Protokoll
fra
hovedstyremøte 14/2021
Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference, Universitetsgaten, torsdag 4. november 2021.
Møtet varte fra kl. 10.00 – 16.00

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Tone Helén Brodal, Lars Marius Heggberget,
Benedicte Gram‐Knutsen, Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen,
Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany og Petter Solvang (vara)

Forfall:

Karoline Dystebakken og Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael Krane, sak 166
Jan Lindgren, sakene 167 og 168
Michael Rummelhoff, sak 169

Presidenten informerte innledningsvis om at han hadde to saker til Eventuelt. Det fremkom ingen øvrige
merknader til innkalling eller dagsorden.
Dagsorden
Sak 161/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om:
‐ Kari Sollien har informert om at hun fratrer som leder av Akademikerne da hun har
fått tilbud om annen stilling. Styret i Akademikerne besluttet i et ekstraordinært
styremøte 2.11 at hun fritas fra vervet med umiddelbar virkning. Nestleder Lise
Lyngsnes Randeberg er fungerende leder, i første omgang frem til neste ordinære
styremøte i Akademikerne primo desember. Det vil i dette styremøte blant annet bli
besluttet om fungeringen skal gjelde frem til høsten 2022 eller om det skal avholdes
ekstraordinært rådsmøte samt om det skal velges ny nestleder.
‐ Kirsten Bleskestad og presidenten har deltatt på et arrangement i regi av UiB. De
deltok begge i en paneldebatt om gradsforskriften og jusstudiet.
‐ Han skal delta på topptillitsvalgtkonferansen til JF‐Stat i København i uke 45.
‐ Juristforbundets innspill til Justiskomitèen og høringen ivaretas i hans fravær.
Visepresidenten orienterte om:
‐ Hun var deltager på arrangementet ved UiB, ref. presidentens orientering.
‐ Hun var med JF‐K og Kommuneprosjektet til Harstad sist uke.
‐ Hun har holdt et innlegg på tillitsvalgtsamlingen til JAV i Trondheim.
‐ Det skal være møte i Kunnskapsnettverket i Akademikerne neste uke.
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Sak 162/21

Hun skal være med på topptillitsvalgtkonferansen til JF‐Stat i København og
Akademikernes høstkonferanse, begge i uke 45.

Generalsekretæren
Generalsekretæren informerte hovedstyret iht til vedtatt struktur og redegjorde blant
annet for aktuelle tall for Q3 fra våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring og
medlemstall/medlemsutvikling for samme periode. Han gikk også gjennom aktuelle
prosjekter, tiltak mm og redegjorde for status i Juristenes Utdanningssenter.
Økonomirapport med ny prognose omtales ifm budsjettsaken.
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.
Sverre Bromander sluttet seg til generalsekretærens uttalelse om at det er ønskelig at
styret diskuterer fremtidsvyene for Juristforbundet, herunder og at styret bør ha dette
aspektet med seg under drøftelsene av budsjettet.

