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Referat fra JF-P styremøte 12.12.2017 
Tid:   Tirsdag 12. desember 2017 kl 1600 
Sted:   KA 14, Oslo 
Deltagere: Jørn, Tor Egil, Jon Ole og Erlend 
Forfall:  Tone og Anne-Marie 
Sekretær: Michael 
 
Referat 
 
121/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling ble godkjent. 
I dagsorden ble det gjort følgende endringer. Sak 132, 135, 136, 137 og 139 ble utsatt. 
Saken 124 og 125 behandles til slutt om det er tid. Hvis ikke utsettes også de. 

 
122/17  Godkjenning av referat 

Til utkastet til referat bemerkes det: 
I sak 106/17 vises det til utkast til referat fra Hovedstyret. Sitatet fra Jørn stemmer ikke, 
og vil bli rettet når referatet godkjennes i Hovedstyremøte den 13.12.12. Poenget til Jørn 
var at Hovedstyrets såkalte Hovedsatsning på tariffavtaler i Privat sektor nå hadde stått i 
mange år uten at noe har skjedd, at forhold rundt det var umodne og at sekretariatet ikke 
engang hadde orden på de få avtalene vi hadde. Det må skje et skift og modningsreise, 
og at det best kan gjøres underledelse av seksjonen før problemstillingen påny løftes 
høyere opp.  
 
I samme utkast til referat står det ingen henvisning til begrunnelsen for at seksjonsstyret 
sa nei til JURK, bare at styret hadde sagt nei. Jørn bemerker at styrets begrunnelse ikke 
var klar nok på det aktuelle tidspunkt og at det var bedre at seksjonsstyret fikk bedre tid 
til å begrunne sitt standpunkt.  
 
I sak 112/17 legger styret til grunn at «For våre medlemmer antas dommen ikke å ha 
noen konsekvens». Kjernen i dommen er at lovgrunnlaget for Rikslønnsnemndas 
avgjørelse etter flertallets mening ikke var godt nok. Sånn sett påvirker ikke dommen det 
streiken gjaldt. Dommen gir imidlertid et momentum for forhandling om blant annet 
lønnsreguleringstidspunkt og tapte pensjonsrettigheter. Mot frivillig aksept av 
Rikslønnsnemndas avgjørelse ut denne tariffperioden (kort tid igjen) kunne man kanskje 
oppnå noe for det tap våre medlemmer har lidt. Helsejuristene er på ballen. 
 
I sak 114/17 har seksjonsstyret misforstått oppgaven. Det kan virke som om de øvrige 
seksjonsstyrene unntatt Dommerforeningen, har misforstått forespørselen til 
Generalsekretæren. I etterfølgende avklaring med styrets medlemmer er det klart at 
styret er samstemt om å ta tilbake spørsmålet om tariffavtaler i privat sektor til 
seksjonsstyret for å utvikle en prosess og et grunnlag rundt dette til erstatning for den 
mangel på arbeid Hovedstyret og sekretariatet har stått for.    
 
I sak 115/17 står det at Erlend skal «..jobbe videre med…en undersøkelse om seksuell 
trakassering innen hele juristprofesjonen.» Jørn bemerker at en slik undersøkelse vil 
inneholde spørsmål om rolle og funksjon, og at man i rapporter fra undersøkelsen kan 
identifisere status i ulike grupper, og hvor advokater som gruppe trolig vil få selvstendig 
og stor oppmerksomhet.  
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I sak 119/17 ligger det en kritikk av Jørns måte å vise til saker som ønsker behandles. De 
har vært upresise og uten begrunnelse, mål og mening. Styremedlemmer som ønsker 
konkrete saker behandlet, må melde det tydeligere og saken må forklares. 

 
  123/17 Fra Hovedstyret 

Det har ikke vært Hovedstyremøte siden forrige seksjonsstyremøte den 21.11.. 
Seksjonsstyret har fått tilsendt dagsorden til Hovedstyremøte den 13.12. og gjennomgikk 
denne. Seksjonsstyret hadde følgende kommentarer til: 
 
Sak 110/17 om ressursanalysen – det er viktig at analysen gir et riktig bilde av faktum, 
herunder hvilke deler av organisasjonen som bruker medlemstilbudet. Seksjon Privat har 
en hypotese om at en alt for stor del av ressursene er innrett mot tariffarbeid/prosesser. 
Seksjon Privat har bare en liten del av sin medlemsmasse i denne kategorien. Det er 
faktisk benyttet medlemsnytte for medlemmene av seksjon Privat som må måles opp mot 
det betydelige bidraget de betaler til felleskassen (ca. 27 millioner kroner).  
 
