Protokoll fra
Hovedstyremøte 6/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 18 mars 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 17.00.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget (fom sak 63), 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 og Mette‐Sofie Kjølsrød
Mona Sanden Olivier, sak 62
Michael Krane, sak 62

Inviterte

Leder av Inkluderings‐ og mangfoldutvalget, Hallvard Øren, sak 68

Dagsorden
Sak 61/21

Presidenten og visepresidenten
Presidenten åpnet med å gratulere Benedicte Gram‐Knutsen med gode utspill i media
ifm Kommuneprosjektet.
Han orienterte deretter om at han deltok på en konferanse i regi av Akademikerne 15.3.
hvor blant annet Thea Larsen Normann fra sekretariatet redegjorde for Juristforbundets
undersøkelser om hjemmekontor.
Videre informerte han om at det jobbes med forberedelser til at Advokatlov‐
proposisjonen skal komme. Det avventes nærmere svar fra departementet på når den
skal foreligge.
Presidenten redegjorde også kort for en samtale han hadde hatt med lederen av
Rettssenteret, Cathrine Moksness, om blant annet etablering av lokale rettssentre og
eventuelle fremtidige kontorlokaler.
Visepresidenten fulgte opp med å vise til en artikkel i Rett24 om tildeling av midler til
rettshjelptiltak hvor hovedbudskapet var at de eksisterende rettshjelptiltakene har fått
redusert sine tilskudd fordi det er tilkommet flere søkere, herunder Rettssenteret.
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Videre orienterte hun om at hun i kjølvannet av møtet med Kunnskapsdepartementet,
(ref. info i forrige styremøte) har vært i kontakt med Akademisk Studieforbund (AKS) og
at hun følger opp denne saken videre.
Avslutningsvis informerte hun om at hun i fjor sommer ble forelagt et forslag om et
mulig samarbeid med Equality Check, men at hun dessverre ikke fikk fulgt dette opp.
Hun ba om styrets syn på om det er ønskelig at hun i samarbeid med utvalgene, ser på
mulighetene for et eventuelt samarbeid med denne organisasjonen nå. Styret støttet
dette.
Sak 62/21

Generalsekretæren
Generalsekretæren åpnet med å fortelle at han tidligere på dagen hadde deltatt på
Politijuristenes digitale seminar for ledere og at dette var meget bra!
Deretter orienterte han i henhold til vedtatt struktur (presentasjonen var lagt i
Admincontrol før møtet). Hanne Eie Sudland redegjorde kort for status i prosjektet: Ny i
arbeidslivet.
Michael Krane gikk deretter gjennom økonomioversikt og prognose. Styret ba om at den
fremlagte økonomioversikten sendes i excel ‐format i etterkant av styremøtet og at
tilsvarende sendes i forkant av styremøtene ved fremtidige budsjettgjennomganger.
Generalsekretæren redegjorde deretter på vegne av styringsgruppen for status,
økonomi og prognose i prosjektet; arbeidsplasskonseptet som utføres i samarbeid med
Company Pulse. Prosjektet har av flere årsaker blitt mer kostbart enn opprinnelig
planlagt, ref. saksfremlegget.
Styret konstaterte at det er behov for en samlet gjennomgang både av innhold og
prosjektstyring og besluttet å sette saken på dagsorden i neste styremøte. Styret ble
oppfordret til å gi generalsekretæren beskjed dersom det er behov for ytterligere
bakgrunnsinformasjon før neste styrebehandling.
Arbeidet med det planlagte webinaret, som skal avholdes i samarbeid med Senter for
seniorpolitikk i midten av april fortsetter, men øvrig aktivitet i prosjektet avventes inntil
videre.
Mona Sanden Olivier redegjorde for gjeldende smittevernråd‐ og regler. Hun la også
frem en risikovurdering knyttet til gjennomføring av Larvikkonferansen.
Styret drøftet om det er hensiktsmessig å ta stilling til eventuell gjennomføring av
fysiske samlinger nå eller om det skal utsettes til etter påske som opprinnelig bestemt.
Styret besluttet at saken drøftes på nytt i styremøtet 15. april.
Presidenten tok opp spørsmålet om gjennomføring av styreseminar og foreslo at dette
ble skjøvet på til september. Styret sluttet seg til dette. Forslag til tidspunkt sendes
styret i outlook.

