Protokoll fra
Hovedstyremøte 5/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 4. mars 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 17.00.
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 Hanne Eie
Sudland

Forfall
Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød
Mona Sanden Olivier, sak 55
Ragnhild Bø Raugland og Arild Jebens, sak 60

Presidenten startet møtet med å orientere om at sak 56 må utsettes og at han han hadde tre saker til
Eventuelt. Det ble ikke meldt om andre saker.
Han påpekte videre at det var uheldig at hovedstyremøtet var berammet til samme dag som
Tariffkonferansen.
Sak 54/21
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Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 25.2. Det var kommet inn skriftlige
merknader til sak 41 fra noen styremedlemmer og generalsekretæren i forkant av
styremøtet. Styret drøftet de ulike synspunktene uten at det ble tatt stilling til et
konkret forslag.
Det fremkom ingen merknader til øvrige deler av protokollen.

Vedtak:

Forslag til endret formulering i sak 41‐21 sendes hovedstyret for godkjenning pr e‐post
så snart som mulig.

Sak 55/21

Tildeling av mastergradsstipend
Presidenten innledet og ga deretter ordet til Mona Sanden Olivier som gikk gjennom
prosessen knyttet til behandlingen av søknadene og vurderingene som ligger til grunn
for innstillingen.
Det ble påpekt at retningslinjene for tildeling av mastergradsstipend er tilgjengelig på
Juristforbundets nettsider og at søknadene er vurdert etter disse kriteriene.
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Etter en kort drøftelse, besluttet styret å slutte seg til den fremlagte innstillingen.
Det ble deretter initiert en diskusjon om selve stipendordningen og styret besluttet at
det er behov for å se nærmere på dette for 2022.
Vedtak:

Styret slutter seg til innstillingen for tildeling av mastergradsstipend våren 2021.
Stipendordningen settes opp som egen sak i hovedstyret innen utgangen av året.

Sak 56/21

Supplering av medlemmer til Inkludering‐ og mangfoldsutvalget
Innstillingen av medlemmer til Inkluderings‐ og mangfoldsutvalget ble forsinket og
lederen av utvalget trakk derfor saken i forkant av styremøtet.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 57/21

Prosessregler for behandling av saker etter vedtektenes §§ 2‐1 a og 2‐4‐1
Presidenten redegjorde kort for sakens bakgrunn og understreket at det ikke var lagt
opp til at styret skulle fatte vedtak i saken i dette styremøte.
Bromander minnet styret om at årsmøtet i JF‐Stat for kort stund siden besluttet å ta inn
bestemmelser om suspensjon i seksjonens vedtekter. Seksjonen legger frem vedtektene
for godkjenning i hovedstyret så snart som mulig.
Presidenten påpekte at det kan være naturlig å se disse sakene i sammenheng og at
prosedyrereglene bør bygge på de samme prinsippene.
Styret drøftet ulike sider ved Advokatkontorets forslag til prosessregler, herunder
klageadgangen, landsmøtets og/eller kontrollkomitéens rolle, stemmeregler,
habilitetsvurderinger mv. Styrets synspunkter og innspill i drøftelsene tas med i den
videre prosessen.

Vedtak:

Styret avventer videre arbeid med prosessreglene inntil JF‐Stat har lagt frem seksjonens
vedtekter for godkjenning i hovedstyret.

Sak 58/21

Eventuelt
1. Høring – Ny boligsosiallov
Presidenten viste til Ina Anett Grunnvåg sitt utkast til høringssvar som ble sendt
hovedstyret i umiddelbar forkant av styremøtet. Presidenten la ikke opp til en
realitets behandling av høringsutkastet, men foreslo at de av styrets medlemmer
som har synspunkter på utkastet melder inn disse til styret senest tirsdag 9.3.
Høringsfristen er 15. 3. og det gir styret noen dager til å behandle saken skriftlig før
fristen.

