Protokoll fra
Hovedstyremøte 4/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 18. februar 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 17.10.
Til stede
fra hovedstyret

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

Forfall

Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød
Martin Grinde, sak 47
Jan Lindgren, sak 51

IT/web‐utvalget

Are Skjold‐Frykholm

Dagsorden
Sak 40/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om at han deltok på deler at JF‐Privat sitt strategiseminar hvor
han blant annet informerte om arbeidet for beskyttelse av jurist tittelen. Det vil trolig
komme forslag om dette i den nye Advokatloven. Juristforbundet vil intensivere det
politiske arbeidet med saken når proposisjonen legges frem.
Juristforbundet bør også jobbe med andre sentrale problemstillinger i Advokatloven.
Det er naturlig at dette arbeidet har utgangspunkt i JF‐P, men slik at også hele
Juristforbundet involveres.
Han orienterte videre om at det skal avholdes et ekstraordinært styremøte i
Akademikerne 19.2. for å behandle et forslag om videre prosess og organisering av
arbeidet i saken om disponering av OU‐midler. Innholdet i forslaget ble kort referert.
Det skal blant annet settes ned en arbeidsgruppe og presidenten påpekte at det er
naturlig at Sverre Bromander deltar i dette arbeidet på vegne av Juristforbundet.
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Visepresidenten orienterte om at hun har deltatt i det første styremøtet i stiftelsen
Rettssenteret. Stiftelsen har fortsatt ikke mottatt svar på søknaden om økonomisk
støtte.
Videre informerte hun kort fra siste møte i Kunnskapsnettverket i Akademikerne og om
at Nettverksstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge nærmere angitte
problemstillinger og spørsmål.
Sak 41/21

Generalsekretæren
Generalsekretæren informerte om pågående prosjekter og tiltak i de ulike avdelingene i
sekretariatet samt om pågående arbeid og handlingspunker knyttet til Juristenes Hus.
Han redegjorde nærmere for bemanningssituasjonen i sekretariatet og understreket
behovet for at de to stillingene som blir ledige i løpet av våren etterfylles.
Kompetansebehov og lønnsnivå ble drøftet og hovedstyret var tydelige på at det er
viktig at Juristforbundet tiltrekker seg søkere med høy kompetanse og at det koster.
Hovedstyret ba generalsekretæren vurdere behovet for en advokat med
prosedyreerfaring.
Presentasjonen legges i Admincontrol etter styremøtet.

