Protokoll fra
Hovedstyremøte 7/2021

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 15. april 2021.
Møtet varte fra kl. 14.00 – 18 00.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Tone Helén Brodal,
Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen, Kirsten
Bleskestad (tom sak 78), Anders Schrøder Amundsen, Nasjida Noorestany og
Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg
Mette‐Sofie Kjølsrød
Mona Sanden Olivier, sak 77
Michael Krane, sak 79

Inviterte:

Tech‐forum ved leder Joachim Benno
Frode Ettesvold
Dana Jaedicke

Dagsorden

Vedtakssaker

Sak 74/21

Protokoll fra hovedstyremøte 6/21
Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll.
Presidenten viste til to saker som ble sendt ut for skriftlig behandling 31. mars, sakene
19/21 og 50/21, og bemerket at det ikke var kommet bemerkninger og at sakene
dermed ble ansett ferdigbehandlet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 75/21

Vedtekter JF‐Stat – Innføring av ny bestemmelse om suspensjon
av tillitsvalgte
Presidenten innledet og viste blant annet til hovedstyrets vedtak i sak 57/21 hvor det
ble besluttet å utsette videre prosess med utarbeidelse av prosessregler knyttet til
bestemmelsene om disiplinærreaksjoner i Juristforbundets vedtekter inntil JF‐stat la
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frem sitt forslag om innføring av en bestemmelse i sine vedtekter som åpner for å kunne
suspendere tillitsvalgte.
Sverre Bromander fikk deretter ordet og redegjorde nærmere for forslaget.
Styret drøftet ulike problemstillinger, både av materiell og prosessuell karakter, knyttet
til bestemmelsen. Styret slo fast at bestemmelsen reiser en del prinsipielle spørsmål
som bør vurderes nærmere og at det hadde vært en fordel om en slik bestemmelse ikke
ble innført utelukkende i én seksjon. Det ble samtidig understreket at behovet som
ligger til grunn for bestemmelsen må tas på alvor og at det derfor likevel er grunn til å
godkjenne forslaget.
Vedtak:

Hovedstyret godkjenner forslag til ny bestemmelse i JF‐stat sine vedtekter i tråd med
ordlyden. Hovedstyret vurderer å fremme forslag om en bestemmelse om suspensjon
av tillitsvalgte i Juristforbundets vedtekter på neste landsmøte.

Sak 76/21

Prosessregler – disiplinærreaksjoner
Presidenten innledet og viste til saksfremlegget som ble fremlagt i forbindelse med
styrets behandling av saken i styremøte 5/21 sak 57.
Styret slo fast at prosessreglene for disiplinærreaksjoner, som finnes i gjeldende
vedtekter, og eventuell innføring av regler om suspensjon av tillitsvalgte, bør ses i
sammenheng. Styret besluttet derfor å avvente videre vurdering og behandling av
prosessreglene.

Vedtak:

Styret ber sekretariatet om å forberede en sak om prosedyrer for disiplinærreaksjoner
samt en bestemmelse om adgangen til å suspendere tillitsvalgte på forbundsnivå i
forkant av neste landsmøte.

Sak 77/21

Covid19 ‐ smitteverntiltak– Larvikkonferansen
Mona Sanden Olivier redegjorde for gjeldende smittevernregler ‐/råd.
Hanne Eie Sudland redegjorde deretter for hvilke vurderingen prosjektgruppen for
Larvikkonferansen har gjort med tanke på eventuell gjennomføring av konferansen 3.‐4.
juni 2021. Hun viste blant annet til resultatene fra en fersk undersøkelse for tillitsvalgte
som viste at de fleste ønsket fysisk deltagelse i stedet for digitalt.
Prosjektgruppens anbefaling er at konferansen utsettes til høsten. Styret sluttet seg til
dette. Prosjektgruppen tar stilling til tid og sted.
Hovedstyret drøftet deretter hvorvidt øvrige arrangement i regi av Juristforbundet kan
avholdes fysisk eller om anbefalingen om ikke å avholde fysiske arrangement skal
prolongeres. Smittesituasjonen og smitteverntiltakene er til dels svært ulike i ulike deler
av Norge og det vil derfor være mulig å gjennomføre trygge arrangement i noen
kommuner, mens det ikke lar seg gjøre andre steder. Den lokale arrangøren må selv
vurdere om det kan avholdes fysiske arrangement i tråd med de lokale
smittevernreglene. Hovedstyret foretar en ny vurdering i neste styremøte.

Vedtak:

Tillitsvalgtkonferansen 3.‐4. juni 2021 utsettes til høsten.
Hovedstyrets anbefaling om ikke å gjennomføre sentrale fysiske arrangement
opprettholdes inntil videre.
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Sak 78/21

Juristforbundets humanitære engasjement‐ midler for 2021.
Visepresidenten innledet og informerte kort om prosedyrene for tildeling av midler til
rettshjelptiltak og foreslår for styret at man tar opp for behandling tildeling av
resterende midler for 2021.Styret hadde innledende drøftinger omkring tildelinger for
2021.

