Protokoll
fra
hovedstyremøte 10/2021
Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 10. juni 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 17.30

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Tone Helén Brodal,
Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen, Anders
Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany og Hanne Eie
Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Linda Engebretsen, sak

Inviterte

Leder av Inkluderings‐ og mangfoldutvalget, Hallvard Øren.

Dagsorden
Sak 113/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten innledet med å minne om at det neste hovedstyremøtet vil bli avholdt som
fysisk møte i Juristenes Hus og at styret inviteres til middag i etterkant av møtet.
Han orienterte deretter om det pågående arbeidet med endringene i Gradsforskriften
som ble vedtatt av Stortinget i slutten av mai. Presidenten, visepresidenten og
sekretariatet hadde møte med dekanene ved de tre fakultetene sist uke, og det tas sikte
på å sende et felles brev til Kunnskapsdepartementet hvor de viktigste forholdene
fremholdes, herunder fremtidig behov for juridisk kompetanse, antall studieplasser,
fordeling og finansiering samt kvaliteten på studiet. Brevet vil også inneholde en
henstilling om at Juristforbundet involveres i den videre prosessen knytte til endringene
i juristutdanningen.
Ad hoc‐utvalget som ble nedsatt ifm høringen vil få brevet til gjennomsyn før det
sendes.
Visepresidenten orienterte om at hun har deltatt på møte i Kunnskapsnettverket i
Akademikerne hvor blant annet forskerrekruttering og endringer i
egenbetalingsforskriften sto på dagsorden. Hun påpekte at det er behov for å etablere
et miljø i Juristforbundet hvor blant annet de spørsmålene som tas opp i
Kunnskapsnettverket kan drøftes. Det er også ønskelig at hovedstyret involveres i større
grad.
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Visepresidenten opplyste videre at Rettssenteret har fått et økonomisk tilskudd til et
digitaliseringsprosjekt og at virksomheten er i positiv og rask utvikling. Visepresidenten
sender ut kort redegjørelse og statusrapport om Rettssenteret til styret i forkant av
neste hovedstyremøte.
Sak 114/21

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og
løpende drift i sekretariatet.
Han orienterte også kort om status i JUS som fortsatt driftes og leverer veldig bra.
Han omtalte også behovet for kontorfasiliteter for tillitsvalgte og informerte om at det
vil komme en invitasjon fra han til seksjonene om å melde inn hvilket behov seksjonene
har for kontorplasser på kort og noe lengre sikt.
Orienteringen legges i Admincontrol etter styremøtet.

