JF-Privat styremøte
27. mars 2020, 16:00 til 18:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Michael J. H. Rummelhoff (JF-P Seksjonskontakt), Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Jon Ole Whist (JF-P Seksjonsstyret),
Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret), Anders Schrøder Amundsen (Fraværende ved: 36/20, 37/20, 38/20, 39/20), Anne-Marie Berg,
Sigrunn Elisabeth Hauge, Per Otto Svendsby
Fraværende: Erlend Glad

Møteprotokoll
27/20
Godkjenning av dagsorden og retningslinjer for digitalt møte

Beslutning
Tor Egil Viblemo

Godkjenne utsendt dagsorden og klargjøre eventuelt forslag til saker under eventuelt.
Godkjenne retningslinjer for en praktisk gjennomføring av digitalt møte.
Forslag til retningslinjer:
Saksinnledende innlegg fra ansvarlig for saken på dagsorden har en vanlig tidsbegrensing. Ca angitt tid for
saken er angitt på dagsorden.
Hvert innlegg fra styremedlemmene begrenses til inntil 3 minutter.
Replikker forventes å være korte.
Høflighet og tålmodighet er nå en dyd!:)

Anbefalinger:
1. Logg deg inn i god tid i teams før møtetstart, 10 min før.
2. Åpne møtet via kalenderinnkalling.
3. Slå på mikrofonen og be om ordet via chaten når du ønsker det. Vent på å få ordet frå møteleder. Slå av mik når
du er ferdig.
4. Vær tålmodig

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Foreslåtte retningslinjer ble lagt til grunn for gjennomføring av møtet.

28/20
Godkjenning av referat fra 27.2.20

Beslutning
Michael J. H. Rummelhoff

Referat fra forrige regulære møte godkjennes.
Vedtak:
Referat fra 27.2.20 godkjennes.

29/20
Økonomi og orientering om økonomiske konsekvenser av avlysninger.
Sigrun redegjorde for seksjonens økonomi og økonomiske konsekvenser av avlysninger. Michael bistår når det
gjelder avlysninger og ombookinger.
Vedtak:
Styret tok redegjørelsen til orientering.
Det vil bli nødvendig med en revidering av budsjettet.
Styret godkjenner at Helseforetaksjuristenes arrangement flyttes til 2021.
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Beslutning
Sigrunn Elisabeth Hauge

Der det er mulig å gjennomføre arrangementene digitalt bør dette søkes gjennomført.
Økonomi mars 2020.pdf

30/20
Orientering fra Hovedstyret

Orientering
Tor Egil Viblemo

Tor Egil orienterer fra Hovedstyret. Det ble gjennomført digitalt hovedstyremøte torsdag 26. mars kl. 10-17.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.
Tone skal vurdere forslag til sak om hjemmekontor over helgen.

31/20
Akademikerens rådsmøte 2020

Beslutning
Tor Egil Viblemo

Forslag til styremedlemmer m.m. i Akademikerne.
Vedtak:
JF-Privat ønsker å foreslå Tor Egil som kandidat til styreverv.
JF-Privat uttrykker fortsatt støtte til Kari Sollien som leder.
Støtter forsatt ledelse i Akademikeren Næring, Helse og Privat.
JF-P ønsker evt å gå for nestledervervet i Akademikerne-Næring.

32/20
Politisk budskap og media-strategi om privat sektor og Corona-krisen.

Orientering
Tor Egil Viblemo

Privat sektor rammes hardt og på en helt annen måte enn offentlig ansatte/sektor . Inntekter og oppdrag for en rekke
næringsdrivende advokater er sterkt redusert. Domstoler og fylkesnemnder har lav saksavvikling. Også ansatte
advokater, jurister og advokatfullmektiger rammes direkte. Flere permitteringer er meldt inn til JF.

JF-P bør på denne bakgrunn ut i Juristen og Rett24 med to artikler. Den ene artikkelen bør handle om situasjonen for
de næringsrivende, jfr. artikkel fra Lise Reiersen. Den andre artikkelen kan ha et bredere fokus, f.eks. på ansatte
jurister i privat sektor.

