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Seksjonsstyrene 

 
 

 
 Oslo 14. mars 2016  

 
 

Protokoll  
fra 

styremøte 3/2016 
 

 
Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 10. mars 2016 fra kl. 10.00 – 15.00 
 
Til stede 
 
Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg (tom sak 28, andre kulepunkt), Christian 

Zimmermann (fom sak 25), Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad (tom 
sak 28, andre kulepunkt), Sverre Bromander (tom sak 28, første 
kulepunkt), Lucie Christensen Berge, Ingjerd Thune, Mathilde Nerland 
Lie, Thale Blanck Torkildsen (vara) og Anne Sophie Juel. 

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

Britt Solstad og Juristforbundets revisor var til stede under behandlingen 
av sak 25. 
Gry Hellberg Munthe var til stede under behandlingen av sak 28, første og 
andre kulepunkt, sak 29/16 og under behandlingen av de politiske sakene. 
Linda Engebretsen var til stede under sak 28, andre kulepunkt om nytt 
CRM system. 
Rikke Ringsrød var til stede under den politiske diskusjonen knyttet til 
hovedtariffoppgjøret 2016. 

 

 
Vedtakssaker 
 

Sak 24 /16 Protokoll fra hovedstyremøte 2/2016 
 Innsendte merknader ble gjennomgått og godkjent. 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
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Sak 25/16 Årsregnskap for 2015 – årsoppgjørsdisposisjoner – årsmelding for 
2015 

Revisor, Kjetil Andersen fra Ernst og Young AS, gikk gjennom grunnlaget for 
revisjonen. Presentasjonen «Kommentarer ved avslutningen av revisjonen for 
2015» ble delt ut til styrets medlemmer.  
Revisors vurdering er at Juristforbundet har en tilfredsstillende internkontroll. 
Han opplyste videre at de planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten 
forbehold eller presiseringer så snart årsberetning og endelig årsregnskap 
foreligger i undertegnet stand. 
 
Generalsekretæren presenterte deretter en risiko- og trendanalyse og gikk 
gjennom regnskapet. 
 
Styret ga uttrykk for stor tilfredshet med sekretariatets budsjett- og 
kostnadskontroll.    
 

Vedtak: Styret godkjente årsberetningen og årsregnskapet for 2015. 
 
 
Sak 26/16  Kandidater til Akademikerprisen 
 Nominasjonsfristen for å fremme kandidater til årets Akademikerpris er 29. 

april. 
 Styret påpekte at det i rettssikkerhetens år bør legges vekt på å finne en kandidat 

som arbeider for/er opptatt av spørsmål knyttet til rettssikkerhet. 
   

Vedtak: Styret ber sekretariatet om å finne frem til egnede kandidater.  
 Forslag til kandidater legges frem for styret på styremøte 12. april. 

 
Sak 27/16 Tariffoppgjøret 2016 – konfliktfondet 
 Forberedelsene til hovedtariffoppgjøret 2016 er i full gang, så også 

konfliktberedskapsarbeidet.  
 Sekretariatet ber om fullmakt til å benytte Juristforbundets konfliktfond ved en 

eventuell konflikt i årets oppgjør.  
 Styret diskuterte den formelle beslutningsstrukturen knyttet til tariffoppgjørene. 

Det er enighet om at hovedstyret v/presidenten har den formelle 
beslutningsmyndigheten, og at representantene i Akademikernes ulike utvalg 
opptrer etter fullmakt. Presidenten skal kontaktes dersom det vurderes å stemme 
nei til et forhandlings- og/eller meklingsforslag som kan bringe Juristforbundet i 
streik. Presidenten rådfører seg med forbundets tarifforum før beslutning tas. 

  
 Styret påpekte at det må legges til rette for at Juristforbundets representanter i 

de ulike forhandlingsutvalgene i Akademikerne, kan utføre jobben under 
tariffoppgjørene slik at det ikke blir mer belastende enn nødvendig og at 
nødvendig utgifter dekkes. 

  
Vedtak: Sekretariatet gis fullmakt til å benytte Juristforbundets konfliktfond ved en 

eventuell streik i årets tariffoppgjør. 
 
