
 

 
 
Juristforbundets Tech Forum – Mandat  
 
Bakgrunn 
Den pågående digitaliseringen omfatter de fleste områder og vil sterkt påvirke det norske 
samfunnet de kommende årene. Digitaliseringen er transformerende i sin natur og 
utviklingen vil preges av så vel innovasjon og muligheter, som av nødvendige og utfordrende 
omstillingsprosesser og vurderinger av konsekvenser for de involverte interesser. Ikke minst 
vil dette merkes innenfor utviklingen og anvendelsen av kunstig intelligens. 
 
Så vel private som offentlige aktører sliter med "utdaterte reguleringer" som utilsiktet og 
unødvendig hindrer bruk av nye og mer effektive teknologiske løsninger. Lovgiver og 
tilsynsmyndigheter utfordres på å finne løsninger hvor dette kan unngås så langt mulig, ofte 
kritiserte for at tilpasningen av rammebetingelsene tar for lang tid. Ikke minst i slike 
situasjoner, hvor utviklingen påvirker et helt samfunn og hvor det fremmes krav om endring 
av rammebetingelser under tidspress, er det viktig å sikre at det ikke skjer ubevisste og 
utilsiktede forskyvinger i eksisterende interesseavveininger. Juristrollen har et sentralt og 
viktig samfunnsansvar i denne sammenhengen. 
 
Et annet viktig tema gjelder kompetanse og de behov for tilpasning, ikke minst tverrfaglig, 
som samfunnsdigitaliseringen medfører. Dette gjelder i høy grad det juridiske 
kompetansefeltet, både i forhold til så vel den juridiske profesjonen og utdanningen som til 
andre faggruppers forståelse for de juridiske problemstillinger og perspektiver som må 
hensyntas. Hensynet til rettsstatsprinsipper og demokratiske ideal, herunder at enhver 
endring må følge de rammer som defineres av disse prinsippene og idealene, er 
grunnleggende for hvordan det regulatoriske mulighetsrommet kan utvikles og defineres. 
 
Her handler det også om hvordan teknologien påvirker den juridiske profesjonen som sådan, 
ikke minst med hensyn til utviklingen av Legal Tech- og Law Tech-applikasjoner, og hvordan 
dette stiller krav til nytenking innenfor både juridisk virksomhet og utdanning. 
 
Opprettelse av Tech Forum 
Med så omfattende endringer som skjer i samfunnet er det viktig å sikre at så vel 
juristprofesjonen som -utdanningen utvikles i tråd med de forventninger og behov som 
stilles. På denne bakgrunn tok Juristforbundet-Privat initiativ til å opprette Tech Forum i 
august 2019. 
 
I desember 2019 presiserte Juristforbundets hovedstyre at Tech Forums oppdrag bør 
omfatte både offentlig og privat sektor. 
 
Tech Forums mandat 
 
Formål og oppgaver 
Tech Forum (Forumet) skal følge den teknologiske utviklingen, med fokus på digitalisering og 
kunstig intelligens, og vurdere dens konsekvenser for samfunnet, juristprofesjonen, 



 

juristutdanningen og fremtidens juridiske arbeidsoppgaver. Behovet for tverrfaglige 
perspektiv, og samarbeid med andre samfunnsaktører i dette henseende, skal vektlegges. 
 
Forumet skal på denne bakgrunn: 
• Bidra til å identifisere relevante problemstillinger som en følge av 

samfunnsdigitaliseringen. 
• Bidra til økt forståelse og kunnskap hos Juristforbundets medlemmer om de muligheter 

og problemstillinger som digitaliseringen medfører. 
• Bidra til samfunnsdebatten der hvor dette er relevant for å belyse juridiske 

problemstillinger og den juridiske profesjonens rolle i denne utviklingen. 
• For øvrig bidra til Juristforbundets interne og eksterne arbeid hva gjelder spørsmål 

knyttet til digitalisering og samfunnsutvikling.  
 
Oppnevnelse og sammensetning 
Tech Forums medlemmer oppnevnes av hovedstyret i Juristforbundet. Oppnevnelsen skal 
primært baseres på behovet av faglig spisskompetanse for å dekke de perspektiv og 
problemstillinger som omfattes av oppdraget. Både offentlig og privat sektor skal være 
representert i Forumet. Forumet velger selv sin leder. 
 
