget, er
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‐

det sekretariatet som bekjentgjør muligheten til å melde interesse til vervet overfor
alle medlemmer. Forslagene forelegges hovedstyret for endelig beslutning.
Visepresidenten har hatt en samtale med Catrine Moksness om etableringen av
stiftelsen og om Juristforbundets deltagelse i form av styreplass. Det er planlagt et
første styremøte i stiftelsen i løpet av januar.
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Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte blant annet om:
‐ Det er en del arbeid knyttet til budsjettet.
‐ Det vil bli lagt frem en innstilling til styret om samarbeidspartner på
pensjonsområdet så snart den siste avgjørende runden med de tre finalistene er
gjennomført.
‐ Vi har startet arbeidet med å sette opp en oversikt over alle arrangement, kurs mm.
og den vil blant annet også inneholde frister og beslutningsnivå.
‐ Lønnsundersøkelsen sendes alle yrkesaktive medlemmer mandag 11.1.
Undersøkelsen har vært forelagt og drøftet med seksjonene.
‐ Protokollene fra begge landsmøtene er undertegnet og vil bli lagt ut på nettsidene.
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Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander varslet at han ønsket en sak behandlet under eventuelt.
Han ga også uttrykk for at det er behov for en avklaring av hvorvidt fremtidige
lønnsundersøkelser skal forankres i hovedstyret.
Bromander orienterte deretter om:
‐ Seksjonen planlegger årsmøtet som skal være 10. februar og som blir fullt ut
digitalt.
‐ Seksjonsstyret har mye fokus på budsjett‐saken. Han påpekte i forbindelse med
dette at det er viktig at saksdokumenter distribueres så tidlig som mulig slik at
seksjonen kan behandle sakene før de behandles av hovedstyret.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen ga innledningsvis uttrykk for at seksjonen gjerne vil ha en
konsekvensanalyse fra den som er prosjektansvarlig hvor det belyses hvordan
tiltakene/prosjektene kan gjennomføres med eventuelt reduserte budsjetteter.
Han informerte deretter om at det har vært seksjonsstyremøte hvor det blant annet ble
fattet følgende vedtak:
‐ Det skal avholdes digitalt styreseminar 12.‐13. februar.
‐ Seksjonen forbereder en sak til hovedstyret hvor det bes om en vurdering av
hvorvidt det har vært riktig å stå utenfor Akademikerne +
‐ Det er vedtatt å iverksette et prosjekt for etablering av bedriftsgrupper. Det skal
ansettes en ny ressurs i en 1‐årig prosjektstilling. Innplassering avklares med
generalsekretæren.
‐ Forum for næringsdrivende har foreslått at det etableres en advokatfullmektigpool
hvor de som er interessert i en stilling som advokatfullmektig kan legge inn
yrkesrelaterte opplysninger om seg, og at Juristforbundets næringsdrivende
medlemmer kan bruke poolen og søke etter ønsket kompetanse.
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JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Seksjonen skal avholde digitalt årsmøte i februar.
‐ Neste styremøte skal avholdes 21. januar.
‐ Kommuneprosjektet er i godt driv. Det har blant annet vært flere saker i media og
samarbeidet med Politikk og Samfunn fungerer godt.
JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om:
‐ Høyt fokus på etableringen av nye rettskretser som har særlig stor betydning for
domstollederne. DA avholder Samarbeidsrådmøter hver 14. dag.
‐ Lønnstilleggene for dommerne ble kunngjort denne uken. Resultatet ble flate tillegg
til alle på 1,7%.
‐ DA og Dommerforeningen skal arrangere en digital konferanse med tema;
Domstolenes uavhengighet. Mange spennende foredrag på dagsorden og med
mange interessante foredragsholdere.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Undersøkelsen til studentene om studiesituasjonen under korona‐pandemien er
avsluttet med en svarprosent på 29. Rapporten er under utarbeidelse og vil være
klar om kort tid. Studentstyret vil komme uttalelser om funnene i undersøkelsen
neste uke.
‐ Styret jobber fortsatt med Rettssikkerhetsdebatten som dessverre har blitt forsinket
pga korona‐situasjonen. Gode tips til ordstyrer ble etterlyst.
‐ Seksjonen skal arrangere en quiz i januar og det jobbes også med andre
arrangement som skal avholdes senere på året.
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Orientering om aktuelle høringer
Presidenten orienterte om at det ikke var noe nytt å meddele annet enn den allerede
omtalte aldersgrenseloven.
Schrøder Amundsen påpekte at hovedstyret har besluttet at det skal nedsettes en
gruppe som skal vurdere Juristforbundets høringsrutiner, men at gruppen ikke har
startet sitt arbeid fordi ikke alle seksjonene har meldt inn sine representanter.
Presidenten ba om at saken blir satt opp på neste ordinære styremøte.

