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Protokoll  

fra 

styremøte 5/2015 
 

 

Det ble avholdt styremøte på P-Hotels onsdag 17. juni 2015 kl. 10.00 – 16.30.  

 

Til stede:  

 

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Christian Zimmermann, Inger Kjersti 

Dørstad, Sverre Bromander, Lucie Christensen Berge, Frank Grønås, Ingjerd Thune, 

Daniella Rivera og Anne Sophie Juel. 

  

 

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød. 

 

   Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sak 48. 

   Tanya Samuelsen var til stede under behandlingen av sak 53. 

   Linda Engebretsen var til stede under behandlingen av sak 55. 

 

 

Presidenten ledet møtet. 
 

Dagsorden 
 

Sak 45/2015 Protokoll fra hovedstyremøte 4/2015 

 Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr e-post 29.5.2015. Det har ikke kommet inn 

forslag til endringer. 

 Under styremøtet ble det fremsatt ønske om å flytte omtalen av en sak. Styret sluttet seg til 

dette. 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes med ovennevnte endring. 

 
 

Sak 46/15 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging 

 

 Presidenten orienterte om at 

- han har blitt intervjuet av journalist i Kapital.  
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- Forsvarets høgskole inviterer til nytt Sjefskurs fra 5. januar – 18. mars 2016. Frist 

for å melde inn kandidater til Akademikerne er 1. september 2015. 

- han er en HeforShe (en internasjonal organisasjon som jobber for likestilling 

mellom kjønnene).  

Hovedstyret ønsker å engasjere seg mer i likestillingspolitiske spørsmål. 

Betydningen av å se likestillingsspørsmålet i et bredt og helhetlig perspektiv ble 

understreket. Styret bør foreta en vurdering av hva Juristforbundet skal engasjere 

seg i og hvordan det skal gjøres.   

 

Vedtak:  Presidenten utformer en artikkel i samarbeid med sekretariatet til Juristkontakt om HeforShe. 

Alle mannlige medlemmer oppfordres til å registrere seg i organisasjonen og ta ansvar for 

likestilling på egen arbeidsplass. 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe/likestillingsutvalg som får i oppdrag å peke på viktige 

likestillingspolitiske problemstillinger i samfunnet samt å utforme et diskusjonsnotat til styret. 

Oppnevningen av utvalget settes opp som sak under Eventuelt. 

 

- Juristforbundet er 50 år i 2016. Presidenten lanserte tanken om å gjøre 2016 til 

rettssikkerhetens år. 

- informerte fra reisen til Guatemala. Juristforbundet bør vurderer hvorvidt det er 

ønskelig og mulig å bidra til dette prosjektet i tiden som kommer.  

          Styret bør også vurdere Juristforbundets internasjonale engasjement generelt. 

- orienterte om brev fra Statsadvokatenes forening vedrørende budsjett og OU-

midler. 

 

Vedtak: Presidenten besvarer brevet som for øvrig tas til orientering. 

   

 Generalsekretæren orienterte om 

- årets rapport fra bedriftshelsetjenesten.  
Generalsekretæren orienterte om årets rapport fra bedriftslegen. Styret diskuterte 

innholdet. Rapporten settes opp som egen sak på styremøtet i august.  

 

Vedtak: Rapporten sendes styret. Generalsekretær og ansattes representant forbereder og legger  frem saken i 

 fellesskap på styremøtet i august. 

 

 Organisasjonsutvalgets leder orienterte om at 

utvalgets neste samling er 18. – 19. juni. Tema er i hovedsak gjennomgang av funnene 

i spørreundersøkelsen som utvalget har fått gjennomført, fastlegging av arbeidsmetode 

og videre prosess og utforsking av alternative løsninger. Utvalgets neste møte er i 

midten av august.  

Presidenten opplyste at det vil bli kalt inn til møte i styringsgruppen i forbindelse med 

neste møte i hovedstyret. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
(Saksnr 47 er uteglemt i innkalling og referat) 

 

Sak 48/15 Orientering om aktuelle høringer  

  Gry Hellberg Munthe orienterte styret om aktuelle høringer. 