Arbeidsform og rammer 
Forumet bestemmer selv sin arbeidsform for å oppfylle sitt oppdrag. Det legges ikke noen 
føringer på hva Forumet skal mene, men konkrete initiativ for ekstern påvirkning i Forumets 
navn, f.eks. gjennom høringssvar, skal på forhånd avklares med presidenten i 
Juristforbundet. 
 
Arbeidet i forumet skal skje innenfor de politiske og etiske rammer og andre retningslinjer 
som gjelder for Juristforbundet. 
 
Forumet har en selvstendig varslingsplikt dersom det oppstår situasjoner eller fremmes 
saker som Juristforbundet som interesseorganisasjon må eller bør behandle i sine organer. 
 
Rapportering 
Forumet skal kvartalsvis rapportere status og fremdrift til Juristforbundets hovedstyre. 
 
Økonomi og finansiering 
Forumets budsjett behandles og vedtas i forbindelse med Juristforbundets årlige 
budsjettarbeid. 
 
Nærmere om arbeidsform og utgangspunkt for medlemmenes bidrag i Forumet 
 
Arbeidsform 
For å oppfylle sitt mandat og formål skal Forumet ha en proaktiv arbeidsform. I dette ligger å 
innhente og vurdere relevant informasjon og kunnskap om blant annet:  
- Den teknologiske og markedsmessige utviklingen. 
- Pågående relevante politiske beslutningsprosesser. 
- Konsekvenser og behov i forhold til så vel eksisterende som fremtidige rammebetingelser. 
 



 

Respektive medlem har et eget ansvar for å aktivt bidra i denne prosessen. Den 
grunnleggende arbeidsformen baseres på regelmessige møter i Forumet, hvor medlemmene 
diskuterer og vurderer den informasjon som innhentes og behov for tiltak/virkemidler for å 
oppfylle Forumets mandat og formål. 
 
Utover de regelmessige møtene vil Forumet i tillegg vurdere behovet for andre aktiviteter 
for å innhente og dele relevant informasjon; for eksempel deltakelse på eksterne 
arrangementer, møter med eksterne stakeholders mv. 
 
Forumet vil blant annet virke gjennom følgende tiltak og aktiviteter: 
• Egne sider på juristforbundet.no for løpende informasjon til forbundets medlemmer om 

Forumets arbeid, relevante temaer, arrangement mv. (under etablering). 
• Fag- og diskusjonsseminarer for JFs medlemmer (samt eventuelt for andre/allmennheten 

hvor dette er relevant). Forumet vil også søke samarbeider med andre aktører for slike 
arrangement hvor dette er hensiktsmessig, blant annet med hensyn til det tverrfaglige 
perspektivet. 

• Ekstern kommunikasjon i form av for eksempel høringssvar/innspill til politiske prosesser 
samt kronikker/debattinnlegg i Juristen og annen media. 

 
Utgangspunkt for medlemmenes bidrag i Forumet 
Det er viktig at Forumet kan arbeide effektivt og dra full nytte av medlemmenes samlede 
kunnskaps- og erfaringsmessige bredde og dybde. Det er likeså viktig å kunne ivareta den 
positive dynamikk som medlemmenes eventuelle forskjellige syn i enkelte spørsmål kan 
bidra med. 
 
På denne bakgrunn vil Forumet ikke fokusere på å nå omforente holdninger internt i alle de 
spørsmål som Forumet vil komme til å identifisere som relevante på bakgrunn av oppdraget. 
En slik arbeidsform sikrer at Forumet kan arbeide proaktivt og dynamisk, uten å bruke 
unødvendig tid og energi på å nå enighet i diskusjoner som heller skal være gjenstand for en 
konstruktiv debatt i videre fora. Slik vil de interne diskusjonene i Forumet heller virke 
stimulerende for å løfte frem forskjellige perspektiver som er viktige å belyse og legge til 
rette for i f.eks. den offentlige debatten. 
 
Forumet vil følgelig kun avgi konkrete synspunkter/råd eksternt i Forumets navn hvor det er 
konsensus mellom medlemmene samt etter avklaring med Juristforbundets president. Dette 
innebærer videre at hvert medlem vil kunne bidra fullt ut i Forumets interne arbeid og 
fremdeles kunne representere en særinteresse i den offentlige debatten. Respektive 
medlem har i slike sammenhenger et ansvar for å være tydelige på at man ikke uttaler seg 
på vegne av Forumet/Juristforbundet. 