Videre bør vi forsøke med styreleder Tor Egil å komme på i nasjonale medier med et budskap om at nå er det stort
behov for liberal juss og rettstatstenkning. Krisen styrker den utøvende makten og krisestemningen kan nærmest få
totalitære trekk. Selv i krisetider er det behov for ivareta de sivile rettigheter og en forsvarlig saksbehandling med klare
lovhjemler. Det er behov for liberal rettstatstenkning. Også forholdsmessigheten og avbøtende tiltak for næringslivet kan
eventuelt berøres. Det hadde vært bedre med direkte lønnstilskudd enn permitteringsordninger.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
Leder vil ta initiativ til å utarbeide en kommentar som utspill i media.

33/20
Tiltak for medlemmene fra JF
Juristforbundet har innført kontingentfritak for medlemmer som er permitterte.
Tilsvarende bør innføres for de næringsdrivende jurister og advokater.
Vedtak:
Styret fant å ikke støtte forslaget på nåværende tidspunkt.
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Beslutning
Tor Egil Viblemo

34/20
Orientering fra forum, foreninger, råd og utvalg.

Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

Den rådende situasjonen har slått inn på forskjellig vis for våre medlemmer i privat sektor.
Det har blitt spilt inn forlag til Akademikerne før møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd. Særlig de næringsdrivende har
spilt aktivt inn.
Det har blitt inngått midlertidige avtaler i Spekterområdet som åpner for en utvidelse av arbeidstidsrammene.
Pandemien har medført at alle samlinger og aktiviteter har måtte avlyses. Der det er mulig søkes det å få avholdt disse
digitalt.
Helseforetaksjuristene ønsker å avholde sitt årsmøte digitalt og håper at deres forslag til vedtektsendringer vil
godkjennes av Hovedstyret.
Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering.

34/20.1

Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

Særskilt orientering om problemstilling rundt pensjon ved permittering
Ansatte som permitteres risikerer å miste pensjonsordning ved gjeninntreden.
Se nærmere om dette i artikkel på JF sine nettsider.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

35/20
Status for avlyste arrangementer. Strategisamling i Krakow 27-29.3.
Helseforetaksjuristene osv

Orientering
Årsmøte

Michael J. H. Rummelhoff

Strategisamlingen i Krakow er avlyst. Det er fremdeles uklart om vi vil få tilbake penger for flybilletter. Hotellutgiftene
anses tapt.
Vi søker å få avholdt arrangementet digitalt på en et eller annet vis.
Helseforetaksjuristenes fagseminar lagt til Trondheim i april avlyses. Sekretariatet er i forhandlinger med hotellet om å
flytte arrangementet til 2021 og å begrense tapet.
Seminaret for Næringsdrivende lagt til Berlin i mai er avlyst og hotellutlegget anses tapt. Det vil søkes å få gjennomført
foredragene digitalt distribuert til alle medlemmer.
Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering.
Sekretariatet får fullmakt til å legge en tillitsvalgtsamling til Britannia som forhandlingselement for å redusere
Helseforetaksjuristenes tap ved kanselleringen av vårens arrangement.

36/20
Tanker om veien videre i 2020. Innovasjon og nye muligheter, ikke bare
utfordringer

Diskusjon
Tor Egil Viblemo

Corona-krisen gir ikke bare utfordringer, men også muligheter for å tenke nytt.
Temaet ble tatt opp under flere av sakene i møtet og vil måtte følges opp i hvert styremøte fremover.
Vedtak:
Temaet forfølges i de kommende styremøter.

37/20
Forvaltning av internasjonale medlemskap

Diskusjon

Hva betyr Corona-krisen for deltakelse i internasjonale fora?
Forslag til vedtak:
Synspunktene som kom frem under diskusjonen tas med videre.

38/20
Forum for offentlige anskaffelser
Tone redegjorde for status og anmodet om at forumet kan henvende seg itl sekretariatet fr videre praktisk bistand.
Desverre er pandemien kommet i veien for planlagte arrangement, men forfåpentligvis kan det være muligheter for å
avholde disse digitalt.
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Orientering
Tone Helen Brodal

Forslag til vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

39/20
Eventuelt
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