Protokoll
fra
hovedstyremøte 11/2021
Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 24. juni 2021.
Møtet varte fra kl. 12.00 – 16.30

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget (fom sak 127), Tone
Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Rannveig Sørskaar (vara), Benedicte Gram‐
Knutsen, Anders Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany og
Hanne Eie Sudland

Forfall

Sverre Bromander

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Mona Sanden Olivier, sakene 125, 126, og 127.
Michael Krane, sak 128.

Inviterte

Kvinneutvalget v/ Heidi Hansen, sak 136.

Dagsorden
Vedtakssaker

Sak 124/21

Protokoll fra hovedstyremøte 10/21
Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 125/21

Equality Check
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Mona Sanden Olivier som redegjorde
nærmere for Equaltiy Check som er en nettside hvor arbeidstakere anonymt kan
vurdere egen arbeidsplass etter nærmere angitte kriterier.
Styret drøftet ulike aspekter ved saken, herunder hvilke tiltak som gjøres for å sikre
anonymitet og falske anmeldelser, samt eventuelle økonomiske konsekvenser av et
samarbeid.
Arbeidsgruppen som har forberedt saken anbefalte styret at Juristforbundet inngår
samarbeid med Equality Check samt at det inviteres til en digital oppstartsamling høsten
2021 og at det etableres en kampanje for å få medlemmer i Juristforbundet til å vurdere
sine arbeidsplasser på EC.
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Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget.

Sak 126/21

Covid‐19 – Smittevernråd‐/regler
Mona Sanden Olivier redegjorde for gjeldende smittevernråd‐ og regler samt hva som
ligger i trinn 3 og 4 i gjenåpningsplanen fra myndighetene.
Presidenten påpekte etter fremleggelse at det ikke synes å være behov for særskilte råd
og anbefalinger for de arrangementene som hovedstyret har ansvaret for og at det kan
planlegges for en relativt normal høst.
Det er ønskelig med en ny oppdatering av smittevernrådene‐/tiltakene på første møte
etter sommeren.

Vedtak:

Juristforbundet forholder seg til de nasjonale reglene når det gjelder gjennomføring av
arrangement. Eventuelle lokale smittevernregler‐/råd må hensyntas.

Sak 127/21

Arbeidsgruppe – høringsarbeid i Juristforbundet
Presidenten innledet og ga deretter ordet til arbeidsgruppen v/ Mona Sanden Olivier
som la frem forslaget på vegne av gruppen.
Det ble, etter spørsmål fra styret, presisert at det saksbehandlingsverktøyet som ønskes
anskaffet skal omfatte hele sekretariatet, ikke utelukkende høringsarbeidet.
Styret etterlyste ytterligere informasjon, og påpekte blant annet behovet for et
kostnadsoverslag.
Styret diskuterte deretter videre prosess og sammensetningen av arbeidsgruppen.

Vedtak:

Det etableres en arbeidsgruppe som innen utgangen av september 2021 skal legge til
rette for at det innen utgangen av 2021 innføres et elektronisk saksbehandlingssystem.
Nåværende arbeidsgruppe videreføres samt at gruppen styrkes med én person fra
sekretariatet.

Sak 128/21

Company Pulse
Styringsgruppen ved presidenten innledet og understreket betydningen av å sluttføre
prosjektet på en god måte og viste også til det stadig økende fokuset på ansattes
kontorsituasjon, ikke minst ifm gjenåpningen etter pandemien.
Generalsekretæren gikk deretter gjennom forslag til budsjett, som også ble vist på
skjerm, og redegjorde for det planlagte arbeidet herunder webinar, kronikk og
sluttrapport. Han viste også til planlagt bokprosjekt og pristilbud som var lagt ved saken.
Under drøftelsene oppsto det et spørsmål om eierforhold til dataen og saken ble satt på
vent i påvente av avklaringer. Etter nærmere gjennomgang av avtalen mellom JF og CP
samt telefon kontakt med konsulenten i CP, ble det bekreftet at alle data/resultater eies
av JF. Det ble likevel fremmet ønske om at dette utredes nærmere.

Vedtak:

Sekretariatet legger frem en bekreftelse på at Juristforbundet eier dataene og
analyseresultatene. Det er også ønskelig at det legges frem en nærmere redegjørelse for
tilbudet/kostnadene for boken. Styret tar stilling til endelig budsjett og bokprosjektet i
styremøtet 26.8.

