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Referat fra JF-P styremøte 20.oktober 2017  

Tid: Fredag 20.oktober 2017 fra klokken 13.30 til 18.00 og lørdag 21.oktober kl 09.00 
til 12.00.  

 Sted: Møterom hos Jusek/Møterom Scandic Klara, Stockholm   

Deltakere: Tone Helen Brodal, Tor Egil Viblemo, Erlend Glad, Jon Ole Whist og 
Anne-Marie Berg.   

Fra sekretariatet: Eline Sekkelsten Østby og Michael Rummelhoff   

Forfall: Jørn H. Hammer   

  

89/17 Godkjenning Innkalling, dagsorden og referat  

 Innkalling, dagsorden med tillegg av saker til eventuelt og referat ble godkjent. Også 
etternavnet til Tone Brodal legges inn i sak 74/17.   

 90/17 Orientering fra Hovedstyret  

Tone orienterte fra Hovedstyremøtet.   

 91/17 Orientering fra utvalgene og forum  

 Michael orienterte fra:     
Forum for Næringsdrivende: Forumet har vært aktive i forhold til ivaretagelse av 
advokaters interesser. Forumet planlegger et arrangement på Frøya i april 2018, som 
skal være en kombinasjon av et seminar og et arbeidsgiverkurs.  Innspill fra styret:  - 
Det må være et balansert foredrag mellom ekstern og intern foredragsholder. - Viktig at 
seminaret kan bli godkjent som etterutdanningstimer   
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 Akademikerne Næring: Michael Rummelhoff er valgt som ny nestleder.   
Samarbeidsorganet skal lage felles arbeidsgiverkurs for Akademikernes 
næringsdrivende medlemmer.   Akademikerne har en god pensjonsavtale som brukes i 
for liten grad og er for lite kjent for medlemmene. Foreningene bør jobbe med å få det 
markedsført.   

 Forum for Privatansatte: Forumet arbeider med å få oversikt over hvilke tariffområder 
medlemmer jobber i for å kunne ivareta de kollektive avtalene best mulig, men også 
medlemmer utenfor tariff.    Forum for Yngre jurister: Forumet er etablert, og hadde 
første møte 3/10-17.   

 Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering, og orientering fra Akademikerne/SAN/Virke-
HUK bør fast innpå agendaen på hvert styremøte.   

92/17 Økonomi   
 JFP har større aktivitet enn tidligere og vi har pr oktober 2017 brukt 1 million av 3,2 
som er samlet budsjett.   
Det er ønskelig med forbedrede rapporteringsrutiner og frister når det gjelder 
reiseregninger. 3 måneders frist ble foreslått jamfør retthjelpsloven. OU-finansierte 
aktiviteter må behandles særskilt med egen prosedyre.    

Aktiviteter der Tor Egil er deltakende, må godkjennes av Jørn. Vi må få skriftlige rutiner 
for hvem som skal godkjenne i særskilte tilfeller.    

 93/17 Seksjonskontaktens rolle  

Michael redegjorde for oppdatert saksfremlegg. Styret ønsker at seksjonskontaktens 
verv og oppgaver fremkommer klart.   

Bestilling fra styret:   
- Seksjonskontakten fritas for oppgaver for statens tariffområder. Det er krevende nok å 
holde oversikt over Privats tariffområder (Virke-HUK, Abelia, SAN og Akademikerne-
Helse), samt ansvar for å følge opp de to samarbeidsorganene Akademikerne Næring og 
Akademikerne Privat.   

- Viktig at seksjonskontakten har kapasitet til å følge opp medlemmene våre i 
tariffområder hva gjelder forhandlinger, rapportering og opplæring.  

 - Viktig at seksjonskontakten har kapasitet til å initiere videreutvikling av 
tillitsvalgtapparatet i ikke-tariffbundede virksomheter, herunder opprettelse av 
bedriftsgrupper. 
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 - Forutsatt at oppgavene deles på flere personer, ønsker Seksjonsstyret rapportering 
også fra de som representerer Juristforbundet i de respektive 
SAN/Akademikerne/Virke-utvalg.   

- Viktig at seksjonskontakten har kapasitet til å følge opp og gjennomføre 
seksjonsstyrets vedtak.   

- Seksjonskonsulenten forutsettes å jobbe tett med seksjonskonsulenten.   

 - Seksjonskontakten bør være involvert i planleggingen når Juristforbundet arrangerer 
sektorovergripende aktiviteter.   

 Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering og ba seksjonskontakten utforme et svar 
i tråd med redegjørelsen og overnevnte bestilling.   

 94/17 Orientering om Digitaliseringskonferansen  

Tone orienterte om program og fremdrift.   
 Arrangementet er lagt ut på Facebook, og skal legges ut på LinkedIn. Totalt 5000 
kroner kan brukes til å «fremheve» innleggene på sosiale medier. I forkant av 
konferansen skal det være en middag med foredragsholderne.   

 Vedtak: Styret ser det som verdifullt at president, generalsekretær og styreleder 
inviteres til middagen i forkant for å knytte kontakter.  Fullmakt og frihet til å invitere 
legges til prosjektleder, og prosjektleder alene.   