Sak 42/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Seksjonen avholdt digitalt årsmøte 10. februar. Nytt styre ble valgt med Sverre som
leder og Rannveig Sørskaar som nestleder. Gledelig stor interesse for ulike verv i
seksjonen.
Det ble vedtatt endringer i vedtektene som vil bli lagt frem for hovedstyret for
endelig godkjenning.
‐ Det har vært avholdt tariffsamling i Akademikerne‐Stat.
Bromander ba om hovedstyrets syn på om Larvik‐konferansen, som skal være primo
juni, skal planlegges for fysisk gjennomføring. Fristen for avbestilling av hotellet er
2. mars. Det ble ikke tatt stilling til spørsmålet i møtet.
Bromander informerte også om at JUS ønsket snarlig tilbakemelding på om tilbudet om
utvikling av kurs for tillitsvalgte er av interesse for Juristforbundet. Seksjonslederne som
var til stede under presentasjonen, ga uttrykk for at det var ønskelig med videre dialog
med JUS om dette. Sverre Bromander påtok seg å videreformidle hovedstyrets syn til
ledelsen i JUS.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen orienterte om:
‐ Seksjonen avholdt styremøte og strategiseminar 12.‐13. 2. Strategiseminaret var
delt i tre akser; Politiske saker (juristtittel, rettsikkerhet i kommunene, salærsats),
Organisasjonsstruktur og Hvordan gjøre Juristforbundet mer relevant for
medlemmene.
‐ Styret har fordelt ansvaret for ulike områder på styrets medlemmer. Det settes også
opp årshjul for styrets virksomhet.
JF‐Kommune
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Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Seksjonen avholdt årsmøte 4. februar og nytt styre ble valg. Benedicte Gram‐
Knutsen ble valgt til leder for en ny periode og Mathias Bjornes ble valgt som
nestleder.
‐ Hun ga også styret en kort orientering om status i Kommuneprosjektet, herunder
samarbeidet med Try og planlagt lansering primo mars.
JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om:
‐ Strukturendringene i domstolene er svært ressurs krevende og det er mange
arbeidsrettslige problemstillinger som må avklares. Dommerforeningen har bedt
advokat Ingeborg Moen Borgerud om bistand og det antas å foreligge ytterligere en
utredning fra henne i månedsskifte februar/mars.
‐ Det har vært avholdt et digitalt seminar om domstolenes uavhengighet med svært
gode og interessante problemstillinger og innledere.
‐ Hun har deltatt i et møte i Samarbeidsrådet for domstolene hvor det blant annet ble
informert om at tiltakene som ble satt inn i forbindelse med pandemien for å få
avviklet sakene har virket godt.
‐ Styret har invitert alle medlemmene til et digitalt seminar om omstilling med
advokat Annette Selmer 25. 2.
Student
Nasjida Noorestany, ny leder av JF‐Student, innledet etter ønske fra presidenten, med
en kort presentasjon av seg selv. Hun orienterte deretter om:
‐ Seksjonen hadde digitalt årsmøte 5. februar.
‐ Det nye styret har vedtatt handlingsplanen og for øvrig satt seg inn i seksjonenes
oppgaver. Neste styremøte er kommende uke.
‐ Rettssikkerhetsdebatten er utsatt nok en gang.
Sak 43/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten informerte om at det ikke var kommet inn høringer av betydningen siden
forrige styremøte.
Han viste deretter til eget notatet om NOU 2020:11 – Den tredje statsmakt, som ble
sendt styret pr e‐post 17.2. Det var ikke lagt opp til en diskusjon om materielt innhold,
men han påpekte at Hovedstyret må vurdere hvordan Juristforbundet skal behandle
denne høringen.
Presidenten foreslo at han setter opp et kort notat med forslag om videre prosess samt
en punktliste med oversikt over de problemstillingene Juristforbundet bør mene noe
om.
Hovedstyret sluttet seg til dette.
Anders Schrøder Amundsen informerte om at Juristforbundet etter JF‐Privat sin mening,
bør avgi høringsuttalelse i NOU 2020:16 ‐ Levekår i byer ‐ Gode lokalsamfunn for alle.
Hovedstyret besluttet at det kan settes ned et ad‐hoc høringsutvalg i regi av JF‐P
dersom det er ønskelig å avgi høringssvar på denne høringen.
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Vedtakssaker
Sak 44/21

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

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 45/21

Kandidater til FHS
Presidenten redegjorde kort for prosessen og antall kandidater som er foreslått.
Visepresidenten opplyste at hun ikke ønsker å opprettholde sitt kandidatur.
Sverre Bromander fikk deretter ordet og ga en rask presentasjon av de kandidatene som
er fremmet av seksjonen.
Etter nærmere vurderinger kom styret til at det ikke skal foreslås kandidater til
Akademikerne i denne omgang.

Vedtak:

Det fremmes ikke kandidater fra Juristforbundet til Akademikerne til Sjefskurs nr. 26 ved
FHS.

Sak 46/21

Etablering av adhoc‐høringsutvalg‐ barneloven
Styret besluttet i 3‐21 at det skulle settes ned et adhoc‐utvalg og at seksjonene skulle
melde inn kandidater.
JF‐Privat og JF‐Stat informerte om sine kandidater som begge er forespurt og har sagt ja
til å delta i utvalget. De øvrige seksjonene hadde ingen kandidater.

Vedtak:

Styret besluttet at Anne Marie Berg og Anne Merete Strandenes utgjør Juristforbundets
høringsutvalg for høringen om ny barnelov. Utvalget følges opp av sekretariatet v/
Mona Sanden Olivier.

