Referat styremøte JF-Stat
Tid: 8. februar 2019
Sted: Hotell St. Petri, København
Til stede:

Sverre Bromander (leder), Gunnar Schjønsby, Christine Ødegaard Sten, Fredrik Wold,
Anne Opheim, Rannveig Sørskaar, Kjetil Sørensen

Forfall:

Hilde Rasmussen Nilsen, Are Frykholm

Fra sekretariatet: Rikke C. Ringsrød

Sak 07/2019 Godkjenning av referat fra styreseminar 7.-8. januar 2019
Referatet er sendt styret, og det er ikke kommet innspill til referatet.

Vedtak:

Leder kom med innspill i møtet vedrørende seksjonsstyrets involvering knyttet til
prosedyre og arbeidsfordeling i omstillingsarbeidet. Styret må diskutere dette
nærmere som egen sak. Referat godkjent med ovennevnte kommentar.

Sak 08/2019 Handlingsplan 2018-2020
På styreseminaret i januar ble handlingsplanen gjennomgått og tiltak foreslått. Styret
vedtok (Sak 01/2019) å nedsette en arbeidsgruppe som skulle bearbeide forslagene
som fremkom. Arbeidsgruppen består av Hilde, Rannveig, Kjetil og Rikke.
På bakgrunn av tidligere behandling fremlegges forslag til handlingsplan for
styreperioden til behandling.

Vedtak:

Styret diskuterte handlingsplan for perioden 2018-2020, og arbeidsgruppen har
behov for noe mer tid for å sluttføre planen. Handlingsplanen vil ferdigstilles og
sendes styret for gjennomgang. Ferdig handlingsplan vil formidles på nettsidene og
på seksjonens side på Facebook.

Sak 09/2019 Topptillitsvalgt-program
Styret vedtok på seminaret i januar å videreføre topptillitsvalgt-programmet med 4-5
samlinger i løpet av året. Styret er samtidig klar på behovet for å tydeliggjøre
målgruppe og målsetting med samlingene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe
bestående av Sverre, Anne og Rannveig som fikk ansvar for videre planlegging av
programmet. Arbeidsgruppen forslag fremlegges til styrebehandling.
Forslag til tematikk er forhandlinger, påvirkningsarbeid og styrearbeid.
Vedtak:

Arbeidsgruppen tar kontakt med aktuelle foredragsholdere og avklarer tidspunkt
for samlingene.

Sak 10/2019 Budsjett kontaktsteder
Styret har vedtatt (sak 42/2018) en pilot hvor inntil 10 kontaktsteder kan søke
budsjett på bakgrunn av innsendt handlingsplan for 2019. Arbeidsgruppen bestående

av Christine, Fredrik, Rannveig og Kjetil, har sendt ut invitasjon til kontaktstedene.
Det er kun innkommet en søknad fra kontaktstedene, og det er Sjøfartsdirektoratet.
Styret innvilget at Sjøfartsdirektoratet vil få mulighet til å ha eget budsjett for 2019.
Styret diskuterte videre oppfølging av prøveprosjektet, og besluttet å sende en ny
henvendelse tidlig høst 2019. Fredrik sender oppdatert budsjettoversikt.
Vedtak:

Styret innvilget Sjøfartsdirektoratets budsjett for 2019, og at dette er en
prøveordning for 2019. Styret besluttet å sende en ny henvendelse til
kontaktstedene tidlig høst 2019.

Sak 11/2019 Seksjonens kandidat til valgkomite
Styret skal ha en representant inn i sentral valgkomite. Det vil være naturlig å finne
en kandidat med noe fartstid, har et godt nettverk og kunnskap om Juristforbundet.
Styret startet diskusjonen på Støtvig, styret må finne frem til aktuelle kandidater som
kan forespørres.
Styret diskuterte aktuelle kandidater, og Sverre vil ta kontakt for avklaring.
Vedtak:

Leder kontakter aktuelle kandidater, og melder tilbake til styret om disse ønsker å
stille som seksjonens kandidat.

Sak 12/2019 Velkomstpakke til nye tillitsvalgte
Styret ønsker en gjennomgang av hva som sendes til nye tillitsvalgte i
Juristforbundet. Etter forespørsel til Anne Njåmo sendes det en bekreftelse som
nedenfor til ny tillitsvalgt:
Velkommen
Du er nå registrert med et verv/engasjement i Juristforbundet:
Rolle: Lokal tillitsvalgt
Tittel: Plasstillitsvalgt
Virksomhet: Statens strålevern
Fra Dato: 01.02.2019
Dine aktive verv/engasjement vil vises på Min side.
Skjer det endringer, send e-post til tillitsvalgt@juristforbundet.no
Les mer om rollen som tillitsvalgt.
Styret diskuterer nærmere hva som ønskes i en tillitsvalgtpakke (utsendt av materiell,
linker til aktuell informasjon mm.) Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe som
jobber videre og fremmer et forslag om hva som skal legges i en tillitsvalgtpakke.
Gruppen vil også komme med forslag om områder hvor e-læring kan være et aktuelt
virkemiddel. Styret understreket betydningen av å skape en teamfølelse og styrke
lojaliteten til forbundet.
Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Christine (leder), Fredrik, Anne og
Rannveig som skal gjennomgå dagens informasjon og komme med forslag til hva

som bør legges inn i en tillitsvalgtpakke. Arbeidsgruppen skal levere forslag til
styret 2. april 2019.

Sak 13/2019 Kravsinvitasjon til forhandlinger 2019 – hovedtariffavtalen og Hovedavtalen
Sverre vil utforme brev som skal sendes seksjonens tillitsvalgte hvor disse inviteres til
å fremme krav til årets mellomoppgjør (HTA) med frist 28. februar. På bakgrunn av
innkomne krav, utarbeider arbeidsgruppe forslag til krav styrebehandles 6. mars og
som fremlegges på Tariffkonferansen 8. mars. Arbeidsgruppen består av Are, Gunnar,
Anne og Rikke.
Det sendes også ut invitasjon om å fremme krav til Hovedavtalen som skal forhandles
i løpet av høsten 2019. Fristen for å fremme krav er 27. april. Styret må avklare videre
behandling av kravene.
Vedtak:

Leder utarbeider brev med kravsinvitasjoner til forhandlinger 2019 etter
Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Arbeidsgruppe bestående av Are, Gunnar,
Anne og Rikke utarbeider forslag til krav til mellomoppgjøret som styrebehandles 6.
mars og deretter fremlegges på Tariffkonferansen 8. mars.
Krav til Hovedavtalen har frist 27. april, og styret vil komme nærmere tilbake til
kravsprosess knyttet til disse forhandlingene.

Orienteringer:
-

Nytt fra hovedstyret
Nytt fra Akademikerne; prosess krav og forhandlinger HTA og HA, Akademikerne-Stats
tariffsamling 11.-12. februar på Støtvig