Sak163/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ De lokale lønnsforhandlingene har tatt mye tid og fokus.
‐ Han deltar i ulike arbeidsgrupper og møter i regi av Akademikerne.
‐ Styret har jobbet en del med hvilke kurs som skal tilbys de tillitsvalgte i 2022 og
hvordan den politiske forankringen og samhandlingen med sekretariatet best skal
gjennomføres.
‐ Forberedelser og gjennomføring av topptillitsvalgtsamlingen i Son tidligere i høst og
den kommende samlingen i København har også tatt en del tid.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen orienterte om:
‐ JF‐P hadde seksjonsstyremøte 3.11. med to hovedsaker på dagsorden:
1. Opprettelsen av bedriftsgrupper
Det er gjort mye research, mange medlemmer er kontaktet og mange møter er
avholdt. Prosjektet er kommet godt i gang og følges opp videre.
2. Arbeidet med seksjonens politiske plattform – Rettshjelp for de svakeste ‐
herunder inntektsgrensen for fri rettshjelp og salærsatsen.
Styret ønsker blant annet å ta inn noen spørsmål knyttet til dette i
lønnsundersøkelsen.
‐ Bedriftsjuristene skal ha et arrangement på Dyna Fyr 5.11 og et av
styremedlemmene skal delta i en debatt på frokostmøtet i JUS lab i regi av
Kvinneutvalget fredag 12.11.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ De individuelle, lokale forhandlingene er i ferd med å avsluttes. Endelig resultat
foreligger ikke enda, men det synes å ligge i området 3,4 – 4%. Pga høy prisvekst i
2021, er det ikke sikkert medlemmene får reallønnsvekst inneværende år.
‐ Leder har vært i Harstad og Bodø for å presentere Kommuneprosjektet og for å
møte medlemmer. Sekretariatet sendte ut pressemelding i forkant hvilket initierte
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mange henvendelser fra pressen, både fra radio, TV og aviser. Det er planlagt flere
tilsvarende møter i tiden som kommer.
Lederen er også invitert til KMD for å holde et innlegg om juridisk kompetanse i
kommunene i slutten av november.
Hun skal holde et innlegg på introduksjonskurset for nye tillitsvalgte i Tønsberg
5/11.

JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om at:
‐ Det er fortsatt mye arbeid og fokus knyttet til domstolsreformen og eventuell
reversering.
‐ Hun har deltatt i paneldebatt på UiB om gradsforskriften og jusstudiet, ref.
orientering fra presidenten.
‐ Hun skal delta på budsjetthøringen i Stortinget 11. november.
‐ Dommerforeningen skal ha møte med styret i DA senere i måneden hvor det blant
annet skal drøftes hvilke støttefunksjoner det er behov for at dommerne har for å
kunne utøve arbeidet mest mulig effektivt.
Orienteringen fra Bleskestad ble etterfulgt av en lengre debatt i styret om
gradsforskriften, innholdet i juristutdanningen, herunder spørsmålet om generalist
contra spesialist mv. Styret understreket betydningen av at debatten fortsetter og at
det tas stilling til hva Juristforbundet skal mene om denne problemstillingen.
JF‐Student
Nasjida Noorestany åpnet med å takke for en interessant og givende debatt om
jusutdanningen, og orienterte deretter om:
‐ «Tapas & prat» har vært avholdt i Oslo og Bergen med gode tilbakemeldinger blant
annet knyttet til mangfoldet av aktører som ble presentert.
‐ Det er valgt nytt fakultetsstyret for studentene i Tromsø.
‐ Hun har hatt møte med studentene i Bergen om gradsforskriften. Fortsatt en del
uklarheter blant annet knyttet til behov, dimensjonering og finansiering.
Sak 164/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten viste til oversikten over innkomne høringer siden forrige styremøte og
hadde intet særlig å bemerke.
Anders Schrøder Amundsen minnet om at alle høringer som sendes PJ også skal sendes
Forum for næringsdrivende og at det også bør markeres i oversikten at det er gjort.

Vedtakssaker
Sak 165/21

Protokoll fra hovedstyremøte 13/21
Presidenten redegjorde kort for merknaden fra Sverre Bromander.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med den endringen som ble vedtatt i styremøtet.
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Sak 166/21

Budsjett 2022
Presidenten innledet og viste blant annet til saksfremleggene og tydeliggjorde at
intensjonen i denne omgang er å ha en foreløpig diskusjon om budsjettet. Endelig
forslag til budsjett vil bli lagt frem for beslutning i et senere styremøte.
Økonomisjef Michael Krane redegjorde deretter for de overordnede forholdene,
økonomistatus pr september 2021 samt opprinnelig budsjett for 2022 før han gikk
gjennom de konkrete punktene i tråd med saksfremlegget.
Styret drøftet hvert av punktene grundig.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til budsjett for 2022 basert på innspillene som fremkom
i styremøtet og legger dette frem for styret til nye drøftelser og innspill så snart det lar
seg gjøre.

