
 
 

 

Vedtekter for Juristforbundet – Stat   
(sist endret på årsmøte 10. februar 2021) 

 

 

§ 1 Seksjonens medlemmer  
 

Seksjon for statsansatte jurister (Juristforbundet – Stat) omfatter medlemmer av Norges 

Juristforbund (Juristforbundet) som er ansatt i statlig forvaltning og annen statlig virksomhet 

som følger lov av 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatt m.m. (statsansatteloven). 

Embetsdommerne utgjør en egen seksjon i Juristforbundet. 

 

Juristforbundet – Stat består av grupper av medlemmer i statlige etater og virksomheter. 

Grupper med 30 eller flere medlemmer betegnes som medlemsforening. Grupper med færre 

enn 30 medlemmer betegnes som kontaktsteder. Medlemstallet pr. 1. januar hvert år legges til 

grunn.  

 

 

§ 2 Seksjonens arbeidsoppgaver 
 

Økt verdsetting av jurister i statlig sektor er en av seksjonens viktigste arbeidsoppgaver. Ut 

over dette skal seksjonen innen rammen av Juristforbundets vedtekter § 1-2 ivareta 

medlemmenes interesser når det gjelder: 

 

-  lønns-, pensjons- og arbeidsforhold 

- Synliggjøre profesjonens betydning på relevante arenaer, både faglig og i et 

samfunnsperspektiv 

- Karrieremuligheter og kompetanseutvikling 

- profesjonsspørsmål 

- andre saker som angår medlemmenes interesser  

 

 

§ 3 Styret 
 

Juristforbundet – Stat ledes av et styre som består av 7 -syv- medlemmer og 4 –fire- 

varamedlemmer. Varamedlemmene har bare stemmerett i den grad ordinære medlemmer ikke 

møter. Styret avgjør selv om det er hensiktsmessig at varamedlemmene innkalles ordinært til 

styremøtene. 

 



JF-Stat møter fast i hovedstyret ved leder, eller ved de vararepresentanter styret selv utpeker, 

jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-1. 

 

Styret utarbeider forslag til handlingsplan for toårsperioden, behandler ordinære 

budsjettsøknader fra foreninger og kontaktsteder innen utløpet av januar hvert år, innstiller og 

søker Hovedstyret om budsjettmidler samlet for seksjonen. Styret fordeler tildelte midler til 

egen drift, foreninger og kontaktsteder, og har i henhold til økonomiinstruks anledning til 

revisjon og omdisponering av midlene i budsjettåret. Styret innkaller til rådgivende 

tariffkonferanse og godkjenner medlemmer til forhandlingsutvalg/samarbeidsorganer i 

Akademikerne-Stat. 

 

Styremøter innkalles av seksjonskontakten på vegne av styrets leder. 

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 -tre- styremedlemmer er til 

stede.  

 

Hvis et eller flere styre-/varamedlem(mer) fratrer sitt verv i løpet av styreperioden slik at 

styret blir uten varamedlemmer, gis styret anledning til å aktivisere valgkomiteen for 

supplering. Valgkomiteen utpeker da nye varamedlemmer ut styreperioden i samråd med det 

sittende styret. 

 

Dersom leder fratrer sitt verv i løpet av styreperioden, rykker nestleder opp som leder. 

Dersom nestleder fratrer sitt verv eller blir leder i styreperioden, velger styret ny nestleder 

blant styrets medlemmer. 

 

§ 3-1 Suspensjon av tillitsvalgte 

 

Hovedstyret kan suspendere tillitsvalgte som illojalt setter seg ut over eller motarbeider; 

1.           forbundets, seksjonens eller vedkommende forenings vedtekter, 

2.           handlingsplan, 

3.           vedtak, eller 

4.           opptrer på en måte som er egnet til å grovt svekke tilliten til forbundet, seksjonen 

eller foreningen eller dets tillitsvalgte. 

 

Saken/e som kan føre til suspensjon av en tillitsvalgt skal legges frem for seksjonsstyret. 

Seksjonsstyret innstiller deretter saken til Hovedstyret. 

 

Vedtak om suspensjon krever tilslutning fra minst seks av Hovedstyrets medlemmer.  

 

Den tillitsvalgte skal kunne uttale seg i saken, og suspensjonen skal begrunnes skriftlig.  

  

Ved suspensjon har Hovedstyret fullmakt til å treffe midlertidige ordninger inntil saken er 

endelig avgjort. 

 

 

§ 4 Årsmøtet 
 

Årsmøtet er seksjonens øverste myndighet. 

