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Referat for JF-Privat 5. juni 2019 
 

Tid: 5. juni kl. 17.15 til 20.45 

Sted: Farris bad 

 

Til stede: Tor Egil Viblemo, Tone Helen Brodal (fra sak 56/19), Sigrunn Hauge, Erlend Glad, Jon Ole 

Whist og Anne Marie Berg. Fra sekretariatet: Michael Rummelhoff. 

 

Forfall: Anders Schrøder Amundsen og Per Otto Svendsby. 

 

Dagsorden: 

 

52/19  *Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

 

53/19  *Godkjenning av referat fra styremøte  

 

  Vedtak: 

  Referat fra styremøte godkjent 

 

 

54/19  Økonomiorientering og budsjettoppfølging (Sigrunn og Tor Egil) 

     

Det ble orientert om regnskap og budsjett, samt forum og foreningers aktivitetsnivå. 

Vurderingen var at man lå «på merket» budsjettmessig. 

 

Spørsmål om Lise Reiersens rolle som leder av Akademikerne Nærings arbeidsgruppe 

om salærsatsen og ressursmessige konsekvenser ble diskutert. 

 

 Vedtak: 

 

• Orienteringen tas til etterretning. Forumene og foreningenes aktivitetsplaner og 

budsjetter følges opp igjen tidlig høst. 

 

• Styret er positivet til at Lise Reiersen leder arbeidsgruppen som skal se på 

salærsatsen. Men ønsker mer informasjon rundt de ressursmessige sidene av 

oppdraget (jfr sak 56/19) 

 

• Sekretariatet ettersender nærmere redegjørelse om arbeidsgruppen per mail  

 

55/19  *Orientering fra Hovedstyret (Tor Egil) 

      

Tor Egil orienterte fra siste Hovedstyremøte, i særdeleshet om utviklingen rundt 

digitaliseringsressurser seksjonene kan trekke på. 
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Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

56/19  Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (Michael og de enkelte 

kontaktpersonene i styret), samt vedtak om frikjøp for ledelse av arbeidsgruppe og 

deltakelse i SAN’s arbeidsutvalg. (Michael) 

 

Det ble orientert fra de forskjellige tariffområder, Akademikerutvalg, forum og 

foreninger. Oversiktsnotat ble utlevert i møtet. 

Det ble orientert om møtet Tor Egil og Michael hadde hatt med Mette-Sofie om behov 

for ressurser til oppgaver  

 

To særskilte temaer krever vedtak:   

▪ Akademikerne Næring har satt ned en arbeidsgruppe for å se på salærsatsen da 

denne påvirker flere profesjoner. JF ønskes å lede denne, med Lise Reiersen. I så 

tilfelle vil hun være avhengig av midler til frikjøp for å lede arbeidsgruppen. 

 

▪ Econas representant i SAN’s AU (arbeidstutvalg) går over i annen virksomhet og 

plassen for en frie representant i SAN’s AU er ledig. Ut i fra profil peker JF’s 

representant seg ut som en aktuell kandidat.    

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Orienteringen tas til etterretning. 

• Michael produserer en sak med prosjektbeskrivelse og mandat for 

arbeidsgruppen hvor estimert omfang fremkommer, ideer og kort om hva 

deltakerne i gruppen forventes å bidra med (jfr sak 54/19). 

• Sekretariatet skal søke å bekle de posisjoner på tariffområdet som er aktuelle for 

JF-Privat. JF-P ønsker plass i SANs Arbeidsutvalg.  

 

 

57/19  Rettstatskonferansen (Arbeidsgruppen) 

 

Arbeidsgruppen for Rettsstatskonferansen har hatt møte og redegjorde for tanker rundt 

prosjektet. 

Konferansen er tenkt lagt til 8. november og anses å være langt nok unna 

Rettssikkerhetskonferansen til å ikke kollidere.  

Det legges opp til et institusjonelt preg på tematikken. 

Nødvendigheten av å forankre temaene med andre seksjoner ble fremhevet. 

Alle foredragsholdere må akseptere streaming og opptak av sine foredrag. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning og ga sin tilslutning til de planer som fremkom. 

 

 

58/19 Opprettelse av Tech forum (Michael) 

 

Michael redegjorde for tematikken og de tanker som forelå rundt opprettelse av et Tech 

Forum for JF-P. Dette ble også diskutert under orienteringen fra Hovedstyret i sak 55/19. 
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Vedtak: 

• Styret støtter opprettelse av et Tech forum i tråd med saksfremlegget og hva som 

fremkom i møtet. 

• Michael Rummelhoff følger opp forumet fra sekretariatet. 

• Tor Egil Viblemo er kontakten fra styret inn i forumet. 

 

 

59/19  Presentasjon av høstens arbeidsseminar (Michael) 

 

Høsten arbeidsseminar legges til Wien med avreise torsdag ettermiddag / kveld, faglige 

besøk fredag, arbeidsseminar lørdag med påfølgende middag / kulturelt innslag og 

hjemreise søndag. 

Ønskede faglige besøk er UNCITRAL, OSCE, østerriksk søsterorganisasjon. 

 

Vedtak: 

  Styret tok planene for seminaret til orientering og stiller seg bak disse. 

  

 

60/19 Profesjonsring for jurister (Tor Egil) 

 

Det vises til tidligere behandling av saken og initiativtakers innspill. 

 

Vedtak: 

JF-P ønsker å gå videre med utvikling av en profesjonsring. Dette anses som et spørsmål 

som vil berører hele forbundet og saken bør forberedes for Hovedstyret.  

 

61/19 Igangsettelse av fagnettverk for offentlig anskaffelser. (Tone) 

 

 Det er ønskelig med opprettelser av fagnettverk. Tone tok opp problemstillinger rundt å 

opprette et fagnettverk for jurister med interesse for offentlige anskaffelser. 

   

Vedtak: 

▪ Styret er positive til opprettelsen av fagnettverket. 

▪ Tone holder fremdeles i prosjektet og bør være tilstede ved åpningsmøtet for å 

knytte kontakt mellom seksjonsstyret og fagnettverket. 

▪ Til neste møte forberedes en sak for formell opprettelse i tråd med retningslinjer 

for forum ref sak 5/17. 

▪ Ressurser til administrativ hjelp med å bestille lokale etc stilles til disposisjon. 

 

62/19 Nye vedtekter (Michael) 

 

Det ble vedtatt nye vedtekter på JF-P’s ekstraordinære årsmøte 6. mars. Disse vil 

behandles på Hovedstyremøte i juni. 

Enkelte av endringer kan utfordre dagens overordnede vedtekter.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret stiller seg bak utkast til nye vedtekter. Tor Egil får mandat til å søke støtte til de 

endringer som foreslås og fullmakt til å trekke ut eventuelle endringsforslag som måtte 

møte på for stor motstand. Samtidig skal det kommuniseres at de endringer som eventuelt 

må tas ut, vil forfølges av JF-P for gjennomføring på et senere tidspunkt. 
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63/19  Finansjurister (Michael) 

 

Saken ble behandlet under 56/19. 

   

 

64/19 Eventuelt 

 

   Møteplan:  

  20. august  – i forlengelsen av Støtvigseminaret 

  13-14. september  – arbeidsseminar (avreise den 12). 

  08. oktober  - Bergen  

  07. november  (m. middag og overnatting) 

  05. desember  - 16-20 

 