Vedtak:

Styret ber sekretariatet om å utarbeide et saksfremlegg. Saken settes på dagsorden på
neste styremøte.

Sak 79/21

Company Pulse – arbeidsplasskonseptet
Magne Skram Hegerberg innledet på vegne av styringsgruppen og viste blant annet til
styrets behandling av saken i styremøte 6/21, sak 62. Han gikk kort gjennom hva som
gjenstår for å sluttføre prosjektet og ga deretter ordet til Michael Krane som gikk
gjennom oversikt over forbruk og budsjettestimat. Presidenten minnet om at det har
oppstått endringer i prosjektet underveis og at dette har medført økte kostnader. Han
understreket betydningen, både for Juristforbundet og medlemmene, av at prosjektet
blir sluttført, men ga samtidig uttrykk for at dette må skje innenfor så stramme rammer
som mulig.
Styret understreket at det er behov for strengere kostnadskontroll og at det ikke må
påløpe flere utgifter i prosjektet ut over løpende, månedlige lisenser og fellesseminaret
med SSP, før hovedstyret har tatt stilling til videre drift.
Styret ønsket ikke å fatte endelig budsjettvedtak i saken i dette styremøtet, men ønsker
om at saken settes på dagsorden på et senere styremøte og at det samtidig legges frem
underlagsdokumenter som regnskap, budsjettforslag og kontrakt.

Vedtak:
Sakene
80/21
81/21

Vedtak:

Sakene
82/21
83/21

Saken settes på dagsorden på et senere styremøte.

Organisasjonskartet
Rutiner for reell politisk forankring av kurs og konferanser
Sakene ble behandlet og drøftet under ett.
Presidenten orienterte kort om at det har kommet innspill til utkast til retningslinjer for
politisk forankring av kurs og konferanser samt at han selv også har tilkjennegitt sitt syn
i e‐post tidligere samme dag. Han påpekte videre at det av tidsmessige hensyn ikke er
mulig for styret å behandle disse to sakene i dagens styremøte og at han derfor ønsket
styrets syn på hva som er den mest hensiktsmessige måten å jobbe videre med sakene
på.
Etter en kort debatt, foreslo Generalsekretæren at det ble nedsatt en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra seksjonene, hovedstyret og sekretariatet og at denne
gruppen utarbeider et konkret forslag som legges frem for hovedstyret.
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Katrine Bratteberg, Sverre Bromander,
Anders Schrøder Amundsen og Mette‐Sofie Kjølsrød. Gruppen utarbeider et forslag til
retningslinjer og organisasjonskart som legges frem for hovedstyret til endelig
godkjenning.
Vedtekter JF‐stat – samlet
Vedtekter – JAV
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84/21

Vedtekter – Politijuristene
Presidenten innledet med å informere om at det ikke var noe som tilsa at de foreslåtte
vedtektsendringene ikke kunne godkjennes som foreslått, men at det av tidsmessige
hensyn ville være en fordel om vedtektsendringen enten ble behandlet samlet eller at
sakene ble sendt ble sendt styret for skriftlig behandling etter møtet.

Vedtak:

Vedtektene sendes til skriftlig behandling.

Sak 85/21

Møtefrekvens og møtetidspunkt høsten 2021
Presidenten hadde sendt forslag til møtetidspunkt på e‐post 31.3.21.
Saken ble av tidsmessige grunner ikke ferdig behandlet.

Vedtak:

Forslag til møtetidspunkt for høsten 2021 sendes til styret for skriftlig behandling.

Sak 86/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Informasjons‐/drøftelsessaker

Sak 87/21

Informasjon fra presidentskap, generalsekretær og seksjonsledere
Presidenten orienterte kort om prosessen knyttet til forslag om endringer i
Gradsforskriften, herunder den pågående behandlingen i Akademikerne, nedsettelse av
arbeidsgruppe som skal utarbeide utkast til innspill fra Juristforbundet samt at han og
visepresidenten skal delta på høringen på Stortinget 21.4.

Sak 88/21

Orientering og status fra Tech‐forum
Tech‐forum ved leder, Joachim Benno og medlemmene Frode Ettesvold og Dana
Jaedicke presenterte status for arbeidet i Tech‐forum samt planer for forumets mange
spennende tiltak og tilbud i tiden som kommer.
Hovedstyret berømmet forumets initiativ, engasjement og dyktighet.

Sak 89/21

Gjennomgang av tariffområdene
Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen og Anders Schrøder Amundsen redegjorde
blant annet for hvilke tariffavtaler og forhandlingssystemer som gjelder innenfor «egne»
tariffområder, hvilke krav som er fremmet i årets oppgjør, hvilke utfordringer man står
overfor osv.
Presidenten takket for interessant gjennomgang.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
21.4.21
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