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1 JF-Privat  

JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund for alle jurister tilknyttet privat 

sektor.  

Privat sektor omfatter i denne forbindelse også medlemmer i halvoffentlige 

virksomheter, særlovselskaper og andre fristilte offentlige virksomheter der lov av 

4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) ikke 

gjelder.  

Seksjonen ivaretar medlemmenes interesser i samsvar med Norges 

Juristforbunds og seksjonens vedtekter i spørsmål både av interessepolitisk og 

profesjonspolitisk karakter samt i arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår.  

 

2 Mål for styrets arbeid  

2.1 Interessepolitiske spørsmål  

• Oppfølgning av Advokatutvalgets NOU  

• Oppfølgning av organisasjonsutvalgets innstilling 

• Være et talerør for medlemsmassen i politiske prosesser herunder å avgi 

høringsuttalelser i saker som angår medlemmene;   

• Bidra til faglig utvikling hos medlemmene gjennom egne arrangementer og 

informasjon om internasjonalt anerkjente konferanser;   

• Deltakelse i relevante internasjonale fora for å kunne ivareta interesser på 

vegne av våre medlemmer best mulig 

• Utvikle regionale tiltak rettet mot medlemmer også utenfor Oslo;   

• Sørge for at forbundets medlemstilbud ivaretar medlemmer ansatt i privat 

sektor på best mulig måte;   

• Bidra til etisk bevissthet og refleksjon blant medlemmene; og   

• Være medlemmenes representant i Akademikerne-Privat, Akademikerne, 

Næringsdrivende og talerør i Akademikerne   

2.2 Spørsmål knyttet til medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår  

• Arbeide for å forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, blant annet 
gjennom å tilby ulike verktøy som setter medlemmene i stand til selv å 
forhandle egne lønns- og arbeidsvilkår;   



• Tilby kurs for medlemmer, kontaktpersoner og tillitsvalgte;  

  

• Støtte opp om utviklingen Juristforbundets lønnsstatistikk som et velegnet 

redskap for våre medlemmer;  

• Være pådriver for å videreutvikle (nettbaserte) veiledere innenfor utvalgte 

områder;   

• Være pådriver for lokal organisering i den enkelte virksomhet, herunder 

utvikling av utkast til tariffavtale 

• Påvirke ivaretagelse av medlemmenes interesser i nordiske og europeiske 

organisasjoner innenfor -Privats interessefelt;    

• Være pådriver og bidragsyter til å utvikle bevissthet i forhold til 

livsnavigasjon hos våre medlemmer gjennom avholdelse av kurs og 

engasjere Juristkontakt som talerør gjennom sitt arbeid innenfor 

ovennevnte områder vil styret synliggjøre og tydeliggjøre Juristforbundets 

arbeid for ansatte i privat sektor ved bruk av relevante informasjonskanaler.  

 

3 Drift av seksjonsstyret  

3.1 Møter 

Det er planlagt avholdt 5 styremøter og ett to-dagers styreseminar i løpet av 

2017.  

Høsten 2016 planlegges det et delegasjonsseminar for representantene til 

repskapsmøte evt. delegater til årsmøte. Forslaget fra organisasjonsutvalget som 

gjennomgås pr 19. juni 16, innstiller blant annet på et årsmøte framfor 

repskapsmøte hvor JF-P representanter skal økes fra 9 representanter til 45 

delegater.  

Denne økningen kan innebære en utfordring i forhold til tidsgrunnlaget.  

Det er planlagt ekstraordinært repskapsmøte 26. September. Innkalling til 

representantskapsmøte/landsmøte sendes ut 30. Juni.  

Det avholdes årsmøte for JF-Privat i september 2018. 

 



3.2 Frikjøp  

Det er forslag til utvikling av en strukturert ordning for frikjøp i 

organisasjonsutvalgets innstilling. JF-P vil forholde seg til representantskaps 

møtes behandling av dette punktet. 

JF-P ønsker tilsvarende rammevilkår for tilitsvalgtsarbeid som tillitvalgte i resten 

av organisasjonen.  

 

4. Organisatorisk utvikling 

Styret ønsker å gjennomgå organisasjonen generelt, herunder bidra til å utvikle 

en mer hensiktsmessig organisasjonsform i Seksjon JF-P med tilhørende 

foreninger.  