Sak 167/21

Juristkongressen 2022 – politisk forankring
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Jan Lindgren som gikk gjennom
hovedpunktene i saksfremlegget.
Styret diskuterte faglig innhold på Juristkongressen samt hvordan den politiske
forankringen best skal gjennomføres.
Hovedstyret vil ha større innflytelse på valg av gjennomgående tema og valg av fagspor
og ønsker blant annet at alle fagsporene åpner for å ha med en representant fra
seksjonene. Det ble fremsatt forslag om at «Rettssikkerhet» skal være gjennomgående
tema for kongressen. Dt ble også fremsatt flere konkret forslag til nye fagspor, herunder
Internasjonal rett og Bank, ‐ finans og forsikringsrett.

Vedtak:

Hovedstyret legger skissen til opplegg for Juristkongress 2022 samt de innspill som
styret kom med i møtet til grunn for den videre planlegging. Alle innstillinger fra
prosjektgruppen skal legges frem for hovedstyret for endelig beslutning/avklaring
fortløpende og så tidlig som mulig.

Sak 168/21

Arendalsuka 2022 – politisk forankring
Presidenten ga ordet til Jan Lindgren som redegjorde kort for saken i tråd med
saksfremleggene.
Styret drøftet ulike tema som for eksempel deltagelse, bruk av stand, egne
arrangement, synlighet osv.

Vedtak:

Hovedstyret tar prosjektplanen (versjon 1.0) for Juristforbundets deltakelse under
Arendalsuka 2022 til etterretning og ber om å bli orientert om den videre utviklingen av
arrangementet.

Sak 169/21

«Kulturgruppa» – mandat
Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til Michael Rummelhoff som er
sekretariatets representant i arbeidsgruppen. Rummelhoff gikk gjennom status i
arbeidsgruppen og pekte på at gruppen hadde behov for en avklaring med hovedstyret
om veien videre.
Styret ga uttrykk for at de synes gruppens utgangspunkt var godt, og fremhevet særlig
betydningen av juristverdiene og tiltak som kan være identitetsmarkører og som gjør at
juristene ønsker å være en del av fellesskapet.
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Vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til den retningen for arbeidet med juristkulturen som
arbeidsgruppen skisserer. Gruppen utarbeider konkrete planer som legges frem for
hovedstyret for endelig godkjenning.

Sak 170/21

Juristforbundets deltagelse/engasjement i Rettssenteret
Visepresidenten innledet med å understreke at det ikke legges opp til at hovedstyret
skal fatte vedtak i dagens styremøte og redegjorde deretter for status.
Det mest sentrale for Rettssenteret pt er lokalisering, men det må gjøres en nærmere
kartlegging av behov samt at hovedstyret må ta stilling til hvor tett samarbeid
Juristforbundet skal ha til Rettssenteret.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Sak 171/21

Markering ved Stortinget 6. januar 2022
Presidenten redegjorde kort for saken før han åpnet for diskusjon.
Styret støtter saken som sådan, men uttrykte skepsis til aksjonsformen.
Det ble foreslått å se nærmere på muligheten av å invitere til et annet arrangement som
også vil bidra til å markere de samme verdiene som fremheves av forslagsstiller.

Vedtak:

Hovedstyret støtter ikke forslaget slik det er fremsatt, men ønsker å se på muligheten av
å invitere til et annet arrangement den samme dagen.

Sak 172/21

Godkjenning av vedtekter for Trygderettens juristforening
Sverre Bromander innledet kort om bakgrunnen for saken og pekte på noen konkrete
bestemmelser i vedtektene, herunder behov for en redaksjonell endring.

Vedtak:

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 173/21

Eventuelt
1. Redigering av møteplanen for styremøtene våren 2022
Saken ble utsatt av tidsmessige årsaker.
2. Advokatforeningens markering mot salærsatsene
Presidenten ga en rask redegjørelse for situasjonen knyttet til den varslede streiken i
Advokatforeningen.
Juristforbundet støtter kravet og styret understreket at aksjonen viser en av flere
svakheter ved rettssikkerheten i Norge.

Vedtak:

Det utarbeides en skriftlig støtteerklæring til kravet.

MSK
11.11.21
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