Sak 129/21

Akademikerne Pluss
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Anders Schrøder Amundsen som gikk
gjennom utkast til mandat.
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Styret drøftet utkastet og vedtok nærmere angitte endringer. Endelig mandat fremgår
av eget vedlegg som unntas offentlighet.
Vedtak:

Mandatet vedtas i tråd med de endringene som ble besluttet i styremøtet.

Sak 130/21

Egen pensjonskonto
Presidenten innledet og fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken til
evalueringen er gjennomført. Styret sluttet seg til forslaget.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 131/21

Planlegging av styreseminaret 2.‐4. september
Presidenten informerte om hvilke tema han ønsker å sette på dagsorden på
styreseminaret. Av sakene dom ble nevnt var organisatoriske forhold i Juristforbundet,
beskyttelse av juristtittelen og øvrige elementer i Advokatlov‐proposisjonen.
Han oppfordret styrets medlemmer til å sende inn forslag til faglige, politiske tema
innen neste styremøte. Endelig plan for styreseminaret besluttes i styremøtet 26.
august.

Sak 132/21

Eventuelt
1. Rettssenteret
Visepresidenten viste til at hun hadde bebudet en skriftlig rapport om Rettssenteret i
forrige styremøte, men at hun etter nærmere vurderinger ønsket å legge frem saken
muntlig for styret. Hun redegjorde for status og antatt utvikling for Rettssenteret og ba
om styrets syn på omfanget av Juristforbundets videre engasjement.

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Benedicte Gram‐Knutsen, Sverre
Bromander, Anders Schrøder Amundsen, generalsekretæren og visepresidenten.
Gruppen skal legge frem et forslag for hovedstyret.
2. Deltagelse under Arendalsuka
Presidenten informerte kort om at det ikke vil bli egne, faglige arrangement hverken fra
Juristforbundets eller Akademikernes side denne gangen.
Etter en liten runde i styret, ble det klart at det ikke er noe problem å fylle opp antall
plasser. Endelig fordeling av rom avklares i løpet av sommeren.

Informasjonssaker

Sak 133/21

Informasjon fra president, visepresident, generalsekretær og
seksjonslederne
Presidenten informerte om arbeidet med Gradsforskriften, ref. info i forrige styremøte.
Fra seksjonene ble det informert om:
JF‐Stat: Topptillitsvalgtprogrammet starter opp igjen med full styrke etter sommeren
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JF‐Privat: Det har vært avholdt kajakk‐kurs og løpekurs samt at det har vært avholdt
fysisk styremøte denne uken.
Det planlegges styreseminar i Bergen 11.‐13. oktober.
JF‐Kommune: Kommuneprosjektet skal på besøk til Harstad hvor det vil bli samlet
mange medlemmer, også fra andre sektorer. Ønske om å se på en mulighet for deling
av kostnader.
Seksjonen skal ha et styremøte i august hvor blant annet videre planlegging av
kommuneprosjektet står på dagsorden. Gram‐Knutsen fremhevet at hun er svært
fornøyd med støtten og bistanden som er gitt fra sekretariatet i dette prosjektet.
JF‐Dommerforeningen: Planlegger representantskapsmøte i Son 7 september hvor tema
bla blir dommernes arbeidssituasjon post korona, nye rettskretser og spesialisering.
JF‐Student: Eksamensperioden har begrenset aktiviteten, men styret hadde møte
forrige fredag hvor hovedtema var planlegging av verving til høsten.
Sak 134/21

Informasjon fra IT/web‐utvalget
Sekretariatet har mottatt en mail fra en representant fra utvalget. Denne legges i
Admincontrol etter møtet.

Sak 135/21

Halv‐års rapport fra Advokatkontoret
Arild Jebens var dessverre forhindret fra å legge frem rapporten muntlig. Den er
tilgjengelig for styret i Admincontrol.

Sak 136/21

Informasjon fra Kvinneutvalget
Heidi Hansen fra Kvinneutvalget informerte kort om sammensetningen i utvalget og gikk
deretter gjennom funnene i undersøkelsen som ble gjennomført av Institutt for
Samfunnsforskning i desember 2020 og som nylig ble publisert.
Resultatene skapte stort engasjement og styret ba om å få tilsendt rapporten slik at de
kan sette seg grundigere inn i funnene.
Kvinneutvalget planlegger å avholde et seminar i september hvor funnene i
undersøkelsen vil stå sentralt.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
25.6.21
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