Det kan åpnes for å tilpasse innmelding i underliggende avdelinger til 

medlemmende ønske i tillegg et naturlig valget. Vurdering av underforeninger 

som ikke har et styre, bør disse legges ned og eller implementeres i aktive 

underforeninger? Har alle medlemmer en forening?  

Erfaring fra tidligere styreperiode viser at JF-P som organisasjon er fragmentert. 

Styret har til hensikt å kalle inn til et tillitsvalgtsamling med samtlige 

underavdeling i JF-P våren 2017.  

I forbindelse med fremtidige JF-P årsmøtes skal lederne i underforeningene bli 

innkalt og gitt taletid. I tillegg kan det forberedes et årlig 

rapporteringsmøte/middag med underforeningen. Dette møte kan for eksempel 

være et formøte til årsmøtet JF-P.  

I årsmøtet skal også Akademikerne Næringsdrivende kalles inn for å avgi årlig 

rapport. -P representant i Akademiker foreningene innkalles særskilt.  

 



5. Interessepolitiske spørsmål  

5.1 Faglige arrangementer  

JF-Privat avholder faglige arrangementer for medlemmene som ledd i sitt 

interessepolitiske arbeid. Arrangementene avholdes som temakvelder. Det 

betales en egenandel for deltakelse på arrangementene.  

Styret i JF-Privat tar sikte på å tilrettelegge for aktuelle arrangementer i løpet av 

perioden.  

Det vises til punkt 4. Underliggende foreninger inviteres til å utvide sine 

temakvelder og debatter slik at alle medlemmer av JF-P kan få mulighet til å 

melde seg på deres arrangementer.  

Styret har en intensjon om å kunne reise aktuelle saker for Arendals- uken. Syret vil 

jobbe for å kunne bruke Arendals-uken for å fremme seksjon Privat interesser.   

Styret i JF-Privat har til hensikt å fortsette å bidra til at det kan opprettes regionale 

nettverk / arrangementskomiteer utenfor Oslo, som kan gjennomføre tilsvarende 

temaarrangementer i sine geografiske områder.  

Fokus på rettssikkerhet, herunder fokus på Jurist/Advokaten som megler, 

veileder, forhandler. En intensjon om å etablere/tilby forhandlingskompetanse i 

form av forhandlingskurs. Sertifisering/NJP-meglerstatus (Harvard modellen). 

Samarbeid med JUS.  

Gjennom arrangementene legges det til rette for både nettverksbygging og 

kompetanseutvikling.  

De faglige arrangementene er åpne for alle medlemmer av JF-Privat.  

Erfaring har vist at dagsaktuelle arrangementer best arrangeres på kveldstid 

mellom 17-20, gjerne med mulighet for bevertning. NB! godkjent ettutdanning for 

advokater.  

 

5.4 Tiltak i lys av advokatutvalgets forslag - Yngre jurister og advokater  

I lys av advokatutvalget arbeid ser styret i JF-P at organisasjonen bør tilpasses 

de endringer som kan komme. Uavhengig av dette, mener styret at det viktig å 

arbeide for opprettelse av forening/forum for advokatfullmektiger.  



Det kan bli behov for å tilrettelegge organisasjonen for den gruppe med 

advokater som vil kunne falle utenfor Advokatsamfunnet.  

Privatstyret har arbeidet med opprettelse av undergruppe for yngre jurister 

«Advokatfullmektiggruppen». Dette har ikke latt seg realisere. Styret vil i 

kommende periode arbeide for å skape et faglig forum for advokatfullmektiger/ 

yngre jurister som gir faglig påfyll og til nettverksbygging. Styret ønsker å etablere 

en slik gruppe på tvers av seksjonene og vil i arbeidet søke samarbeid men de 

øvrige seksjonene.  

 

6 Medlemskap i internasjonale organisasjoner  

6.1 European Company Lawyers’ Association (ECLA)  

JF-Privat deltar som aktivt medlem i organisasjonen som samler 

virksomhetsjurister i Europa. Dette er et viktig forum for spørsmål knyttet til 

profesjonen, både knyttet til rettigheter og faglig utvikling. Deltakelsen i ECLA 

forestås av Bedriftsjuristene.  