Sak 112/17 protokoll, vises det til bemerkningene over. Protokollen vil bli endret. 
 
Sak 114/17 Budsjett, satsningsområder og prioriteringer; det vises til innspill fra JF-P. 
Styreleder bes å korrigere synspunktet om tariffavtaler innen privat sektor og presisere at 
det vil bli arbeidet med disse spørsmålene fra seksjon Privat slik at det bygges en 
plattform for arbeidet med mål og strategier som er tilpasset behovet. Styreleder bes 
også å kommentere at det er vanskelig å se innhold i de sentrale satsningene som er 
relevant for medlemmene i privat sektor. Ferske jurister = 0 - 2 år (innholdet for den 
gruppen skiller seg fra 3-5 år), men at man kanskje skal ta med begge grupper og lage 
differensiert satsning. Og endelig at man ikke kan oppfatte dette som et aktivitetsbudsjett. 
Det konkrete innholdet mangler pr. aktivitet. Det bør foreslås at det ikke lages et budsjett 
for lønnsjustering i sekretariatet. Det er økonomisk rom for å ta det senere uten at det 
sette sav penger for det nå. Vurderingen gjøres i juni-møtet etter at man ser hvordan 
lønnsoppgjøret er gått for øvrige grupper i samfunnet. Bruk av Advokatkontoret til 
tariffarbeid bør drøftes. Det er et viktig individuelt medlemstilbud.   
 
Sak 115/17 Vedtekter Helsejuristene. Det bør foreslås at saken strykes av kartet. Det 
foreligger ikke en sak nå. Seksjonsstyret arbeider med spørsmålet. Inntil nye vedtekter er 
godkjent, så gjelder de. 
 
Sak 119/17 Eventuelt  
Valgkomiteen har sendt brev og spurt om Hovedstyrets syn på økonomiske 
rammebetingelser for de 4 «frie» valgt pluss fast møtende vara. Utgangspunktet må 
være at valgkomiteen finner de best egnede og formidler de økonomiske betingelsene 
disse forutsetter for å la seg velge. Valgkomiteen må foreta et selvstendig skjønn i sin 
innstilling, og legge opp til konkurransedyktige vilkår for jurister i alle sektor.   

 
124/17 Se under 
 
125/17 Se under 
 
126/17 Økonomi 

Seksjonen fikk ved representantskapets vedtak i november 2016 2 ganger ca. 3,2 millioner 
kroner til disposisjon ut 2018. Seksjonen har forbruk ca. 1,5 millioner. I budsjettet var det tatt 
høyde for at kontorkostnader etc. knyttet til prosjektstillingen ble dekket av bevilgningen. 
Hovedstyret har senere besluttet at denne kostnaden dekkes av fellesskapet og at det er bare 
lønnsutgiften som dekkes av seksjonen. Det økte underforbruket med ca. kr. 400.000,- i forhold 
til budsjett. 
Seksjonen disponerer ca. kr. 4,5 mill. kroner for 2018. Planene for 2018 tar utgangspunkt i det. 
Planen må revurderes til våren dersom det er fare for under eller overforbruk. Det er et mål et at 



 

 

 

 

 

3/4 

seksjonen klarer å produsere verdiskapende aktiviteter i 2018 som dekker bevilget 
budsjettramme.      

 
127/17 Budsjett og handlingsplan. 
 Styret besluttet følgende: 
 Foreninger: 

Helsejuristene planer for 2018 ble godkjent. 
 Bedriftsjuristene har bedt om kr. 200.000,-. Beløpet ble godkjent.  
 Arbeidslivsjuristene har bedt om utsettelse til januar. En ramme på 200.000,- ble godkjent. 
 Finansjurister under stiftelse innvilges kr. 150.000,-. 
 Foreningene kan søke om ekstrabevilgning frem til og med april 2018.  
  
