Protokoll fra
Hovedstyremøte 3/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 4. februar 2021.
Møtet varte fra kl. 15.30– 17.45.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken,
Sverre Bromander, Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Sondre
Kristoffer Karlsen Lie og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Lars Marius Heggberget og Benedicte Gram‐Knutsen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød

Dagsorden
Sak 27/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten åpnet med å gi utrykk for at han var tilfreds med at styret kom frem til et
felles ståsted i portforbud‐høringen. Det er spesielt utfordrende når en så krevende
problemstilling skal håndteres innenfor svært kort frist.
Han orienterte deretter om at han hadde deltatt i styremøte i Senter for seniorpolitikk,
hvor han er vara for Akademikerne, tidligere på dagen og at han hadde orientert styret
kort om arbeidsplassundersøkelsen til Juristforbundet.
Presidenten skal delta på deler av årsmøtet til Juristforbundet‐student fredag 5. februar.
Presidenten la deretter frem forslag om en endring i dagsorden på styremøtene slik at
alle informasjonssakene settes opp hvert 2. møte, men likevel slik at viktige saker
orienteres om også utenom fast oppsatt plan. Styret støttet forslaget.
Visepresidenten orienterte om at hun har skrevet kommentaren til neste utgave av
Juristens temanummer om forskning. I den forbindelse har hun hatt et møte med
dekanen ved det juridiske fakultet UiB. Juristforbundet bør se på hvordan vi kan bidra til
forskning på vårt felt, og en mulighet kan være å se på dagens ordning
for mastergradsstipend.
Visepresidenten informerte videre om at:
‐ Hun har deltatt på informasjon og innspillsmøte CSW 65 i regi av
Kulturdepartementet ved kultur‐ og likestillingsministeren.
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‐
‐

Nettverksstyret skal gjennomføre en kartlegging i samarbeid med statistikk og
analyseansvarlig i sekretariatet
Visepresidenten har hatt dialog med lederen av Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget.
Utvalget planlegger å avholde et webinar for å følge opp undersøkelsen som ble
gjennomført i fjor vår. Det vil komme en budsjettsøknad fra utvalget i forbindelse
med dette.

Sak 28/21

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om følgende:
‐ Juristforbundet har tilbudt de øvrige Akademikerforeningene å være med på den
siste undersøkelsen knyttet til arbeidsplasskonseptet.
‐ JUS har presentert et forslag til hvordan de kan være en samarbeidspartner og
leverandør av kurs til tillitsvalgte. Tilbudet vil bli fulgt opp av seksjonene og
sekretariatet i fellesskap.
‐ Sekretariatet er i prosess med å innhente tilbud på streaming‐tjenester fra ulike
leverandører med mål om å etablere én felles leverandør av slike tjenester.
‐ Leder av Akademikerne‐Stat har varslet at han fratrer vervet for å tiltre stilling som
forhandlingssjef i Tekna. Valgkomitéen i Akademikerne er orientert.
‐ Annette Narverud har sagt opp stillingen sin i sekretariatet for å begynne i
Akademikernes sekretariat. Stillingen vil bli etterfylt.

Sak 29/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Tilbudet om gjennomføring av kurs for tillitsvalgte fra JUS fremsto som interessant.
‐ Seksjonen vurderer mulig kandidat til ledervervet i Akademikerne‐Stat.
‐ Planlegger årsmøtet i seksjonen 10. februar.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen orienterte om at seksjonen avholdt styremøte 3.2. med
blant annet følgende hovedsaker:
‐ Fordelingen av seksjonens budsjett ble ferdig behandlet.
‐ Planlegging av styreseminar 12.‐13. februar hvor blant annet følgende tre
organisasjonspolitiske tema står sentralt: Rettssikkerhet i kommunene, beskyttelse
av juristtittel og salærsatsen.
Styret skal også diskutere en mulig fordeling av ansvar for ulike fagområdet blant
styremedlemmene samt hvordan Juristforbundet kan bli mer relevant for blant
annet selvstendig næringsdrivende.
JF‐Kommune
Det var ingen representanter til stede fra JF‐Kommune.
JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om at den mest sentrale saken for styret fortsatt er
strukturendringene i domstolen. DA og Dommerforeningen er omforent i synet på
hvilke stillinger som skal lyses ut.
Sentrale problemstillinger som det jobbes med er blant annet; innholdet i de nye
arbeidsavtalene, omfanget av arbeidsplikten for sorenskrivere som mister oppgavene
sine og reiseplikt.
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Annette Selmer skal holde et digitalt seminar for alle dommerne om omstilling.
Avslutningsvis reklamerte hun for siste utgave av dommer‐podcasten hvor tema er den
tredje statsmakt.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Studentundersøkelsen om studiesituasjonen under koronapandemien er
gjennomført, analysert og kommentert.
‐ Det er gjennomført to arrangement; quiz med tema 2020 og stressmestringskurs.
‐ Styret planlegger gjennomføringen av årsmøtet 5.‐7. februar.
Han avsluttet med å takke for en fin og lærerik periode som styremedlem.
Presidenten takket Sondre for fin innsats i hovedstyret og for svært godt arbeid som
leder av studentstyret.
Sak 30/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten viste til tidligere omtale av arbeidet med portforbud‐høringen og
understreket at det er nødvendig med en styrking av høringsarbeidet. Dette kan tenkes
løst på flere måter, eksempelvis ved etablering av flere fagutvalg eller opprettelse av
særskilte ad hoc utvalg. Høringsgruppa bør ta stilling til disse spørsmålene så snart det
er etablert.
Juristforbundet har mottatt en høring om ny barnelov. Høringsfristen er 1.5.2021.
Presidenten foreslo at det settes ned et adhoc‐fagutvalg.
Juristforbundet har også mottatt høring om forslag til endringer i Helsepersonelloven.
Denne er sendt til Statsforvalterne og Helsejuristene.
Det ble påpekt at det er ønskelig at det settes opp en kort oppsummering av
hovedpunktene i høringsnotatene når høringen sendes foreningene og seksjonene for
uttalelse.

