Protokoll fra
Hovedstyremøte 2/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 21. januar 2021.
Møtet varte fra kl. 15.00 – 18.15.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Lars Marius Heggberget (fom sak 13), Tone Helén Brodal, Karoline
Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen, Kirsten Bleskestad,
Anders Schrøder Amundsen, Sondre Kristoffer Karlsen Lie og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Katrine Bratteberg

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød
Michael Krane, sak 17
Jan Lindgren, sak 21
Mona Sanden Olivier, sak 22

Dagsorden
Sak 12/21

Presidenten
Presidenten orienterte om at han deltok på et webinar om digitalisering i regi av Tech‐
forum tidligere i uken.
Videre orienterte han om to saker som ble behandlet på styremøtet i Akademikerne
tidligere på dagen; Partshjelp og disponering av OU‐midler.
Saken om partshjelp gjelder en anke til Høyesterett og omhandler i korte trekk
spørsmålet om gyldigheten av endringene i samordningsreglene. Presidenten har
støttet at Akademikerne går inn som partshjelper. Det er en forutsetning for
Akademikernes støtte at alle hovedsammenslutningene gjør det samme. Presidenten
gjorde hovedstyret oppmerksom på at det kan påløpe mulig omkostningsansvar for
Juristforbundet. Styret hadde ingen merknader til dette.
Når det gjelder saken knyttet til Akademikernes disponering av OU‐midler, har denne
vært drøftet i Tariffutvalget som har gitt presidenten verdifull informasjon og gode
innspill. Akademikerne har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere
saken. Presidenten ga i A‐styremøtet uttrykk for viktigheten av at denne gruppen
arbeider raskt og at det settes en tidsfrist for arbeidet.

Norges Juristforbund
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

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

1/5

Avslutningsvis informerte han om at generalsekretæren har meddelt presidenten at han
avstår fra lønnsregulering inneværende år og at hans andel av lønnsmassen tilføres
potten til sekretariatet. Presidenten ga uttrykk for at han mener generalsekretæren har
levert svært godt i et krevende 2020 og at han ikke kan se noen grunn til at han skal
avstå fra lønnsregulering, men at han likevel tar beslutningen til orientering.
Sak 13/21

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte i henhold til vedtatt struktur, herunder oppdaterte tall fra
våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring, endringer i medlemstall, kort om
ulike prosjekter og tiltak samt drift og bemanning i sekretariatet
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 14/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander informerte om:
‐ Seksjonen har innført styremøter hver 14. dag. Det er positivt med deltagelse fra
Politikk og Samfunn i styremøtene.
‐ Det er mye drift og bistand til foreningene og tillitsvalgte. Situasjonen i UNE ble
særlig omtalt.
‐ Seksjonen forbereder heldigitalt årsmøte 10. februar. Bromander orienterte styret
om et antatt forslag til endring i vedtektene som vil bli behandlet på årsmøtet og
som vi bli lagt frem for hovedstyret til vurdering og eventuell godkjenning.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen informerte om:
‐ JF‐Privat har også innført styremøter med 14. dagers intervaller. Hovedsakene på
det siste styremøtet var økonomien i seksjonen og retningslinjer for frikjøp og
honorering. Styret er glad for å ha med kontaktperson Mona fra Politikk og Samfunn
i styremøtene.
‐ Styret er positive til innføring av nyhetsbrev for tillitsvalgte og skal komme med
innspill til saker.
‐ Det jobbes med spesifisering av kompetansekrav til den nye, midlertidige ressursen
knyttet til etablering av bedriftsgrupper.
‐ Karoline Dystebakken og Tone Helen Brodal inviteres som observatører til
styremøtene.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Seksjonen hadde styremøte tidligere i dag.
‐ Morgenseminaret om IA og hjemmekontor sist uke var informativt og bra.
‐ JF‐K har fått lagt inn noen nye søkeord i Retriever, og de daglige nyhetsmeldingene
er svært nyttige. Seksjonene har brukt dette aktivt og fått mange oppslag i ulike
lokalaviser. Lokale oppslag er også et godt virkemiddel for Kommuneprosjektet.
‐ Det er avtalt nytt møte med Try og det jobbes med et utkast til prosjekt‐avtale.
Planen er at Kommuneprosjektet rulles ut for fullt over en 8 ukers perioden fra og
med mars måned.
‐ Årsmøtet vil bli gjennomført 100% digitalt pga koronasituasjonen, men det
planlegges et arrangement i Stavanger til høsten.

Protokoll hovedstyremøte 2-2021

2/5

JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om:
‐ Dommerforeningen har hovedfokus på endringene i rettskretsene og
konsekvensene dette får for medlemmene for tiden. Det er i denne forbindelse
innført tre tiltak.
1. Det er satt ned et arbeidsutvalg i styret med bistand fra Advokatkontoret i
Juristforbundet.
2. Det innhentes en ekstern betenking fra Ingeborg Moen Borgerud
3. Det gjennomføres hyppige møter med DA for blant annet å gå gjennom
arbeidskontraktene i de nye rettskretsene samt avklare situasjonen knyttet til
lønn, tittel og arbeidsplikt for de som blir overtallige.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Student‐styret har besluttet at årsmøtet må avholdes digitalt pga korona‐
situasjonen.
‐ Undersøkelsen om studiesituasjonen under koronapandemien er avsluttet og ferdig
analysert med god hjelp av Line i sekretariatet. Sondre har vært intervjuet av
Juristen og det er også sendt en artikkel til et par aviser, herunder Krono som har
sagt at de kommer til å ta den inn.
‐ Styret jobber med ulike arrangement og sosiale tiltak og skal blant annet ha en quiz
for alle studentene kommende uke.
‐ Rettssikkerhetsdebatten er dessverre utsatt nok en gang og er nå satt opp i mars.
‐ Det planlegges et stressmestringskurs i begynnelsen av februar.