 Fora 

Forum for Yngre Juristers planer ble godkjent. 
 Forum for Næringsdrivendes planer ble godkjent. 
 Forum for privatansatte juristers planer ble godkjent. 
 Det kan søkes om ekstrabevilgninger frem til og med april 2018 
 Søknad om 10 timer for revidering av rettshjelpshåndboken innvilges. 
 Søknad om 10 timer for tidligere revidering av rettshjelpsboka innvilges.  
  
 
 
 
 
 Seksjonstiltak 

Det etableres et arrangement-styre på 5 personer. Styreleder får fullmakt til å oppnevne det. Det 
bevilges inntil kr. 200.000,- som arrangement-styret kan bruke til lønn av studenter, kjøp av 
tjenester, m.m. 
Verdiskapingsundersøkelsen, det settes av kr. 500.000,-. 
Tillitsmannskonferanse i mai, det bevilges kr. 250.000,- Disponeres til formålet av 
seksjonskontakt. 
Analyse av medlemsmassen (uten å kontakte medlemmene) – det settes av kr. 200.000,- til 
ekstern bistand med sikte på ny segmentering. 
Påbegynne arbeid med robotisering av karriererådgiving og oppfølgning av det enkelte medlem. 
Påbegynne arbeid med robotisering av arbeidskontraktgjennomgang. 
Prosjektarbeid for å videreutvikle styrets strategi innen digitalisering. Frikjøp av Erlend og Tor 
Egil for inntil 15 timer hver. Prosjektrapport styrebehandles i maimøtet.  
Innhente en forstudie av muligheten av å utvikle en spesialistmodell for medlemmer av 
Juristforbundet. 
  

128/17 Møteplan og årshjul 
 Følgende seksjonsstyremøter ble besluttet avklart 18.1., 27.2, 24.4., 14.6 og 5.9.  
 Michael utformer seksjonens årshjul i samsvar med diskusjonen og føringene gitt i møtet. 
 
129/17 Verdiskapingsundersøkelsen 
 Styret besluttet å gå videre med basis i det materialet Tor Egil hadde utarbeidet. 

Seksjonskontakt sørger for at minst tre tilbydere av relevante tjenester gis anledning til å gi et 
tilbud. Mottatte tilbud fremlegges på styremøte den 27.2.. 
Tor Egil innvilges inntil nye 20 timer for bistand i den videre prosess og gjennomgang av tilbud 
før styremøtet den 27.2. 

 
130/17 Egen forening for Finansjurister 

Styret tar initiativet til etterretning, og mener at det vil være verdiskapende for seksjonen med en 
slik foreningsdannelse. Styreleder får fullmakt til å etablere en arbeidsgruppe og disponerer 
sammen med arbeidsgruppen ovenstående bevilgning. 
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131/17 Bedriftsjuristene 
Bedriftsjuristene ønsker årlig Årsmøtet. Seksjonsstyret mener det er fornuftig, men peker på at 
medlemmene bør kunne utøve organisatoriske rettigheter gjennom en elektronisk deltagelse 
både i valg og i møter.   
Vedtektsendringen godkjennes og oversendes Hovedstyret for endelig beslutning. 

 
132/17 Helseforetaksjuristene 
 Saken utsettes. 
 
133/17 Revisjon av foreningsvedtekter 

Det er viktig for seksjonen at vedtektene følger et likt mønster og at møteplan er kalibrert med 
seksjonens og forbundets møteplan. Etter vedtektene til Bedriftsjuristene skal årsmøtet avholdes 
i løpet av februar, og det har ikke skjedd de siste gangene, og seksjonsstyret planlegger for at 
det skal i år være i mai. Styreleder oppnevner arbeidsgruppe. Innstilling levers til neste styremøte 
for behandling. 

 
134/17 Strategi 

Styret besluttet å sende ut spørreskjema til styremedlemmene for individuelle svar. Frist settes til 
1.2.. Slik saken nå står, bør tanker om strategiplan behandles på tillitsmannskonferansen i mai. 
Saken drøftes i hvert styremøte frem til Årsmøtet. 

 
124/17 Statusrapport foreninger og forum 
 Michael redegjorde. Saken ble tatt til orientering. 
 
125/17 Statusrapport Akademikernes utvalg og samarbeidsutvalg. 
 Michael redegjorde. Saken ble tatt til orientering. 

---oo0oo--- 
Ytterligere saker ble ikke behandlet. 
 
 

Jørn    Michael 
   Styreleder   Seksjonskontakt 

 