Sak 63/21

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
Seksjonen har jobbet med to stor saker den siste tiden:
‐ Budsjettfordeling til foreningene. Budsjettsøknader er vurdert og økonomisk
tildeling drøftet og besluttet. Tildelingsbrev vil bli sendt.
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‐

Utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret. Alle foreningene har fått mulighet til å sende
inn sin krav/ønsker som vurderes og formuleres i seksjonsstyret. Fristen for
overlevering av krav til Akademikerne er 26. april.

Presidenten informerte om at styret skal ha en gjennomgang av tariffområdene,
herunder hvilke krav som er fremmet, hva som er de store utfordringene og målene
osv. i neste styremøte. Seksjonslederne redegjør for «sine» områder.
JF‐Privat
Anders Schrøder Amundsen orienterte om at:
Det ble avholdt styremøte i seksjonen 16.3 med følgende tre hovedtema:
‐ Seksjonen er i ferd med å utarbeide et årshjul.
Det er i den forbindelse ønskelig at hovedstyret berammer møtetidspunkt/frekvens
for høstens møter så snart som mulig.
‐ Supplering fra JF‐P til Akademikerne‐Næring. Pål Berg Helland går inn i utvalget
sammen med Lise Reiersen. Michael Rummelhoff er leder i Akademikerne‐Næring.
‐ Seksjonen har arrangert flere digitale seminar og tilrettelagt for deltagelse på
eksterne seminarer.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ JF‐Kommune jobber også med utarbeiding av krav til tariffoppgjøret. Fristen er den
samme som for JF‐Stat. Hun uttrykte bekymring for frontfagets betydning for KS
sine føringer på de lokale forhandlingene. Seksjonen skal ha et tariffmøte 24. mars.
‐ Kommuneprosjektet går etter planen.
JF‐Dommerforeningen
Kirsten Bleskestad orienterte om:
Det er fortsatt to saker som er de mest sentrale for Dommerforeningen for tiden:
‐ Domstolstrukturen, hvor det er innhentet to juridiske utredninger fra styret samt at
DA har innhentet en egen juridisk utredning. Tidligere sorenskriveres arbeidsplikt
etter omstillingen har vært et sentralt tema.
Dommerforeningen har innledet drøftelser med DA om arbeidsvilkår for de
dommerne som mister sine lederoppgaver.
‐ Høringsuttalelsen om den tredje statsmakt er i sluttfasen. Styret har berammet et
ekstraordinært møte til uken for å drøfte sentrale problemstillinger.
JF‐Student
Nasjida Noorestany orienterte om:
‐ Alt er stengt på universitetene pga pandemien.
‐ Hun har uttalt seg i flere saker, herunder tilrettelegging for gjennomføring av
eksamen. Hun har også utarbeidet et innlegg om eksamenspress som vil bli
publiseres i nær fremtid.
‐ Det planlegges en digital vervestand over påske.
‐ Det arbeides med en artikkel om hva studentene bør tenke på ved inngåelse av
arbeidskontrakt.
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Sak 64/21

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten hadde intet særskilt å bemerke når det gjaldt høringer. Styret hadde heller
ingen merknader eller synspunkter.

Sak 65/21

Orientering om bemanning av arbeidsgrupper
Presidenten viste til behandling av saken på tidligere styremøter og gikk gjennom
oversikten over innmeldte representanter fra seksjonene og sekretariatet.
Oversikten over gruppene oppdateres av sekretariatet som også gir arbeidsgruppene
beskjed om at de kan starte arbeidet selv om ikke alle gruppene er fulltallige. Det er
anledning til å etteranmelde representanter.