Sak 115/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
Seksjonsstyret hadde en fysisk styresamling 9.‐10. juni hvor hovedtema var utviklingen
av Juristforbundet og lønnsoppgjøret i staten.
Bromander orienterte styret om resultatet av tarifforhandlingene og understreket at
det er behov for grundige forberedelser frem mot neste oppgjør samt at vi må
bevisstgjøre tillitsvalgte på holdninger og etablerte kulturer og at dette bør gjøres blant
annet gjennom tillitsvalgtopplæringen.
JF‐Privat
Anders Schrøder‐Amundsen omtalte følgende fire saker:
‐ Arbeidsgruppen som har fått i oppgave å legge frem forslag til hvordan
høringsarbeidet i Juristforbundet kan organiseres og forbedres, vil legge frem et
forslag for hovedstyret på neste styremøte.
‐ Forum for næringsdrivende har sendt et brev til Monica Mæland hvor det stilles
spørsmål ved prosessen knyttet til oppnevning av faste forsvarere. Etter forumets
oppfatning er det forhold som tyder på at dette ikke gjøres i tråd med regelverket.
‐ Forum for yngre jurister inviterer til ulike sosiale tiltak for medlemmene,
eksempelvis kajakk‐kurs og løpekurs, som er veldig populære.
‐ Sekretariatet har gjort en god jobb ifm opplæringen av Kristine‐Petrine og bidratt til
å gi henne et godt grunnlag for det prosjektet hun skal gjennomføre.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om at seksjonen har ikke hatt fysiske styremøter på
lang tid, men at Kommuneprosjekt‐gruppen planlegger en reiserunde til høsten og
starter med et besøk i Harstad og omegn.
Seksjonen har den siste tiden jobbet på en litt annerledes måte og i større grad fokusert
på å henvende seg til medlemmer og innbyggere. Gram‐Knutsen ga styret en oversikt
over artikler og omtaler som har vært fremme i de mange ulike lokale mediene. Denne
synligheten har gitt veldig god respons på flere områder og ulike måter. Gram‐Knutsen
fremhevet at sekretariatet har gjort en veldig god jobb og i stor grad bidratt til det gode
resultatet.
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JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om at styrets arbeid i særlig grad er knyttet til ulike
problemstillinger ifm de nye rettskretsene. For øvrig jobber styret med planlegging av
representantskapsmøtet i september og skal blant annet diskutere hvilke tema det er
ønskelig å ta opp på representantskapsmøtet i styremøtet kommende mandag. Styret
skal også diskutere hvilke tema som bør/skal prioriteres i oppfølgingen av
Domstolkommisjonen, hvorav lønnsfastsettingsordningen for dommere er et svært
viktig punkt. Styret vil også se nærmere på de to uttalte hovedformålene med de nye
rettskretsene, effektivisering og mild spesialisering, og drøfte hva det innebærer og
hvilken betydning dette får.
JF‐Student
Nasjida Noorestany orienterte om at den siste perioden har vært preget av eksamen.
Styret har likevel hatt en del aktivitet på SoMe blant annet med fokus på hvordan det
har vært å være student under pandemien, samt at de har arrangert et webinar med
tema: inngåelse av arbeidskontrakt.
Noorestany opplyste også at studentstyret ser på en mulig endring i sammensetningen
av student‐styret, blant annet i lys av de vedtatte endringene i gradsforskriften.
Sak 116/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten viste til at oppdatert liste over innkomne høringer er lagt i Admincontrol
som vanlig. Han hadde ingen merknader til denne.
Han tok deretter opp en problemstilling knyttet til høringen om hjemmekontor hvor det
er utarbeidet et høringsutkast fra fagutvalgets for arbeidsrett. Denne er også sendt på
høring til seksjonene. Det er samtidig varslet fra JF‐Stat at seksjonen ønsker å avgi egen
høringsuttalelse i saken. Ingen av høringssvarene er pt sendt departementet eller
Akademikerne. Presidenten ønsket styrets syn på om det skal sendes to høringssvar
eller om det er mulig og ønskelig med en koordinering.
Konklusjonen ble at presidenten ser nærmere på om det lar seg gjøre å utarbeide et
felles høringssvar.

Sak 117/21

Rapport fra nettverksstyret
Leder av nettverksstyret, Katrine Bratteberg, ga styret en kortfattet rapport fra arbeidet
i nettverksstyret og planene fremover. Hun hadde også utarbeidet en skriftlig rapport
som var sendt styret i forkant.

Sak 118/21

Informasjon fra Inkluderings‐ og mangfoldutvalget
Leder av Inkluderings‐ og mangfoldutvalget, Hallvard Øren, orienterte styret om status i
arbeidet samt utvalgets planlagte gjøremål i tiden som kommer. Utvalget ønsker å følge
opp undersøkelsen som ble gjort i fjor og vil i første omgang ha særlig fokus på
diskriminering ifm med ansettelser og å legge til rette for at det etableres gode
varslingskanaler for de som opplever diskriminering.
Utvalget planlegger også et arrangement 25. august hvor tema skal være kontroll av
politiet. Målet med arrangementet er først og fremst å skape debatt om et viktig tema.
Styret pekte på at det var viktig å informere berørte foreninger i forkant av slike
arrangement.
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Vedtakssaker
Sak 119/21

Protokoll fra hovedstyremøte 9/21
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 3.6.21. Sekretariatet hadde mottatt to
merknader fra styret i forkant av styremøtet. Merknadene var markert i utkast til
protokoll. Det fremkom ingen andre merknader til protokollen i styremøtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med de endringer som fremkommer av utkast til protokoll.