Vedtak:

Merknader til høringsutkastet sendes styret senest tirsdag 9. mars.
2. Forvaltning av OU‐midler i Akademikerne
Presidenten viste til tidligere redegjørelse for saken. Styret i Akademikernes har
besluttet å opprette en arbeidsgruppe og mandatet for arbeidet er bestemt.
Foreningene har nå fått invitasjon til å foreslå medlemmer til gruppen.
Presidenten forslo at Sverre Bromander foreslås fra Juristforbundet. Bromander sa
seg villig til å stille.
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Vedtak:

Hovedstyret melder inn Sverre Bromander som medlem til arbeidsgruppen fra
Juristforbundet.
3. Akademikerne pluss – evaluering
Presidenten viste til innspill fra Anders Schrøder Amundsen og Are Skjold Frykholm
vedrørende rabattavtaleutvalgets rolle i arbeidet med evalueringen.
Presidenten minnet om at bank‐ og forsikring ikke er en del av utvalgets oppgave,
men at det er naturlig at utvalget høres når vurderingen av videre veivalg skal
gjøres.
Det ble påpekt at utvalget har gjort noen erfaringer også knyttet til bank og
forsikring og at det er ønskelig at dette tas med i evalueringen.

Vedtak:

Rabattavtaleutvalget gis anledning til å spille inn sine synspunkter til evalueringen
og vurderingen av Juristforbundets videre veivalg.

Anders Schrøder Amundsen minnet om at bemanning av arbeidsgruppen for «Juristkultur»
og organisasjonskartet må settes på dagsorden.

Informasjonssaker

Sak 59/21

Kort informasjon fra president, visepresident, seksjonslederne og generalsekretær
Visepresidenten informerte om at stiftelsen Rettssenteret har fått tilsagn om økonomisk
støtte. Videre orienterte hun om at kunnskapsnettverket i Akademikerne er invitert til
et møte med Kunnskapsdepartementet med tema: Strategi for desentralisert og
fleksibel utdanning. Visepresidenten har invitert JUS med i møtet.
Kirsten Bleskestad orienterte om at Dommerforeningen (MR‐utvalget) er i sluttfasen av
arbeidet med høringen om domstolenes uavhengighet.
Sverre Bromander viste til Tariffkonferansen og ønsket at hovedstyret satt av tid ved en
senere anledning til å diskutere overordnede problemstillinger knyttet til eksempelvis
tariffoppgjør, herunder hva Juristforbundet vil med Tariffkonferansen.
Anders Schrøder Amundsen informerte om at JF‐P har ansatt en ressurs som skal ha
som hovedoppgave å etablere bedriftsgrupper.
Benedicte Gram‐Knutsen informerte om at JF‐K har avholdt det første ordinære
styremøtet etter årsmøtet og at Mathias Bjornes er valgt som første vara til
hovedstyret.
Hun redegjorde videre for status i Kommuneprosjektet som står foran snarlig lansering.
Nasjonal presse har gitt uttrykk for interesse og det vil bli gjennomført kampanjer i
sosiale media.
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Sak 60/21

Presentasjon av Advokatkontoret
Presidenten introduserte Ragnhild Bø Raugland og Arild Jebens som presenterte
Advokatkontoret med hovedvekt på arbeidsoppgaver, sakstyper, arbeidsform og
retningslinjene for juridisk bistand.
Styret takket for interessant gjennomgang og stilte deretter spørsmål blant annet
knyttet til saksmengde, fordeling av saker pr seksjon, muligheten for å sette ut saker til
eksterne advokater, domstolsbehandling mv.
Styret ga uttrykk for at de er interessert i statistikk fra Advokatkontoret og ba om å få
dette tilsendt. Det ble videre foreslått at Advokatkontoret utarbeider en fast års‐
rapport.
Styret ønsker å se nærmere på retningslinjene for juridisk bistand og ba om at saken
settes på dagsorden på det kommende hovedstyremøte.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
8.3.21
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