Vedtakssaker
Sak 66/21

Protokoll fra hovedstyremøte 5/21
Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 67/21

Kandidater til Akademikerprisen
Presidenten redegjorde kort for saken og foreslo for styret at eventuelle kandidater
sendes hovedstyret i noe tid forut for nominasjonsfristen som er 28. mai og at saken
vedtas på et senere styremøte.

Forslag
til vedtak:

Sekretariatet sender en oppfordring til styret om å foreslå kandidater innen torsdag 19.
mai. Hovedstyret fatter endelig beslutning i styremøte 27. mai.

Sak 68/21

Supplering av medlemmer til Inkludering‐ og mangfoldutvalget
Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til leder av Inkluderings‐ og
mangfoldutvalget, Hallvard Øren. Øren redegjorde for prosessen og la frem
innstillingen. Han understreket at det var mange dyktige og erfarne søkere til disse
vervene. Styret stilte noen oppfølgende spørsmål og Øren forlot deretter møtet.
Styret vurderte søkerne og drøftet innstillingen før de fattet vedtak om endelig
sammensetning av Inkluderings‐ og mangfoldutvalget.

Vedtak:

De nye representantene i utvalget er Stine Elde, Sunniva de Leon, Merete Furusund,
Lars Erik Lillefloth og Immanuel Olaussen.

Sak 69/21

Retningslinjer for juridisk bistand
Presidenten viste til presentasjonen av Advokatkontoret i forrige styremøte og styrets
ønske om en gjennomgang av retningslinjene med sikte på en eventuell revidering.
Endringsbehovet knytter seg primært til bestemmelsene som regulerer muligheten til å
ta ut rettslige skritt. Det er også et ønske om å vurdere hvorvidt pensjonistene skal
omfattes av den juridiske bistanden fra Advokatkontoret. Vedtektene regulerer pr i dag
at denne gruppen er unntatt fra retten til å få juridisk bistand.
Styret drøftet videre prosess. Det ble blant annet påpekt at det er hovedstyret og HUB
som bør ta initiativet og ansvaret for innføring av endringene.
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Vedtak:

HUB og Advokatkontoret avholder et første møte for å avklare eventuelle
problemstillinger. Det avtales hvordan det videre arbeidet skal organiseres.

Sak 70/21

Arendalsuka
Sekretariatet redegjør for prosjektplanen slik den er beskrevet i saksfremlegget.
På grunn av tidspress, ble ikke saken behandlet.

Vedtak:

Presidenten sender saken til styret for skriftlig behandling.

Sak 71/21

Rutiner og prosess for politisk forankring av kurs og konferanser
Presidenten innledet og viste bla til Bromanders utkast til retningslinjer. Han påpekte at
styret i denne omgang skal foreta en første drøftelse av innholdet og vedta videre
prosess for arbeidet.
Betydningen av å komme frem til konkrete måter å operasjonalisere forankringen på ble
fremhevet, samt at det ble understreket at de kursene og konferansene som er nært
forestående må følge de overordnede politiske føringene/prinsippene for politisk
forankring så langt det er mulig også før nye rutiner vedtas.

Vedtak:

Styrets medlemmer oppfordres til å sende skriftlige innspill til saken. Saken settes på
dagsorden på et senere styremøte.

Sak 72/21

Organisasjonskartet
Presidenten informerte om styrets tidligere behandling av saken og viste til forslag til
vedtak.
Det ble gitt uttrykk for at det fortsatt er noen elementer som er uklare og at styret må
gå grundig inn i disse forholdene før det kan fastsettes et endelig organisasjonskart.

Vedtak:

Hovedstyrets medlemmer melder inn synspunkter på organisasjonskartet så snart som
mulig. Saken settes opp på styremøte 15. april.

Sak 73/21

Eventuelt
Det ble ikke fremmet saker under Eventuelt.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
22.03.2021
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