 95/17 JURK og undersøkelse om seksuell trakassering i advokatbransjen 
Michael redegjorde for saken.  Styret diskuterte undersøkelsen. Ideen er god, men 
utkastet til undersøkelse fremstår noe uferdig, og ikke objektivt, slik den er formulert. 
En slik undersøkelse er svært viktig. Resultatet av en slik undersøkelse, skal måtte 
kunne overprøves kvalitativt og det skal ikke være tvil om troverdigheten av resultatet. 
Det kan ikke foretas en undersøkelse om seksuell trakassering avgrenset til 
advokatbransjen, uten at Advokatforeningen også er med.  Styret tror det ville vært 
interessant om en slik undersøkelse ble gjennomført for hele juristmiljøet. 
Juristforbundet Privat kan ta initiativ for å få med Juristforbundet som helhet og gjerne 
også Advokatforeningen på en forbedret JURK-undersøkelse, med eller uten JURK, og 
til hele bransjen ikke bare advokater.   

 Vedtak: Styret stemmer nei til en gjennomføring i ren JFP-regi av undersøkelsen slik 
den fremstår i dag.   
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 96/17 Status egen undersøkelse om Juristenes verdiskapning  
Tor Egil redegjorde for saken.  Hele styret diskuterte problemstillingene.   

 Vedtak:   
1. Styreleder gis fullmakt til å inngå en slik avtale på inntil 30 000 inkludert moms, ved 
behov for ytterligere skal styreleder avklare med styret i forkant pr. e-post.   

2. Juristforbundets advokatkontor forespørres om mal, dersom dette anses som lite 
hensiktsmessig åpnes det for at styremedlem Tone Helen Brodal tildeles oppdraget på 
inntil 15 timer med Juristforbundet Privats standardsats. Frist for tilbakemelding fra 
Advokatkontoret: innen utløpet av oktober.  

Tone og Tor Egil var ikke tilstede ved dette vedtakets punkt 2.    

 97/17 Honorering for prosjektarbeid  
Til orientering.   
Digitaliseringskonferansen: Det åpnes for at Tone får kompensert deler av arbeidet med 
konferansen, men vi må få det i system.   
Det må opprettes skriftlig oppdragsavtale som inneholder antall timer som er medgått 
og forventet og som må vedtas av styret.   

  98/17 Helsejuristene – Juridisk betenkning  
Tone redegjorde for saken. Styret anså det som uheldig at advokatkontoret pålegges å 
utrede spørsmål hvor det er vesentlig intern uenighet av politisk karakter.   

 Vedtak: Det innhentes professoral betenkning i samsvar med saksfremlegget innenfor 
rammen av 30 000 kroner. Styreleder gis fullmakt til å følge opp saken.   

 99/17 Krav til dokumentasjon fra underforeninger.   

Eline orienterte om bakgrunn.   

 Vedtak: Styret vedtar at underforeningene må sende inn møteinnkalling og vedtak pr e-
post, som seksjonskonsulent legger inn i Admincontol.   

 100/17   Akademikernes fordelsprogram  

Jon Ole orienterte.   



 

 

 

 

 

5/6 

 Vedtak: Juristforbundets sekretariat bes ta kontakt med de andre foreningene i 
Akademikerne og ønsker at det opprettes fordelsprogram på tvers av 
medlemsforeningene i SAN og Akademikerne.   

 101/17 Bachelorsaken  
Jon Ole orienterte. Styret var delt, men kom frem til nedenstående vedtak.   

 Vedtak: Juristforbundet Privat ber Hovedstyret ta initiativ til å utrede en endring av 
Juristforbundets vedtekter, hvorvidt å åpne for at yrkesaktive kandidater med bachelor 
i rettsvitenskap kan organiseres i Juristforbundet. Det bør inngå en vurdering av 
hvorvidt yrkesaktive bachelormedlemmer skal ha full stemmerett, om de skal kunne 
stille til valg som tillitsvalgte, og hvorvidt de skal inngå i stemmetalls- fordelingen for 
landsmøtet.   

  

102/17   Privat-medlemmenes tilbud fra sekretariatet første halvår 2017 
Michael redegjorde.   

 Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.   

 103/17 Eventuelt     
a) Styret ønsker at sekretariatet utvikler en opplæringspakke til styrene med 
grunnleggende informasjon, informasjon om Admincontrol etc. til underforeninger, 
fora etc.  

b) Utarbeidelse av budsjetthåndbok. Styret ønsker å se denne før den vedtas.   

c) Utredning av roller og kommunikasjon. Sak utsatt til neste møte, Tone følger opp.   

d) Forslag om mal til styrepapirer utsettes til neste styremøte.    

e) Styret ønsker lister over tillitsvalgte hvert kvartal. Utskrift over virksomheter hvor vi 
har medlemmer og en oversikt over P-arrangementer lastet opp i Admincontrol.    

f) Det ønskes et Organisasjonskart over sekretariatet.   

g) Visepresidentutvalget: Ingen utvikling. Videre fremdrift ble diskutert.  
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h) Valg av varaer; det ble påpekt at vi trenger tre nye varaer og vist til vedtektenes § 3, 3. 
led.  Behandling utsettes til neste styremøte. 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 