Vedtak:

Styret fremmer forslag til personer som kan være egnet til å gå inn i et eventuelt utvalg
som kan utarbeidet et høringsutkast til høringen om barneloven. Forslag til kandidater
sendes styret innen neste styremøte.

Sak 31/21

Protokoll fra hovedstyremøte 3/21
Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 32/21

Instruks for generalsekretæren
Generalsekretæren redegjorde kort for sakens bakgrunn og gikk deretter gjennom de
konkrete forslagene til endringer.
Styret sluttet seg i hovedsak til generalsekretærens endringsforslag, men ønsket at
seksjonene tas inn igjen i siste del av § 4 siste og § 5.
Generalsekretæren hadde ingen innsigelser til dette.

Vedtak:

Instruksen for generalsekretæren vedtas med de endringene som fremkom i
styremøtet.
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Sak 33/21

Generalforsamling i Juristenes Hus
Styret drøftet forslaget om å avholde to generalforsamlinger, størrelsen på styret samt
om styremedlemmet med eiendomskompetanse må/skal være ekstern. Det fremkom
litt ulike syn på den den siste problemstillingen, men når det gjelder øvrige
styremedlemmer omtales dette i saksfremlegget for landsmøtet og dette legges til
grunn for styresammensetningen.
Det må avklares om det skal tegnes styreansvarsforsikring og hvordan honorar må
vedtas, dvs. om det skal innarbeides i vedtektene eller om det vedtas av
generalforsamlingen.

Vedtak:

Det kalles inn til en første generalforsamling i etterkant av neste hovedstyremøte hvor
de tillitsvalgtes representanter i styret oppnevnes. Det nye styret innkaller deretter til
ny generalforsamling hvor en representant med eiendomskompetanse oppnevnes.
Seksjonene melder inn navn på sine styrerepresentanter innen neste hovedstyremøte.
Sekretariatet utarbeider et saksfremlegg med forslag til styrehonorar og forankring til
den første generalforsamlingen.

Sak 34/21

Oppnevning av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)
Presidenten innledet og redegjorde kort for hvordan HUB velges og hvem som er i HUB
pr i dag.
Lars Marius Heggberget var ikke til stede i møtet, så han forspørres om han ønsker å
fortsette ytterligere en periode. Dersom han ikke ønsker gjenvalg, foretar styret en ny
vurdering.

Vedtak:

Nåværende HUB videreføres. Tone Helen Brodal går inn som vara.

Sak 35/21

Rutiner for reell politisk forankring
Generalsekretæren innledet og redegjorde for innholdet og tanken bak saksfremlegget
fra sekretariatet. Han ba styret om en tilbakemelding på om oversikten over tiltak,
arrangement, frister, beslutningsnivå mv er egnet som hjelpemiddel for å sikre gode
rutiner for reell politisk forankring.
Styret bekreftet dette. Seksjonene behandler oversikten i egne styrer og setter inn
eventuelle nye tiltak, endringer og forslag til beslutningsprosesser.

Vedtak:

Seksjonene sender inn forslag til endringer og tilføyelser til neste hovedstyremøte.

Sak 36/21

Jury for Rettssikkerhetsprisen 2021
Sittede jurymedlemmer er forespurt og alle har takket ja til å fortsette.

Vedtak:

Nåværende jury prolongeres.

Sak 37/21

Beramming av tidspunkt for styreseminar
Presidenten innledet med å påpeke at det fortsatt er usikkert om det er mulig å avholde
styreseminar med fysisk tilstedeværelse, men at det likevel er ønskelig å planlegge
for et slikt seminar i perioden april/mai.
Styret diskuterte ulike muligheter, herunder antall dager, helg og/eller arbeidsdager
mm. Foreløpig konklusjon ble at det er OK med ukedager og at det bør være 2
overnattinger.
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Det fremkom mange forslag til reisemål.
Foreløpige datoer: 30.4. – 1.5 eller 6.5.‐8.5.
Det settes også av datoer i juni og august for sikkerhets skyld.
Vedtak:

Sekretariatet innhenter tilbud og legger dem frem for styret.

Sak 38/21

Godkjenning av vedtekter for Veg juristene
Sverre Bromander redegjorde kort for innholdet i vedtektene for JF‐Stat Vegvesenet.

Vedtak:

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 39/21

Eventuelt
1. Tone Helen Brodal foreslo at hovedstyret går gjennom Jurisforbundets
høringsuttalelse til Advokatlovutvalget og at styret tar en ny debatt om blant annet
eierskap i advokatfirmaer og oppheving av rettsrådsmonopolet.

Vedtak:

Styrets medlemmer oppfordres til å sette seg inn Juristforbundets høringsuttalelse til
Advokatlovutvalget som grunnlag for nye drøftelser i styret.
2. Visepresidenten ønsket styrets bekreftelse på hun fortsatt skal være
kontaktpersonen fra hovedstyret inn mot Kvinneutvalget og Inkluderings‐ og
mangfoldsutvalget.
Styret bekreftet dette.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
9.2.21
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