Styret påpekte betydningen av at Juristforbundet ikke bare uttaler seg i saker hvor 

medlemmenes interesser er direkte berørt, men at vi også engasjerer oss i saker som har et 

bredere samfunnspolitisk perspektiv.  

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
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Sak 49/15 Nytt fra seksjonene 

 JF-Dommerforeningen 

- Skal ha møte med statssekretæren om juryordningen torsdag 25. juni. 

 

 JF- Stat 

- Styret har hatt styreseminar i København. Besøk hos Djøf var lærerikt og 

interessant. Styrets fokus var i hovedsak rettet mot følgende tema: 

synlighet/merkevarebygging, kommunikasjon med medlemmene, studentverving 

og politisk påvirkning.  

- Larvik-konferansen er avholdt med mange deltakere og godt program. 

- Omstilling i Helse- og omsorgsdepartementet med underliggende etater. Særlig 

fokus på opprettelsen av nasjonalt klageorgan i Bergen, hvilket får stor betydning 

for mange medlemmer. 

- Politireformen er vedtatt. 

- Granskningsrapporten fra advokat Fougner i varsler-saken i Hordaland 

politidistrikt overleveres neste uke. 

Styret diskuterte granskning som metode i denne typen saker og ga særskilt 

uttrykk for bekymring knyttet til ivaretagelse av ansattes rettigheter og 

grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper som blant annet kontradiksjon.  

Sverre viste til en artikkel i Dag og Tid «Dom utan rettssak». Sekretariatet sender 

avisartikkelen til styret. 

 

Vedtak:  Presidenten forbereder en uttalelse knyttet til de strukturelle sidene ved rapporten så snart den 

foreligger. 

 

 JF-Kommune 

- Larvik-konferansen var bra. 

- Econa og Naturviterne har ikke akseptert de tariffpolitiske forutsetningene som 

ligger til grunn for tariffoppgjøret i KS.  

KS har meddelt de to foreningene at dette blant annet medfører at medlemmene 

ikke kan delta i årets lokale forhandlinger. 

Det er p.t. ikke kjent hvilke prosesser og tiltak Econa og Naturviterne vil initiere. 

 

Vedtak:  JF-K utarbeider et notat om saken til styret, herunder et forslag til hvordan Juristforbundet skal 

forholde seg til problemstillingen. 

 

 JF-Privat 

- Forbereder høring om ny advokatlov.  

Veldig mange har lest innlegget på Face-book. 

 

 JF-Student 

- Har blitt kontaktet av journalist i DN vedrørende bachelor-saken. 

 
Vedtak: Orienteringene fra seksjonene tas til orientering. 

 

 

Sak 50/15 Forslag til kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

  Det var ikke sendt inn skriftlige forslag til kandidater, jf. sak 45/15 nr. 3.  

Det ble under styremøte fremmet forslag om å fremme International Commission of Jurists 

(ICJ). 
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Vedtak:           Hovedstyret fremmer ICJ som kandidat til rettssikkerhetsprisen 2015. Sekretariatet utarbeider 

                         begrunnelsen for forslaget og besørger innsending til juryen.  

 

 

Sak 51/15 Juristforbundets nettsider 

 Sekretariatet hadde satt opp et notat med forslag til hvordan seksjonenes/foreningenes egne 

sider på nettet kan bli mer tilgjengelig for medlemmene. 
  

Vedtak:  Saken utsettes til neste styremøte. 

 

 

Sak 52/15 Juristforbundets representasjon i Akademikernes utvalg 

Styret diskuterte hvordan Juristforbundet best kan ivareta sine interesser i/overfor 

Akademikerne. Se vedtak i sak 36/15 – Nytt fra seksjonene. Styret understreket betydningen 

av at Juristforbundets representanter i Akademikernes utvalg, arbeidsgrupper mm har 

tilstrekkelig tid og kunnskap til å kunne ivareta oppgaven på en god måte. Kontinuitet ble også 

fremholdt som et viktig  element. 

   

Vedtak: Hovedstyret anbefaler seksjonene at sekretariatets ansatte benyttes til å bemanne verv i 

Akademikerne. Dersom JF kan stille med to representanter, bør den ene komme fra 

sekretariatet. 