Sak 120/21

Akademikerne pluss
Presidenten gikk innledningsvis kort gjennom prosessen og saksbehandlingen knyttet til
saken. Han presiserte blant annet at alle saksfremlegg som er sendt fra
generalsekretæren har vært et ledd i saksbehandlingen og har vært gjort i samråd med
han.
Han redegjorde videre for sitt syn på evalueringen som er gjennomført og var tydelig på
at det foreliggende materialet etter hans mening er tilstrekkelig til at styret bør kunne
konkludere mtp nåværende leverandører. Han åpnet imidlertid opp for at det kan være
hensiktsmessig å se nærmere på vilkårene for deler av forsikringstilbudet i hovedsak
med tanke på en mulig reforhandling av disse. Han rådet imidlertid styret til ikke å fatte
vedtak som innebar at reforhandling av bankavtalen og EPK stilles i bero.
I den påfølgende debatten fremkom ulike syn på den videre håndteringen av saken.
Anders Schrøder Amundsen presiserte blant annet at det for JF‐P er svært viktig at
evalueringen er preget av åpenhet, transparens og mulighet for å melde inn ulike
synspunkt. Det er også viktig for JF‐P at det gjennomføres en sammenligning av vilkår
slik at beslutningen om valg av leverandør kan forsvares og forklares på en god måte
overfor medlemmene.
Det ble fra andre styremedlemmet tatt til ordet for at de kan være med på at det
gjennomføres en ekstern evaluering, men uten at det medfører stans i de videre
forhandlingene med nåværende bankforbindelse.
Styret sto samlet i synet om at det for fremtiden bør innarbeides en rutine for jevnlige
evalueringer og vurderinger av Juristforbundets medlemstilbud opp mot markedet, ikke
bare A+.
Det ble etter drøftelsene besluttet å votere over følgende forslag fra JF‐Privat:
Hovedstyret ønsker ekstern evaluering og at kostnaden belastes generalsekretærens
budsjett. JF‐P forfatter bestilling som behandles på neste Hovedstyremøte.
Voteringen viste at Katrine Bratteberg, Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen,
Benedicte Gram‐Knutsen og Nasjida Noorestany stemt for forslaget mens Lars Marius
Heggberget, Tone Helen Brodal, Kirsten Bleskestad og Håvard Holm stemte mot.
Resultatet ble med andre ord fem stemmer for forslaget og fire stemmer mot.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker ekstern evaluering og at kostnaden belastes generalsekretærens
budsjett. JF‐P forfatter bestilling som behandles på neste Hovedstyremøte.
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Sak 121/21

Egen pensjonskonto

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære styremøte.

Sak 122/21

Retningslinjer for politisk forankring av kurs og konferanser
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Sverre Bromander som redegjorde for
arbeidsgruppens forslag til generelle retningslinjer for politisk forankring av kurs og
konferanser. Bromander viste også til det vedlagte forslaget til retningslinjer for JF‐Stat,
men disse ble utelukkende lagt frem til orientering for styret.
Styret sluttet seg til forslaget, herunder hvilket politisk nivå ulike konferanser skal
forankres på.

Vedtak:

Retningslinjene vedtas i tråd med forslaget.

Sak 123/21

Eventuelt
Det ble ikke fremmet saker til Eventuelt.

Presidenten informerte om at styreseminaret 2.‐4. september vil bli avholdt på Lysebu
og at rammene for seminaret er fra lunsj torsdag til lunsj lørdag.
Presidenten har foreløpig planlagt at den styret den første dagen skal drøfte interne
forhold, eksempelvis hvordan styret skal fungere sammen og hvordan oppgaver som
håndteres og løses samt foreta en egenevaluering.
Dag nr. 2 settes av til å drøfte ulike faglige problemstillinger og den siste dagen benyttes
til å sluttføre eventuelle tema fra dag 2 samt at styret diskuterer hva som skal være de
viktigste oppgavene og målene for styret i perioden som kommer.
Presidenten oppfordret styret til å tenke på hvilke saker det er ønskelig å sette på
dagsorden dag 2 og 3. Innholdet på styreseminaret settes opp som sak på neste
styremøte.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
15.6.21
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