6.2 European Young Bar Association (EYBA)  

JF-Privat ønsker å revitalisere vårt medlemskap i EYBA, som er en europeisk 

organisasjon for unge advokater.  

JF er pr i dag fullverdig medlem i EYBA.  

6.3 International Young Bar Association – IYBA  

JF-P har satt i gang en prosess for full medlemskap i IYBA. Vi er på nåværende 

tidspunkt kun assosiert medlemskap.  

6.4 Juristforbundet og Akademikerne 

JF-P ønsker at Akademikerne engasjerer seg mer for internasjonalt samarbeid.  

 

 

 



7. Arbeid med lønns- og arbeidsvilkår  

7.1 Årshjul 

JF-P tar sikte på å utarbeide en terminliste/årlig oversikt over aktiviteter for å 

informere om aktiviteter og øke engasjement/ antall deltakende.  

Denne listen skal også inneholde planlagte aktiviteter fra underforeningene.  

7.2 Utvikling av særskilt kurs for kontaktpersoner i privat sektor  

Det har etter hvert blitt flere kontaktpersoner, tillitsvalgte og medlemmer med verv 

i privat sektor. Siktemålet er å utvikle et særskilt kurs rettet mot denne gruppen.  

 

7.3 Oppfølgning av livsnavigasjonsprosjektet – kvinnelige partnere og 
ledere 

Styret vurderer å revitalisere engasjementet i løpet av perioden og jobbe sammen 

med for eksempel Kvinneutvalget i Advokatforeningen samt andre aktuelle 

foreninger.  

Formålet med dette er for eksempel å synliggjøre for arbeidsgivere verdien av 

balanse mellom arbeid og fritid og hvordan dette kan bidra til bedre effektivitet og 

produktivitet blant de ansatte, samt reduserte rekrutteringsutgifter og bevaring av 

høy kompetanse internt.  

7.4 Samarbeid med -Student  

Styret ser studentene som en attraktiv del av Forbundet og mener det er viktig å 

sikre både et godt tilbud til studentmedlemmene men også sørge for at disse får 

informasjon om hva deres yrkesaktive liv kan by på.  

Styret har til hensikt å være en pådriver i forhold til sekretariatets arbeid med 

Mentorordningen.  

 

 

 



8 Fellestiltak for Norges Juristforbund  

Flere av tiltakene styret i JF-Privat ønsker å gjennomføre vil ha betydning for 

medlemmer av forbundet, uavhengig av hvilken sektor man arbeider. Styret vil 

derfor arbeide for at Norges Juristforbund skal legge til rette for  

8.1 Opprette "Forum for unge jurister" (FU-J)  

JF-Privat anser at man i Juristforbund-sammenheng mangler en møteplass for 

unge jurister i overgangsfasen mellom studenttilværelsen og «voksen-». Vi tror 

det er viktig å kunne tilby denne gruppen en sosial møteplass med et faglig 

innhold. 

Det skal derfor i perioden utvikles et ”forum for yngre jurister” i samarbeid med 

Stat og Kommune. Disse skal begge være sosiale  

fellesskap for medlemmene på tvers av seksjonsgrensene. En slik møteplass må 

etableres som et sektoruavhengig tiltak.  

FU-J gjøres imidlertid ikke til en del av Juristforbundets formelle organisasjon.  

8.2 Lønnsstatistikk og lønnskalkulator på nett  

Ordningen er initiert og i gang satt av JF-P og driftes nå av sekretariatet. JF-P 

vurderer å følge opp ordningen og bidrar til stadig forbedring.  

Nødvendige aktiviteter kan tas inn i årshjulet.  

8.3 Fortsette utvikling og opprettelse av regionale faglige nettverk  

Juristforum ble initiert og opprettet av JF-Privat men forvaltes/driftes nå av 

sekretariatet. JF-P vurderer å følge opp ordningen og bidrar til stadig forbedring.  

Nødvendige aktiviteter kan tas inn i årshjulet.  

8.4 Verdsetting av jurister i Privat sektor  

Styret i JF-P er opptatt av at ansatte jurister i privat sektor blir tilstrekkelig 

synliggjort verdsatt. 

 

Oslo, 22. juni 2016 Styret i -Privat  


