Protokoll
fra
hovedstyremøte 13/2021
Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference, Universitetsgaten, torsdag 14.oktober 2021.
Møtet varte fra kl. 10.00 – 14.30

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm (minus sak 159), Katrine Bratteberg (digitalt), Lars Marius
Heggberget, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐
Knutsen, Anders Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany og
Hanne Eie Sudland

Forfall:

Tone Helén Brodal

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Ragnhild Bø Raugland og Michael Krane, sak 151
Mona Sanden Olivier, sakene 157 og 158

Presidenten informerte om at han måtte fratre styremøtet litt før kl. 14.00 og at visepresidenten ville
lede møtet i hans fravær. Visepresidenten ledet møtet under behandlingen av sak 159 og delvis sak 160.
Dagsorden
Sak 150/21

Protokoll fra hovedstyremøte 12/21
Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll datert 2.9.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 151/21

Company Pulse
Presidenten innledet og viste blant annet til saksfremlegget og forslag til vedtak som
gjenspeiler hans syn på saken.
Etter en gjennomgang og tydeliggjøring av budsjettoppsettet, drøftet styret de ulike
alternativene. Det ble understreket at en eventuell sluttføring av prosjektet må
underkastes streng styring‐ og kostnadskontroll og at den økonomiske rammen er en
absolutt øvre ramme. Som et ledd i å begrense kostnadene, skal prosjektgruppen
avvikles og mest mulig av det gjenstående arbeidet utføres av Juristforbundets egne
ansatte.
Styret påpekte også at omtalen/markedsføringen av resultatene må gjøres av en
representant fra Juristforbundet
Styret ba generalsekretæren om å informere Company Pulse om vedtaket og styrets
syn.

Norges Juristforbund
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

Sentralbord 40 00 24 25
www.juristforbundet.no
Org. nr. 970 168 087

1/4

Vedtak:

Det gjennomføres en tredje og siste runde med kartlegging av arbeidsmønsteret for
yrkesaktive medlemmer inkludert rapport samt trender og sluttrapport for hele
prosjektet. Arbeidet skjer innenfor den økonomiske ramme som fremgår av alternativ 2
i saksfremlegget. Avtalen sies opp pr. 15.10.21. Sluttføringen av prosjektet underlegges
streng styrings‐ og kostnadskontroll.

Sak 152/21

Studietilbud ved Høyskolen Kristiania
Presidenten innledet og ga deretter ordet til sekretariatet. Mette‐Sofie Kjølsrød gikk
gjennom hovedpunktene i saksfremlegget, herunder hva det er behov for at styret tar
stilling til.
Et samlet styret ga uttrykk for at studieprogrammet ved Høyskolen Kristiania er et godt
tilbud til erfarne tillitsvalgte og at det er ønskelig å opprettholde et slik tilbud i
samarbeid med Høyskolen. Valg av fagemner og utarbeidelse av konkret studieprogram
for 2022, besluttes av seksjonslederne i samarbeid med sekretariatet og Høyskolen. Det
forutsettes at de emnene som velges faller inn under retningslinjene for bruk av OU‐
midler.

Vedtak:

Studietilbudet for erfarne tillitsvalgte ved Høyskolen Kristiania videreføres. Hovedstyret
overlater til seksjonslederne i samarbeid med sekretariatet å beslutte emnevalg og
studieopplegg. Hovedstyret stiller nødvendig økonomisk sikkerhet for gjennomføringen.

Sak 153/21

Intern høring om forvaltning av OU‐midler i Akademikerfellesskapet
Presidenten innledet og minnet blant annet om bakgrunnen for saken og hvordan den
har vært behandlet i Akademikernes styre. Sverre Bromander, som har vært
Juristforbundets representant i arbeidsgruppen, redegjorde deretter nærmere for
arbeidet i arbeidsgruppen og om forslagene som presenteres i gruppens utkast til
rapport. Det ble også opplyst om at saken har vært drøftet i Tariffutvalget i
Juristforbundet.
Mette‐Sofie Kjølsrød informerte deretter kort om hvilke vurderinger sekretariatet har
gjort og hva som anses å være den mest hensiktsmessige løsningen sett fra
sekretariatets side.

Vedtak:

Dagens modell for forvaltning av midlene opprettholdes, men andelen midler som
overføres til Akademikernes sekretariatet reduseres betraktelig. Rammen som settes av
må være forsvarlig og i tråd med retningslinjene, men det må samtidig sikres nødvendig
fleksibilitet.
Presidenten utarbeider et høringssvar og sender det til Akademikerne innen 27.
oktober.