Sak 15/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten informerer om aktuelle høringer som er kommet inn siden forrige
styremøte.
Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

Vedtakssaker
Sak 16/21

Protokoll fra hovedstyremøte 1/21 og oppsummering fra
ekstraordinært styremøte 13.1.21
Sverre Bromander hadde sendt inn et endringsforslag til sak 7. Styret hadde ingen
innvending og ba sekretariatet om å innarbeide endringen. Det fremom ingen
merknader til utkast til oppsummering fra ekstraordinært styremøte 13.1.21.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med den endringen som ble vedtatt i møtet.
Oppsummeringen fra det ekstraordinære styremøtet godkjennes i tråd med utkastet.

Sak 17/21

Rammebudsjett for 2021‐2022
Presidenten innledet og viste blant annet til behandlingen av saken på det
ekstraordinære styremøtet 13. januar og utsendt regneark justert i tråd med styrets
foreløpige beslutninger. Michael Krane var tilgjengelig for eventuelle spørsmål knyttet
til regnearket.

Protokoll hovedstyremøte 2-2021

3/5

Det var ingen i styret som hadde forslag til ytterligere reduksjoner enn det som
fremkom av regnearket, men Bromander minnet om signalene fra landsmøtet om at
styret fortløpende skal se på mulige fornyings‐ og forbedringspunkter.
Det ble videre påpekt at styret må ha en tettere oppfølging av økonomien, helst hver
måned, og at alle avvik må ses nærmere på. Det ble også påpekt behov for at styret
gjennomfører evalueringer av de ulike arrangementene for blant annet å sikre at det er
rett innretning på de tiltakene som gjennomføres.
Presidenten ønsket deretter styrets vurdering av om innsparte midler skal benyttes til å
ansette kommunikasjonsrådgiver nr. 2 inneværende år selv om det ekstraordinære
landsmøtet har akseptert en utsettelse til neste år.
Oppgaver, kompetansebehov og eventuelt ansettelsestidspunkt ble drøftet, men dette
må drøftes nærmere med presidentskap og seksjonslederne.
Vedtak:

Rammebudsjettet vedtas i tråd med forslaget fra det ekstraordinære hovedstyremøtet
13. januar, som er det samme som fremgår av det justerte regnearket. Hovedstyret
følger opp økonomien i hovedstyremøtene iht vedtatte intervaller.
Det ansettes to kommunikasjonsrådgivere i 2021.

Sak 18/21

Instruks for generalsekretæren
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 19/21

Økonomihåndboken for seksjoner og foreninger
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 20/21

Oppnevning av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 21/21

Jury for rettssikkerhetsprisen 2021
Sekretariatet v/Jan Lindgren redegjorde kort for innholdet i saksfremlegget og
statuttene for rettssikkerhetsprisen.
Styret drøftet sammensetningen av juryen og eventuelle nye kandidater.

Vedtak:

Nåværende jury forespørres om de ønsker en ny periode. Sofie Høgestøl forespørres
dersom en av de sittede medlemmene ikke ønsker gjenvalg. Trine Eilertsen forespørres
dersom Eirin Eikefjord takker nei til en ny periode.
Saken settes på dagsorden for endelig beslutningen på et senere styremøte.

Sak 22/21

Gjennomføring av arrangement våren 2021 – Covid19
Presidenten innledet og ga deretter ordet til sekretariatet v/ Mona Sanden Olivier som
redegjorde for aktuelle nasjonale og lokale smitteverntiltak.
Styret drøftet situasjonen i lys av den fremlagte informasjonen, og vurderte blant annet
hvilke anbefalinger som bør gis og hvilken tidshorisont det er hensiktsmessig å se for seg
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i første omgang. Forutsigbarhet både for medlemmer og arrangører er viktig og tilsier at
det fattes en beslutning som strekker seg noe frem i tid, samtidig som det bør
planlegges for fysiske møter så sant det er tilrådelig innenfor gjeldende
smittevernregler.
Vedtak:

Hovedstyret anbefaler at det ikke avholdes fysiske arrangement, møter ol. frem til 15.
april. Styret foretar en ny vurdering av situasjonen primo april.

Sak 23/21

Generalforsamling i Juristenes Hus AS
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress, men det ble pekt på noen viktige
punkter som bør drøftes på neste styremøte:
‐ Skal/kan det avholdes to generalforsamlinger: en hvor det velges nytt styre og en
hvor det vedtas ny instruks?
‐ Fastsetting av konkret tidspunkt for generalforsamlingen.
‐ Skal/kan tillitsvalgte velges/pekes ut først og deretter den eksterne
styrekandidaten?
‐ Skal det gis godtgjørelse for styreverv i Juristenes Hus, utelukkende til den
eksterne?

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 24/21

Informasjon om seksjonenes representanter i ulike arbeidsgrupper og
eventuelt tilføyelse av representanter til nettverksstyret.
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 25/21

Rutiner for reell politisk forankring
Saken ble ikke tatt til behandling pga tidspress.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 26/21

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Presidenten avsluttet med å orientere om at han vil vurdere om noen av sakene som ikke ble tatt til
behandling på styremøtet kan behandles skriftlig.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
25.01.2021
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