Vedtakssaker
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Protokoll fra hovedstyremøte 13/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 18.12. med frist for å sende inn
merknader 5.1. Det fremkom ingen merknader hverken skriftlig eller i møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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Rammebudsjett for 2021‐2022
Presidenten innledet og redegjorde kort for de vedlagte saksdokumentene. Han
inviterte deretter Michael Krane til en overordnet gjennomgang av excel‐arket for å
klargjøre innholdet i dokumentet for styret. Krane påpekte i sin gjennomgang at alle
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prosjektene/punktene som er satt opp i oversikten utelukkende er ment som en hjelp
for styret og at alle poster må drøftes av hovedstyret.
Presidenten ønsket i første omgang en overordnet debatt hvor styret drøfter spørsmål
som for eksempel; hva skal hovedstyret skal drive med? Hvordan skal vi få mest mulig
medlemsnytte og effekt av de midlene vi har til rådighet?
Styret konkluderte med at det er viktig med et godt beslutningsgrunnlag og at det blant
annet er behov for en nærmere vurdering og analyse av konsekvenser av eventuelle
kutt i de ulike prosjektene. Prosjektansvarlig involveres og oppfordres til å tenke
kreativt og innovativt.
Vedtak:

Det utarbeides en analyse av hvilke konsekvenser det vil få dersom det foretas kutt i
følgende prosjekter/tiltak: Rettssikkerhetskonferansen, Rettssikkerhetsprisen,
Arendalsuka, Juristkongressen, Juristdagen, Legal Walk og Tech‐forum.
Vurderingen legges frem i forkant av det ekstraordinære hovedstyremøte onsdag 13.1.
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Valg av nytt nettverksstyret
Presidenten innledet kort om saken og viste til at det utelukkende var meldt inn
representanter fra JF‐Privat og JF‐Stat samt at de nåværende representantene fra
nettverksstyrene har sagt seg villig til å fortsette i styret. Sverre Bromander påpekte at
han ønsker at hovedstyret skal følge retningslinjene ved valg av representanter til
nettverksstyret. Styret sluttet seg til dette, men mente likevel at hensynet til kontinuitet
er spesielt viktig nå som styret er relativt ny‐etablert og at valget derfor gjennomføres
uten innhenting av ytterligere kandidater. Styret erkjenner imidlertid at dette ikke er i
tråd med de vedtatte retningslinjene.
Kandidater fra de øvrige seksjonene, trer inn i styret fortløpende. Therese Gilbert fra
sekretariatet er styrets sekretær.

Vedtak:

De tre sittende direkte valgte representantene re‐oppnevnes.
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Teams for tillitsvalgte
Are Andersen Skjold Frykholm redegjorde for prosjektet med særlig vekt på de
elementene som hovedstyret etterspurte etter forrige styremøte, blant annet behovet
for et verktøy for tillitsvalgte som ivaretar GDPR og hvilke alternativer som har vært
vurdert. Det ble også understreket at pandemien har synliggjort mulighetene som ligger
i digitale plattformer og at Teams for tillitsvalgte med høy sannsynlighet vil innebære
betydelige besparelser mtp på reisevirksomhet.
Styret drøftet deretter saken og sluttet seg til at det iverksettes et forprosjekt. Anders
Schrøder Amundsen understreket at JF‐P ønsker å delta i piloten.

Vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til at utvalget for IT‐/WEB‐utvikling og sekretariatet starter
forprosjektet. Leder av utvalget for IT‐/ WEB‐utvikling vil sammen med sekretariatet
rapportere fortløpende til hovedstyret. Når forprosjektet er avsluttet vil IT‐/WEB‐
utvalget og sekretariatet komme tilbake til hovedstyret med endelig
funksjonsbeskrivelse, kostnadsestimat og fremdriftsplan for hovedprosjektet, samt drift‐
og forvaltningskostnader.
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Forsvarets høgskole
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Presidenten redegjorde kort for tidligere søknadsprosesser. Det er ønskelig at det settes
opp et informasjonsskriv som redegjør for prosessen og som indikerer opptaksnivået slik
at seksjonene kan dette med i betraktning når de behandler saken i sine styrer.
Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til informasjonsskriv som forelegges hovedstyret til
godkjenning. Seksjonene fremmer forslag til kandidater til hovedstyret innen 12.
februar. Saken tas opp til beslutning i styremøtet 18. februar.
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Eventuelt
1. Gjennomføring av arrangement, kurs, møter i lys av pandemien
Sverre Bromander ønsker at styret drøfter hvordan Juristforbundet skal forholde seg
med tanke på gjennomføring av arrangement i tiden som kommer. Dette spørsmålet
bør det tas tilling til så raskt som mulig av hensyn til planlegging og forutsigbarhet.

Vedtak:

Styret behandler saken på et av de ekstraordinære styremøtene neste uke.
Sekretariatet redegjør for de aktuelle smitteverntiltakene og myndighetenes pålegg og
råd mtp pandemien.

Informasjonssaker

Sak 11/21

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om status i JUS som har lykkes med å gjennomføre en
enorm omstilling og at prognosen for 2020 ser bra ut. Det er forventet et positivt
resultat på tentativt 3,5 mill i tillegg til at fondsmidlene som ble overført til drift tidligere
i år, er tilbakeført fondet.
Abonnementsløsningen har vist seg å være veldig populær og den vil bli videreført i
2021.

Presidenten avsluttet med å minne om de to ekstraordinære hovedstyremøtene kommende uke. Det
vurderes etter møtet på onsdag om det er behov for å opprettholde møtet på torsdag.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
12.01.2021

Protokoll hovedstyremøte 1-2021

5/5