 

Sak 53/15 Plan for høringsarbeidet med ny advokatlov 

  Lucie C. Berge informerte om forslag til prosess knyttet til høringsarbeidet. 

Fagsjef samfunnspolitikk, Tanya Samuelsen, presenterte hovedlinjene i forslag til ny 

advokatlov. 

Det er JF-Privat som har vært hovedaktør i arbeidet med ny advokatlov i Juristforbundet, og 

det er ønskelig at det fortsetter slik, men det er avgjørende med et tett samarbeid med hele 

forbundet for å sikre god oppslutning og enighet om strategivalg.  

   

Vedtak: Styret støtter opp om den foreslåtte høringsprosessen. 

  Hovedstyret skal ha en tett dialog med JF-Privat. 

 Alle medlemmer oppfordres via nyhetsbrev og nettsidene til å sende inn synspunkter på 

forslag til ny advokatlov. 

 

 

Sak 54/15 Topptillitsvalgtkonferansen 

 Topptillitsvalgtkonferansen skal holdes på Losby Gods 12. – 13. november 2015. 

 Styret diskuterte hvilke tema som skal stå på dagsordenen i tillegg til organisasjonsutvalget.  

 

 Ny advokatlov kan få betydelig konsekvenser for Juristforbundet. Styret ønsker å drøfte ulike 

sider ved innføringen av ny advokatlov med de tillitsvalgte på konferansen. 

 
 

Vedtak: Tema på topptillitsvalgtkonferansen blir organisasjonsutvalget og ny advokatlov.  

 

 

Sak 55/15  Informasjon om bank og forsikring 

 Linda Engebretsen, fagsjef marked og rekruttering i Juristforbundet, og Thomas Bergan i Bafo 

ga en generell orientering om status når det gjelder bank og forsikring.  

 

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. 
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Sak 56/15 Fritak fra kontingent i særlige tilfeller 

 Vedtektene § 2-3 h) åpner for at hovedstyret i særlige tilfeller kan frita et medlem fra å 
betale kontingent for et bestemt tidsrom.  

 Sekretariatet har foreslått at beslutningsmyndigheten delegeres til presidenten eller 

generalsekretæren. 

 

Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget fra sekretariatet. 

 

 

Sak 57/15 Forslag om undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv 

 Juristforbundet har mottatt en forespørsel fra Fafo om å være med på et spleiselag  

 for å finansiere en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

 Sekretariatet har foreslått at Juristforbundet gir et bidrag til forskningsprosjektet oppad 

begrenset til kr 20 000 inkl mva. Det anbefales også at Juristforbundet ber om en plass i 

referansegruppen til prosjektet. 

  

Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget fra sekretariatet. 

 

 

Sak 58/15 Info fra JUS 

  Generalsekretæren orienterte om status i JUS. Strategi for utvikling og eierskap i JUS står 

sentralt i tiden som kommer. Det er avgjørende at Juristforbundet på hovedstyrenivå 

engasjerer seg i eierstyring, utvikling av JUS og forholdet mellom eierne forøvrig. Hovedstyret 

bør ha et spesielt blikk på JUS i den videre behandling og samkjøring av høringsprosessen 

omkring Advokatlovutvalgets arbeid.  

 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

 

Sak 59/15 Eventuelt 

  Nr. 1 Oppnevning av likestillingsutvalg 

  Se vedtak i sak 46/15- orientering fra presidenten. 

 

Vedtak: Styrets likestillingsutvalg består av: Christian Zimmermann, Daniella Rivers og Susanne 

Eliassen. 

 Utvalget legger frem et diskusjonsnotat for styret til styremøtet i september. Det er behov for 

støtte fra sekretariatet. 

 

 Nr. 2 Leder av Akademikerne 

 Presidenten informerte om at det er rådsmøte i Akademikerne i 2017 og at styret tidlig bør 

vurdere mulige kandidater. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

  

 Nr. 3    Oslo Pride 2015 

 Skeive dager arrangeres i Oslo over en periode på ti dager fra 19. juni.  

 

Vedtak: Juristforbundet ønsker å vise sin støtte til Oslo Pride 2015 ved å legge regnbueflagget på 

nettsidene. 
 

2. juli 2015 

Mette-Sofie Kjølsrød 

referent 


