
Referat – Årsmøtet Juristforbundet i Kristiansand. 
 

Møtedato: 30.01.19. 

Til stede: 

Hans Ditlef Christiansen, Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter, Marius Raael, Per Ånund 

Hunshamar, Andreas Orr Askland, Morten Holt Zachariassen, Mari Gunnerud Haus, Tor Kydland, 

Ingvild Nordrum Maberg, Elisabeth Finsnes, Trond Nilsen, Henrik Vedum, Anita Nyheim. 

Innledningen: 
Elisabeth innledet kort. Det ble foretatt en kort introduksjonsrunde av alle medlemmer til stede. 

Videre ble gitt informasjon om hva den lokale foreningen kan søke av tilskudd og kurs fra 

Juristforbundet sentralt, samt vårt tilbud til medlemmene lokalt. Det ble bedt om innspill til kurs og 

annet som medlemmene ønsker.  

Det ble gitt informasjon om styrets sammensetning i dag, og arbeidsoppgaver: Elisabeth har hatt 

hovedansvar for lønnsforhandlinger sammen med Knut Knutsen. Det ble gjennomgått forutsetninger 

for å være styremedlem, herunder avklaring i forhold til å være leder i kommunen. Dette ble sett på 

som en fordel i forhold til HTA.  

Årsberetningen: 
Årsberetningen ble deretter lest opp og det ble gitt en gjennomgang av denne. Vi har økt fra 17 til 25 

medlemmer siden oppstart. Det ble bedt om kommentarer til årsberetningen. Fra medlemmene kom 

spørsmål om retningslinjer for bruk av de kr 30 000,- vi har fått tildelt i år. Elisabeth kommenterte 

planen for året: Offentligrett, forvaltningsrett og varsling. I forhold til varsling: Det ble foreslått at 

Kristel Søreide, eller Harald Pedersen og Ståle Einarsen (Arbeidsrettsadvokatene) kunne komme for å 

holde et foredrag. Det ble foreslått heldags seminar. Eventuelt en dialog opp mot arbeidsgiver med 

fokus på hvordan vi kan bli bedre og i forhold til gjeldende rutiner. Det må i den forbindelse legges 

vekt på «jurist» begrepet for varsling. Dette bør forbundet kunne spille inn ovenfor ledelsen sentralt i 

kommunen.  

Problemstillinger i varsling: Hvilket begrep vil K3 legge til grunn ved varsling? Skal man gå ut over 

definisjonen i Aml.? Hvem er inkludert i varslet, hvem skal følge opp hva, gjengjeldelse, hva er 

forsvarlig varsling osv.  Her bør Juristforbundet spille inn til ledelsen de faglige utfordringene. KS har 

et gratis seminar i forbindelse med ny kommunelov, hvor varsling er et av temaene.  

Som et forslag til sosialt samvær ble det foreslått et matlagingskurs.  

Hans Ditlef informerte kort om sin erfaring fra varslingsgruppa, og konklusjonen var kort fortalt at 

det var blitt betydelig bedre siden oppstart.  

Det kom innspill på at potten bør fordeles 50% mellom det faglige og det sosiale. Sosialt = «En 

kvalitet i hverdagen». Det var tilsynelatende flertall for dette utsagnet.  

Ingen merknader til årsberetningen for øvrig.  



Valg: 
Det sittende styret ble enstemmig vedtatt som fortsatt styremedlemmer for neste periode. Rollene 

ble videreført og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter fortsetter som leder. Hans Ditlef 

Christiansen og Marius Raael fortsetter som medlemmer av styret iht. vedtekter.  

Mari Gunnerud Haus og Ingvild Nordum Maberg ble enstemmig vedtatt som vara medlemmer til 

styret. 

Nye kristiansand: 
Elisabeth gikk igjennom status for K3. Det var blitt avholdt kartleggingssamtaler, og 11 februar vil 

resultatet bli tatt opp i arena for drøfting. Svar vil bli sendt ut 12-15 februar. Det er vedtatt en hybrid 

modell som tillegges stor vekt. Fokus på samlokalisering av kompetanse. Rådet var å følge med på 

Nye Kristiansand kommune sin hjemmeside.  

Det ble en diskusjon om innplassering og politikken rundt dette.  

Samlokalisering ble kort diskutert. Alle innspill vedrørende samlokalisering bør sendes til Elisabeth 

eller Knut Knutsen (Akademikerne). 

Lønnsforhandling 2019:  

Til sist ble det informert om at lønnsharmonisering er utfordret av ledelsen, og at det er nedsatt en 

gruppe for å se på dette. Det er en fare for at vi til høsten vil bli avspist som en følge av 

lønnsharmonisering. Vi vil naturligvis bestride dette og foreta nødvendige skritt for å ivareta 

medlemmenes beste og at HTA overholdes. 

Det ble anmodet om at Juristforbundet støtter opp om eventuelle rettskrav som vil komme i 

forbindelse med omstilling og innplassering.  

Annet: 
Ingen merknader.  

 

Referent: Marius Raael 