Sak 154/21

Tid og sted for landsmøtet i 2022
Presidenten viste til saksfremlegget og påpekte at det er gode argumenter for både å
legge Landsmøtet i tilknytning til Juristkongressen og til å holde de to arrangementene
adskilt i tid. Det fremkom ulike syn under styrets drøftelser, men det ble understreket at
hovedstyrets oppgave er å legge til rette for at flest mulig får anledning til å delta på
begge arrangement. Etter en samlet vurdering, besluttet et samlet styre å avholde
Landsmøtet og Juristkongressen hver for seg og at det bør være noe tid mellom de to
arrangementene. Det ble også slått fast at Landsmøtet bør legges et annet sted enn i
Oslo‐området.
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Vedtak:
Sak 155/21

Landsmøtet 2022 avholdes 11. og 12. november enten i Trondheim eller Bergen.
Sekretariatet bes om å innhente tilbud på konferansehotell.
Beramming av styremøter og styreseminar våren 2022
Presidenten viste til det fremlagte forslaget til tidspunkt for styremøter og styreseminar
for våren 2022 og ba om innspill.
Det fremkom flere endringsforslag som må hensyntas, men tidspunktet for de to første
styremøtene fastholdes.

Vedtak:

Sekretariatet legger frem revidert forslag så snart som mulig.

Sak 156/21

Søknad om støtte til seminar i regi av ICJ
Generalsekretæren informerte om at det er innvilget støtte til arrangementet også fra
andre organisasjoner, herunder Dommerforeningen, samt at tidspunktet for
gjennomføringen er flyttet til 16. november.
Under drøftelsene ble det påpekt at det er ønskelig at Juristforbundet får delta på
seminaret samt at forbundets logo fremkommer.

Vedtak:

Det innvilges økonomisk støtte til gjennomføring av arrangement i regi av ICJ på NOK
10 000.

Sak 157/21

Tildeling av mastergradsstipend
Mona Sanden Olivier informerte om prosessen knyttet til vurderingen av de innsendte
søknadene og begrunnelsene for innstillingen. Hun understreket at det har kommet
mange gode søknader og at utvelgelsen har vært vanskelig.
Styret roste arbeidet og vurderingene sekretariatet har gjort og hadde ingen innsigelser
til innstillingen. Det ble imidlertid ytret ønske om flere masteroppgaver knyttet til
fagforeningsrettede tema og at det bør vurderes å henstille om dette ved neste års
annonsering.

Vedtak:

Hovedstyret tildeler mastergradsstipendene i tråd med innstillingen.

Sak 158/21

Revisjon av retningslinjene for tildeling av mastergradsstipend
Mona Sanden Olivier minnet styret kort om bakgrunnen for at saken er satt på
dagsorden og informerte videre om den dialogen som har vært med JF‐student. På
bakgrunn av dette foreslås det å innføre et søknadsskjema for fremtidige
mastergradsstipend for å sikre at alle relevante opplysninger fremkommer i søknadene.
Nasjida Noorestany la frem forslag om å øke antall stipend både for å gi flere studenter
mulighet for økonomisk støtte samt for å forsterke studentenes tilhørighet til
Juristforbundet. Styret mente det var et godt forslag, men ønsket heller å benytte
gjeldende fleksibilitet i retningslinjene hva angår antall stipend og eventuelt vurdere å
utvide budsjettet dersom det viser seg å være behov.

Vedtak:

Det foretas ingen endringer i gjeldende retningslinjer.
Forslag til søknadsskjema godkjennes.

Sak 159/21

Eventuelt
1. Høring – Fougnerutvalget; Fremtidens arbeidsliv
Visepresidenten viste til saksfremlegget og utkast til høringssvar.
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Styret hadde ingen merknader til utkastet.
Vedtak:

Styret støtter utkast til høringssvar som sendes Akademikerne.
2. Fastsetting av tidspunkt for generalforsamling i Juristenes hus
Det foreslås å avholde Generalforsamling i Juristenes Hus i etterkant av hovedstyremøte
4. november.

Vedtak:

Styret støtter forslaget.