 

 



§ 4-1 Generelle bestemmelser 

 

Følgende utgjør årsmøtet: 

• Styrets medlemmer  

• Medlemsforeninger med 30-100 medlemmer møter med 1 delegat 

• Medlemsforeninger med 101 til 500 medlemmer møter med 2 delegater 

• Medlemsforeninger med mer enn 500 medlemmer møter med 3 delegater 

• Valgkomiteens representant 

 

Styret kan etter søknad vedta at en gruppe av medlemmer på samme arbeidsplass kan få møte 

på årsmøtet med 1 -en- delegat med 1 -en- stemme, også om den har færre enn 30 

medlemmer. Medlemsoversikt skal foreligge senest 1 måned før årsmøtet.  

 

Møtelederen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. 

 

Ved avstemminger gjelder følgende: 

 

Grupper med 30-100 medlemmer har 1 stemme, deretter gis en stemme for hver påbegynte 

hundrede medlem (eksempel. 101-200 medlemmer = 2 stemmer, 201-300 medlemmer = 3 

stemmer osv.) Den enkelte delegasjon avgjør selv hvordan stemmene fordeles i hele stemmer 

dem imellom. 

 

Påmelding av delegater er personlig og kan ikke endres etter påmeldingsfristens utløp. Det vil 

være anledning til å melde inn tilsvarende antall vararepresentanter for delegatene innen 

samme frister. Årsmøtet kan godkjenne innmelding av delegater etter utløpet av oppsatt frist. 

Bare møtende delegater har stemmerett. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. 

Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom annet ikke er angitt i vedtektene. 

Styremedlemmer og varamedlemmer til styret har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet gis 

lederen av styret i Juristforbundet-stat stemmerett. 

 

Kontaktsteder har anledning til å møte med en representant med møte-, forslags- og talerett på 

årsmøtet. Kontaktstedets representant må meldes inn innen samme frist for påmelding av 

delegater. 

 

 

§ 4-2 Ordinært årsmøte 

 

Ordinært årsmøte holdes hvert annet år, og skal avholdes senest tre -3- måneder etter ordinært 

landsmøte i Juristforbundet. 

 

Årsmøtet innkalles av styret i Juristforbundet – Stat med minst tre -3- måneders varsel. 

Dagsorden skal sendes ut senest 10 dager før møtet avholdes. Valgkomiteens innstilling bør 

sendes ut sammen med dagsorden. Frist for påmelding kan tidligst settes en -1- måned før 

årsmøtet. 

 

Det ordinære årsmøte skal behandle: 

 

1) Valg av møteleder 

2) Valg av to representanter til å signere protokollen 

3) Styrets beretning 



4) Styrets forslag til handlingsplan 

5) Valg for to år av:  

- Styrets leder 

- Nestleder 

- 5 -fem-styremedlemmer 

- 4 -fire- varamedlemmer 

6) Representantene til landsmøtet i Juristforbundet skal enten velges av årsmøtet i 

seksjonen eller årsmøtet kan gi fullmakt til at seksjonsstyret oppnevner/supplerer 

delegasjonen 

7) Valg av valgkomite for styreperioden bestående av: 

- Leder 

- 4 -fire- medlemmer 

Valgkomiteen følger den sentrale instruksen for valgkomite og skal søke at styret er 

representativt med hensyn til kjønn, geografi og virksomheter. 

8) Andre saker på dagsordenen 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal sendes styret senest en -1- måned før 

årsmøtet. Enkeltmedlemmer, kontaktsteder, grupper med stemmerett, styret og 

Juristforbundets hovedstyre har rett til å fremlegge saker til behandling. Styret 

fremlegger eventuelt forslag til representanter til landsmøtet i Juristforbundet og 

medlemmer til valgkomite. 

 

 

§ 4-3 Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret beslutter det eller når en av følgende 

skriftlig forlanger det:  

 

1) Juristforbundets hovedstyre 

2) Minst 10 av medlemsforeningene i seksjonen 

3) Medlemsforeninger eller kontaktsteder som til sammen organiserer minst en tredjedel 

av medlemmene i seksjonen. 

 

Innkallingen skal sendes ut med minst 10 dagers varsel og redegjøre for hvorfor det innkalles 

til møte. 

 

 

§ 5 Vedtektsendringer m.m. 
 

Hovedstyret godkjenner vedtekter for seksjonen, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-3. 

 

Vedtekter for medlemsforeninger innenfor Juristforbundet-Stat skal godkjennes av 

hovedstyret i Juristforbundet, som også godkjenner opprettelse, sammenslåing og nedleggelse 

av medlemsforeninger, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-3. 

 

 

§ 6 Ikrafttreden 
 

Endringene gjelder fra vedtaksdato.  

 

 



 

 

 


