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Ord fra styreleder
B

edriftsjurister og internadvokater bidrar til stor
verdiskaping både for bedriftene der de er ansatt
og for samfunnet. Juristforbundet – Privat vil arbeide
for gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.
Det er også svært viktig å kommunisere betydningen
av høy og tilpasset juridisk kompetanse i privat
sektor til myndighetene. Juristforbundet – Privat vil
videre arbeide for å utvikle enda bedre og tilpassete
etterutdanningsmuligheter for jurister i privat sektor.

R
J

uristforbundet – Privat har ca. 6 000
medlemmer. Seksjonen inkluderer
medlemmer i ulike juristroller i privat sektor.
Vi er bl.a. bedriftsjurister, internadvokater,
advokater, advokatfullmektiger, arbeidslivsjurister
og jurister som jobber i helseforetakene.

V

i er en mangfoldig gruppe av jurister i
den praktiske hverdagen. Samtidig har vi
grunnleggende felles interesser og mål. Arbeidslivet
er i endring. Legal tech kommer trolig til å påvirke
arbeidshverdagen til mange jurister i privat sektor.
Juristforbundet – Privat har opprettet «Tech Forum».
Forumet skal følge utviklingen innen digitalisering
og kunstig intelligens og ut fra et medlemsperspektiv
løfte frem temaer som vedrører både samfunns
perspektiver, næring og den juridiske profesjonen.
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ettsregler får stadig større betydning i bedrifters og
vanlige folks liv. Rettsbildet er blitt mer komplekst
med EØS-rett og annen internasjonal rett som ofte
skal vurderes opp mot nasjonal regulering. Samtidig er
justissektoren nok den sektoren med minst satsing på
kompetanseutvikling og forskning. Det er et paradoks.
Det er et stort behov for et forskningsløft og betydelig
mer midler til de juridiske fakultetene. Den faktiske
utviklingen med økt kompleksitet i rettskildebildet
og økt spesialisering, synes ikke å reflekteres i
tilstrekkelig grad i myndighetenes bevilgninger og
strategier for juridisk forskning og utdanning. Det er
behov for økt kompetanse om god lovgivningsteknikk
og hvordan rettslige normer blir produsert og
implementert i rettssystemet.

T

il slutt vil jeg gratulere alle våre medlemmer
med et viktig arbeid for sin arbeidsgiver og for
samfunnet. Sammen bidrar vi til å opprettholde og
videreutvikle rettsstaten og rettsikkerheten til
borgerne og næringsdrivende. Det skal vi fortsette med!

Tor Egil Viblemo
leder

Fakta om medlemmene

6 057

2 932

3 125

antall medlemmer

antall kvinnelige medlemmer

antall mannlige medlemmer

2 030

866

1 896

antall advokater

antall advokatfullmektiger

Juristforbundets – Privat
organisasjonskart

antall bedriftsjurister

Landsmøtet

President

Hovedstyret

Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Kommune

Juristforbundet – Privat

Juristforbundet –
Dommerforeningen

Juristforbundet – Student

Seksjonsstyret

Bedrifts-juristene

Helseforetakenes
Juristforening

Arbeidslivsjuristene

Forum

Tech Forum

Forum for næringsdrivende

Forum for privat ansatte

Forum for yngre jurister
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Aktiviteter i 2019
Vinterseminar
2019 i samarbeid
med JUS, Oslo

Ekstraordinært
årsmøte, Oslo

Juridiske tankebobler:
Kommersielle
forhandlinger for
jurister, Oslo

Fremtidens
advokatkontor:
Med vekt på digitalisering
av profesjonen og
domstolene, Tromsø

Nettverkssamling i regi
av Helseforetakenes
Juristforening, Oslo

Temakveld:
Hvordan usikre ting
kan ramme deg, Oslo

Frokostseminar: Rett før
jobb – Erstatningsansvar
og aksept av risiko
ved sports- og
fritidsulykker, Oslo

Tillitsvalgtseminar
på Støtvig Hotel,
Larkollen

Temakveld:
Konsernadvokatseminaret
2019 i samarbeid med
Wikborg Rein, Bergen

Temakveld:
Juridiske tankebobler
– Prosessrisiko fra
en pokerspillers
perspektiv, Oslo

Temakveld:
Fagkveld for
helseforetaksjurister
– Bli en bedre
formidler, Oslo

Frokostseminar:
Rett før jobb –
Eiendomsskattesaken,
Oslo

12

antall arrangement
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473

Antall deltakere på
Juristforbundet – Privats
arrangement

Fokusområder for 2020
Seksjonen vil særlig fokusere på å utforme og forankre en
rettspolitisk strategi i 2020. Vi vil samtidig arbeide videre
for å sikre gode arbeidsog rammevilkår for medlemmene.
Juristforbundet – Privat vil etablere et eget forum for
offentlige anskaffelser i 2020. Vi vil også fokusere på å
synliggjøre betydningen til jurister og advokater i privat
sektor
De prioriterte fokusområder for 2020 er blant annet:

Digitalisering og arbeidsmarkedet
• Fokus på hvordan teknologi kan føre til
endringer i advokatbransjen og arbeidsmarkedet
for jurister i privat sektor.
• Bruk av AI og automatisering som
juridisk arbeidsverktøy.
• Juristforbundet – Privat opprettet «Tech Forum»
høsten 2019. Forumet skal følge utviklingen innen
digitalisering og kunstig intelligens og ut fra et
medlemsperspektiv løfte frem temaer som
vedrører både samfunnsperspektiver, næring og
den juridiske profesjonen.