Informasjonssaker

Sak 160/21

Informasjon fra president, visepresident, generalsekretær og
seksjonslederne
Presidenten informerte om:
‐ Rettssikkerhetskonferansen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen. Arrangementet
har fått veldig gode tilbakemeldinger og blitt sett/fulgt av mange.
‐ Presidenten deltok sammen med sekretariatet i et møte med Gatejuristen og
Barnas jurist hvor Juristforbundets samarbeid med Rettssenteret var tema.
Han viste til at oppsummeringen fra styreseminaret og oversikt over innkomne høringer
var vedlagt styreinnkallingen.
Visepresidenten orienterte om:
‐ Hun dessverre ikke kunne delta på åpningen av Barnas jurist i Bergen, men at
blomster ble overrakt av to fra Bergen kommune.
‐ Det har vært oppslag i Universitas hvor visepresidenten uttaler seg om kutt i de
studentdrevne rettshjelptiltakene.
‐ Nettverksstyret hadde sitt første fysiske møte sist uke. Ett av temaene var hvordan
styret skal jobbe fremover.
‐ Forsøker å få til et møte i arbeidsgruppen som skal se på det videre samarbeidet
med Rettssenteret.
‐ Deltok på JF‐Stat sin topptillitsvalgtsamling i Son.
Generalsekretæren informerte om:
‐ Han har ansatt en ny kommunikasjonsrådgiver som tiltrer 25.10.
‐ Er i prosess for å avklare hvilke oppgaver og i hvilket omfang seksjonene har behov
for Mirela sine ressurser.
‐ Det er laget tagger/adgangsbrikker til Juristenes Hus til de seksjonsstyrene som har
meldt inn at de ønsker det.
Han påpekte avslutningsvis at alle seksjonene oppfordres til å ta en gjennomgang av
oppgaver og leveranser fra seksjonskontakter og kontaktpersoner fra P&S for å sikre at
vi er rustet til å levere det seksjonene trenger.
Sverre Bromander, JF‐Stat, informerte om:
‐ Lokale lønnsoppgjør har høy prioritet og tar mye tid.
‐ Det har vært avholdt topptillitsvalgtsamling i Son og det skal være en tilsvarende
samling i København i november.
Ander Schrøder Amundsen, JF‐Privat, orienterte om:
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‐

‐
‐
‐
‐

Det har vært gjennomført mange arrangement den senere tiden, eks:
Helseforetaksjuristenes fagseminar i Trondheim, Forum for næringsdrivende har
hatt samling i Svolvær, Yngre juristers forum har arrangert vinsmaking i Trondheim.
Jon Ole Whist, nestleder i seksjonsstyret, har søkt om permisjon fra vervet i ett år.
Ina Annett Grunnvåg har trådt inn som nestleder og er også 1. vara til hovedstyret.
Seksjonsstyret har hatt styremøte og medlemsarrangement i Bergen. Styret har satt
seg som arbeidsmål å øke inntektsgrensen for fri rettshjelp.
JF‐P ønsker at det etableres tilbud om ansvarsforsikring til advokater gjennom
Juristforbundet.
Forum for næringsdrivende ønsker at alle høringer som sendes PJ også sendes til
forumet.

Benedicte Gram‐Knutsen, JF‐Kommune, informerte om:
‐ Lønnsforhandlingene i kommunene pågår for fullt. Sekretariatet bistår mange
steder pr telefon.
‐ Kommuneprosjektet har hatt en dagssamling med innlegg og work‐shops på Losby.
Veldig effektivt og godt gjennomført.
Stor aktivitet i media har ført til økt aktivitet i kommunene.
Kommuneprosjektet skal til Harstad og Bodø neste uke hvor også medlemmer fra de
andre sektorene er invitert.
Kommunkeprosjektet bidrar til å knytte medlemmene nærmere til seksjonen.
Kirsten Bleskestad, JF‐Dommerforeningen, informerte om:
‐ Regjeringsplattformen og en eventuell reversering av domstolsreformen tar mye tid
og fokus. Styret har fått veldig god støtte av sekretariatet.
‐ Det ble gjennomført representantskapsmøte i foreningen 7. september.
Nasjida Noorestany, JF‐Student, orienterte om:
‐ Styret har hatt sitt første fysiske styremøte siden de ble valgt.
‐ Styret kommer til å ha mye fokus på verving i høst, men skal også blant annet
arrangere Tapas og prat med jurister i Bergen og Oslo samt at de skal markere
verdensdagen for psykisk helse.
‐ Styret har fått ny nestleder som også er ny 2. vara til hovedstyret.
‐ Nasjida har hatt flere medieoppslag om studiestøtten.
Hanne Eie Sudland informerte om status i planleggingen av Tillitsvalgtkonferansen i
Larvik.
Hun etterspurte også om det var planlagt videre oppfølging av styreseminaret på
Lysebu. Presidenten, generalsekretæren og flere styremedlemmer ga uttrykk for at
dette er pågående prosesser, men at det allerede er iverksatt flere gode tiltak. Det gode
samarbeidet mellom sekretariatet og JF‐K ble spesielt fremhevet.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
18.10.21
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