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Referat fra styremøte JF-Privat 13.november 2019 
 

Tid: 13. november 2019 kl. 16.00-19.00 

Sted: Møterom i 2 etg KA 7B 

 

Tilstede: Tor Egil Viblemo, Tone Helen Brodal, Sigrun Elisabeth Hauge, Erlend Frivoll Glad og Michael 

Rummelhoff fra sekretariatet. 

 

Forfall: Anne-Marie Berg, Per Otto Svendsby, Anders Schrøder Amundsen (sykemeldt) og Jon Ole 

Whist (permisjon). 

 

 

Referat: 

 

95/19     *Godkjenning av innkalling og dagsorden 

   

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes ble godkjent 

 

96/19     *Godkjenning av referat fra styremøte  

 

                        Vedtak: 

Referat fra styremøtet 8. oktober 2019 ble godkjent 

 

97/19     Økonomiorientering og budsjettoppfølging (Sigrunn og Tor Egil) 

     

Sigrun redegjorde for seksjonens økonomi og forestående budsjettprosess. 

 

                         Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning 

300’ til Tech forum fra generalsekretær må overføres til JF-P’s budsjett.. 

 

 

98/19     *Orientering fra Hovedstyret (Tor Egil) 

      

Tor Egil orienterte fra siste Hovedstyremøte. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

 

 

99/19     *Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (Michael og de enkelte 

kontaktpersonene i styret).  

 

Det ble redegjort for problemstillingen rundt eventuell opprettelse av område 11 også for 

Akademikerne Helse. Temaet vil også diskuteres med Helseforetaksjuristene i nær 

fremtid. I februar og mars vil det være mange tilbud for våre tillitsvalgte i JF-P, på egen 
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kjøl og i samarbeid med andre foreninger. Det vil sendes ut en oversikt til de tillitsvalgte i 

den anledning. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

100/19     Ekstraordinært landsmøte  

 Ekstraordinært landsmøte ble avholdt 4.11.19.  JF-P fikk gjennomslag for egne saker. 

 

 

Sak 101/19 Revisjon av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger 
  
                            Hovedstyret har igangsatt en prosess med revisjon av økonomihåndboken. På 

hovedstyremøtet 22. oktober ble det besluttet at seksjonene skal spille inn sine innspill 
og forslag både til den generelle delen og til de prinsipielle spørsmålene pr e-post til alle 
styremedlemmene.  

 
Videre ble det vedtatt at seksjonene utarbeider forslag til tekst som skal inngå i vedlegg 
1 for egen seksjon. 

  Økonomihåndboken legges frem for endelig godkjenning på HS- styremøtet i desember. 
 
 Styret inviteres til å sende inn synspunkter på hva som bør/kan være forbundets 

generelle og felles kompensasjonsordning.  
 
                            Se videre om saken i protokoll fra HS-møte, sak 159.  
 

Vedtak: 

                           
Prinsipielle innspill og konkrete innspill til økonomihåndboken forfattes pr-epost i   
etterkant.  Seksjonskontakt får i oppgave å samordne innspill. Styreleder spiller samlet 
inn innspill fra JF-P til Hovedstyret/sekretariatet.  
 
Sigrunn kommer med første utkast. 

 

 

102/19  Utvikling av politisk plattform JF-Privat 

  

                          Det er behov for å utarbeide en politisk plattform for JF-P. Det innebærer blant annet å 

definere hvilke områder og temaer skal prioritere og hvilke områder vi mener vi kan ta 

«sakseierskap» til.  I utviklingen av den politiske plattformen JF-P bør det ses hen til JFs 

sentrale strategier og politiske mål.  