Rettsstaten og rettssikkerhet
• Relevant og tilgjengelig lovgivning og rettspraksis.
Økt fokus på hvordan rettsregler blir utformet og
implementert. Hva er en god rettslig regulering?
• Mer juridisk forskning, slik at lovgiver i større grad
vet hvordan lovene faktisk virker.

• Rettshjelp og juridisk veiledning skal foretas av
jurister. Lovbeskyttelse av juristtittelen.
• Reell uavhengighet for domstoler og påtalemyndighet.
• Tilstrekkelig med ressurser til alle ledd og aktører
i rettskjeden.
• Fokus på konfliktløsningsmekanismer for tidligere,
rimeligere og mer effektive løsninger.

Rammevilkår og medlemstilbud for
næringsdrivende og jurister i privat sektor
• Faglige arrangement for våre næringsdrivende
medlemmer der drift av næringsvirksomhet og
faglige oppdateringer blir satt fokus på
• Seksjonen vil arbeide for å bedre de
næringsdrivendes muligheter
• Synliggjøre verdien av næringsdrivende og privat
ansatte bidrag for arbeidsgiver og samfunnet.
• Arbeide for skreddersydde gode medlemstilbud som
treffer næringsdrivende og privatansattes behov.
• Arbeide for enda bedre og relevante etterudanningstilbud.
• Tydelige og forutsigbare reguleringer for
næringsdrivende advokater.
• Sikre like konkurransevilkår for næringsdrivende.
• Arbeide for finansieringsordninger for offentlig rettshjelp
(salær) som legger til rette for høy kvalitet i bistanden.

5

Tech Forum
Forumet etterstreber ikke å nå omforente holdninger
internt i alle de spørsmål som forumet vil ta opp. 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 debatt.
Forumet legger til grunn følgende tre overgripende
fokusområder for sitt arbeid:
• Profesjon, læring og utdanning
• Marked og næring
• Myndighets- og samfunnsperspektiver
Tech Forum sammen med President Håvard Holm og
seksjonskontakt Michael Rummelhoff. Foto: Juristen.

Bakgrunn, mandat og medlemmer
Juristforbundet – Privat vedtok i august 2019
å opprette Tech Forum. Forumet skal følge utviklingen
innen digitalisering og kunstig intelligens og ut fra
et medlemsperspektiv løfte frem temaer som vedrører
både samfunnsperspektiver, næring og den juridiske
profesjonen.
Forumet har under høsten 2019 bestått av følgende
medlemmer:
• Joachim Benno (leder), CEO Common Ground
– Public Affairs & Business Strategy
• Dana Jaedicke (nestleder), senior manager EY Advisory
• Kristine Beitland, direktør myndighetskontakt Microsoft
• Christian Bendiksen, partner Advokatfirmaet Brækhus
• Frode Preber Ettesvoll, CEO Compose Software
• Marianne Frydenlund, juridisk direktør Nordic
Semiconductor
• Terje Svendsen, partner Advokatfirmaet
Stokholm Svendsen

Virksomhet høsten 2019
Det er gjennomført 6 stk. forummøter under høsten.
Fokus har i hovedsak vært på kartleggings- og planerings
aktivitet og det er lagt en tentativ aktivitetsplan med forslag
til budsjett for 2020. Derutover har forumet gjennomført
diverse andre aktiviteter, f.eks. eksterne møter med
stakeholders (bl.a. med DJØF i København), deltatt på
offentlige fagarrangement, utarbeidet høringsinnspill,
opprettet egne websider, tatt initiativ til samarbeidsdialog
med Teknologirådet og Tekna samt levert bidrag til
Juristens oktober- og desemberutgaver.
I begynnelsen av november stilte forumets leder sammen
med styreleder for Juristforbundet – Privat på møte med
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD).
Formålet med møtet var å presentere Juristforbundets/
Tech Forums arbeid på området for digitalisering og
kunstig intelligens.

Aktivitetsplan for 2020
Arbeidsformen videreføres. Utover tilsvarende virksomhet
som beskrevet ovenfor, tar Forumet sikte på å gjennomføre
4-6 medlemsseminarier. Mulighetene for samarbeid med
andre organisasjoner vurderes løpende og som nevnt
ovenfor er det tatt initiativ til slike diskusjoner med
Teknologirådet og Tekna, tilbakemeldingene er positive.

Arbeidsform og fokusområder
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.
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På vegne av Juristforbundet – Privat Tech Forum:
Joachim Benno
leder

Styret Juristforbundet – Privat

Tor Egil Viblemo
leder

Tone Helen Brodal
nestleder

Erlend Glad
styremedlem

Sigrunn Elisabeth Hauge
styremedlem

Jon Ole Whist
styremedlem

Anne-Marie Berg
varamedlem

Per Otto Svendsby
varamedlem

Anders Schrøder Amundsen
varamedlem

Sigrunn Elisabeth Hauge var ikke til stede under fotograferingen
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