Sak 47/21

Teams for tillitsvalgte – domenenavn
Are Andersen Skjold‐Frykholm redegjorde kort for saken som dreier seg om valg av
domenenavn. Styret drøftet ulike alternativer og eventuelle konsekvenser knyttet til
blant annet utviklingskostnader, tidsaspektet, brukervennlighet, identitet osv.
Det er behov for ytterligere avklaringer før styret kan ta stilling til spørsmålet, men det
er viktig at dette skjer så raskt som mulig slik at det ikke oppstår store forsinkelser i
prosjektet.

Vedtak:

Hovedstyret ber IT/web‐utvalget om å utrede hvilke konsekvenser det vil medføre,
herunder økonomi og økt tidsbruk, dersom domenenavnet Juristforbundet.no skal
benyttes av alle.
Saken legges frem for hovedstyret på nytt så snart utredningen er gjennomført.

Sak 48/21

Akademikere Pluss
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Anders Schrøder Amundsen som
redegjorde kort for saken.
Styret støtter ønsket om en evaluering og påpekte betydningen av at alle elementer
inkluderes, både økonomiske og ikke‐økonomiske. Generalsekretæren kommer tilbake
til styret med synspunkter på når en slik vurdering kan forelegges styret.
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Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet om en nærmere utredning og vurdering.
En eventuell vurdering av om Juristforbundet fortsatt skal stå utenfor Akademikerne
Pluss avventes.

Sak 49/21

Etablering av advokatfullmektigpool
Presidenten ga ordet til Anders Schrøder Amundsen som redegjorde nærmere for
saken. Styret var positivt innstilt til at dette utredes nærmere og henstilte om at
sekretariatet gjør dette i samarbeid med forum for næringsdrivende.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utrede hvordan etablering av advokatfullmektigpool
eventuelt kan gjennomføres, herunder økonomiske og praktiske konsekvenser.
Styret tar stilling til en eventuell etablering etter at utredningen foreligger.

Sak 50/21

Reell politisk forankring ‐ Innspill og merknader fra seksjonene
Presidenten viste til styrets behandling av saken blant annet i styremøte 3‐21 og ba om
seksjonenes innspill til matrisen over frister, beslutningsprosesser mm for alle tiltak,
arrangement, kurs ol i Juristforbundet.
Det fremkom følgende innspill:
‐ Anders Schrøder Amundsen foreslo at beslutning om opprettelse og /eller
nedleggelse av foreninger legges på seksjonsnivå.
‐ Sverre Bromander gjentok tidligere innspill om at Nettverksstyret må stå som
ansvarlig for de lokale forumene/nettverkene, at foreningenes vedtekter skal
godkjennes av seksjonene og at OU‐midlene forvaltes og eies av seksjonene.
Presidenten påpekte at flere av de foreslåtte endringene forutsetter vedtektsendringer
og at det er behov for nærmere vurdering av dette før styret kan ta stilling til
forslagene.
Sverre Bromander foreslo at han kunne sette opp et utkast til beslutningsrutiner for
reell politisk forankring.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet foreta en konsekvensvurdering av forslagene fra JF‐P og
JF‐Stat.

Sak 51/21

Prosjektplan for Rettssikkerhetskonferansen og Arendalsuka
Jan Lindgren gikk gjennom forslag til prosjektplan for Rettssikkerhetskonferansen og
Arendalsuka i tråd med saksfremlegget.
Styret drøftet ulike tema og problemstillinger som kan være aktuelle for de to
arrangementene. Kommuneprosjektet, forholdet mellom jus og politikk i lys av
pandemien og domstolenes uavhengighet var noen av temaene som ble løftet frem.
Det er ønskelig at sekretariatet tar disse innspillene med i den videre planleggingen.

Vedtak:

Hovedstyret holdes løpende orientert om den videre planleggingen.

Sak 52/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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Informasjons‐/diskusjonssaker
Sak 53/21

Sentrale problemstillinger knyttet til Advokatlovutvalget
Presidenten understreket at hovedstyret kommer tilbake til sentrale problemstillinger
knyttet til Advokatlovutvalget i senere styremøter.
Presidenten informerte avslutningsvis om at visepresidenten er fungerende president i
uke 8.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
24.2.21
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