                           

                         Styreleder ønsker å nedsette en arbeidsgruppe internt i JF-p som skal arbeide med 
utvikling av politisk plattform for JF-P gjennom hele 2020. Gruppen skal bestå av fire 
personer, hvorav to fra seksjonsstyret, en fra bedriftsjuristene og en fra 
Helseforetaksjuristene eller Arbeidslivsjuristene. Den som skal representere JF-P i 
utvalget som skal se på organisatoriske forutsetninger mv. for utviklingen av politikk i 
forbundet (jfr. vedtak på ex-landsmøte 4. november), bør være representert i den interne 
gruppen i JF-P.  
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                         Styreleder ønsker at tillitsvalgsamlingen i Polen vinteren 2020 skal ha utvikling av 

politisk plattform og kommunikasjonsstrategi som tema. Faglig innhold bør i samlingen 

bør tilpasses formålene med disse temaene 

                         

 

Vedtak: 

 
                             JF-P skal utvikle en politisk plattform for JF-P. Utkast til plan legges frem på     ¨                                                                                                     

tillitsvalgtssamlingen vinteren 2020 i Polen.  Utkastet blir drøftet og videreutviklet på 
tillitvalgsamlingen.  

                              
                             Styreleder gis mandat til å sette sammen en arbeidsgruppe internt i JF-p som skal 

arbeide med utvikling av politisk plattform for JF-P gjennom hele 2020. Gruppen skal 
bestå av fire personer, hvorav to fra seksjonsstyret.  
 

103/19  Utvikling av kommunikasjonsstrategi JF-Privat 

                           

                          Det er behov for å utarbeide en kommunikasjonsstrategi. Det innebærer blant annet å 

definere hvilke områder og temaer JF-P ønsker å prioritere arbeid overfor 

beslutningstakere. Det innebærer også å lage en plan for hvordan og hvilke spørsmål JF-P 

ønsker å være synlige på i offentligheten. Dessuten er det behov for en strategi når det 

gjelder kommunikasjon og koordinering i JF.  

 

                          Oppsummert:  

 

• Plan for myndighetskontakt 

• Plan for intern kommunikasjon i Juristforbundet 

• Plan for ekstern kommunikasjon i media etc 

 

                           

                         Første aktivitet er faglige innspill om hvordan drive myndighetskontakt på styremøtet 13. 

desember,  

 

                         Styreleder ønsker at tillitsvalgsamlingen i Polen vinteren 2020 skal ha utvikling av 

politisk plattform og kommunikasjonsstrategi som tema. Faglig innhold bør i samlingen 

bør tilpasses formålene med disse temaene 

                         

 Vedtak:                               
                              
                             JF-P skal utvikle en kommunikasjonsstrategi. Utkast til plan legges frem på     ¨                                                                                                     

tillitsvalgtssamlingen vinteren 2020 i Polen.  Utkastet blir drøftet og videreutviklet på 
tillitvalgsamlingen. Styreleder gis mandat til å utforme utkast til 
kommunikasjonsstrategi.  

 

 

 

104/19     Tillitsvalgtssamling i Polen 

 

 Forum for Privatansatte har arbeidet med en tillitsvalgtsamling og det er kommet innspill 

på tematikk og lokasjon. 
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                          Styreleder ønsker at tillitsvalgsamlingen i Polen vinteren 2020 skal ha utvikling av 

politisk plattform og kommunikasjonsstrategi som tema. Faglig innhold bør i samlingen 

bør tilpasses formålene med disse temaene 

                         

 

 Vedtak: 

 Det er ønskelig med en strategisamling hvor alle tillitsvalgte inviteres, i utgangspunktet 

med et tak på 30 deltakere.  

  

                          Forum for Privatansatte gis mandat til å tilrettelegge for samlingen i siste halvdel av 

februar / mars, tentativt til Polen. Forumet er ansvarlig for faglig og kulturelt innhold, 

men tillitsvalgte må forventes å bidra med presentasjoner av sine forum / foreninger.  

 

                         Faglig innhold bør tilpasses utvikling av politisk plattform og kommunikasjonsstrategi 

som overordnet team og formål med tillitvalgsamlingen vinteren 2020.  

  

 

105/19     Forvaltning av internasjonale medlemskap 

 

 Saken ble utsatt. 

 

106/19     Eventuelt 

  

• Michael og Sigrunn tar ansvar for arbeidet med opprettelsen av bedriftsgrupper 

og tar kontakt med Rikke om dette. 

 

 