 Sekretariatet sørger for at alle som representerer forbundet under tariffoppgjøret 

blir informert om hvilke retningslinjer som gjelder for dekning av utgifter, 
overnatting osv. 
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Informasjonssaker 

 

Sak 28/16 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging 
 

 Presidenten orienterte: 

- Han skal delta på kvinnekonferansen i New York sammen med Susanne Eliassen 

i uke 11.  

Dessverre uten akkreditering, men likevel med mulighet til å delta på mange 

interessante foredrag og møteplasser.  

- Samtalene mellom presidenten og representanten for Dommerforeningen, 

Håvard Holm, om Dommerforeningens forhold til Juristforbundet fortsetter. Det 

er god fremdrift og klart uttalt felles ønske om å finne frem til en god løsning for 

begge parter. 

Noen problemstillinger som må diskuteres nærmere, for eksempel: 

- Hvordan skal medlemskapet i Juristforbundet innrettes? 

- Det enkelte medlems rettigheter og plikter? 

- Innflytelse, delaktighet, økonomi 

- Eventuelle eksterne relasjoner som påvirkes 

Styret understreket at det primære ønsket er at Dommerforeningen 
forblir en del av Juristforbundet slik det er i dag. Dommerforeningens 
behov for uavhengighet særlig mtp Juristforbundets økte politiske 
engasjement, gjør det, slik Dommerforeningen ser det, nødvendig å 
vurdere tilknytningsformen. 

- Støtteaksjon for fengslede dommere i Tyrkia 

- Møte i justiskomitéen knyttet til spørsmålet om jury-ordningen. Stor bredde i 

representasjonen. 

- Presidenten har deltatt på årsmøte til medlemmene i UDI. Hovedtema i 

presidentens innlegg dreide seg om rettssikkerhetens år. Presidenten opplevde 

bred støtte. 

Styret understreket at det er de rettssikkerhetsmessige sidene Juristforbundet har 

fokus på,- ikke de politiske. Det er viktige rettssikkerhetsmessige aspekter også i 

relasjon til  saksbehandlingsprosessen. 

- Juristforbundet er invitert til å delta i Røde Kors kampanjen «Hvis du har en 

stemme kan du bidra». Kampanjen finner sted 8. mai 2016. Presidenten skal 

bidra med tre utsagn om rettssikkerhet.  

- Presidenten støtter Juss-Buss sin kampanje som omhandler organisasjonens 

anledning til å drive rettspolitisk arbeid. 

- Juristforbundets humanitære støtte til prosjektene i Guatemala, opplæring av 

politiet og støtte til kvinner og barn gjennom Jurk, er viktige bidrag til 

rettssikkerheten.  

Presidenten vurderer å overlate den videre oppfølgingen av politiprosjektet til 

politijuristene.  

- Sverre Bromander er oppnevnt i statsråd for å delta i arbeidet med 

påtaleanalysen. Mandatet til utvalget ligger på Juristforbundets nettsider. 

- Avgjørelsen til spesialenheten i politiet knyttet til varslingssakene i Hordaland 

politidistrikt ble lagt frem denne uken. Rapporten fra Wiersholm skal foreligge 

15. mars. 

- Presidenten deltok på 10-års jubiléet til Justitias Døtre i Bergen. 

  
 

 Leder av organisasjonsutvalget orienterte: 
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Det er god progresjon i arbeidet og det tas sikte på at rapport avleveres innen 

fristen. 

Organisasjonsutvalget ba i siste møte om tilbakemeldinger på en del konkrete 

problemstillinger fra seksjonene, og disse ble gjennomgått og diskutert. 

Styret diskuterte også hvorvidt det bør tilstrebes størst mulig grad av enighet 

mellom seksjonene før rapporten skrives uten at det ble konkludert på dette 

punktet. 

 

Leder av styringsgruppa, Susanne Eliassen, refererte kort fra møte i 

styringsgruppa samme morgen. Tema for møte var i hovedsak styringsgruppens 

rolle og mandat.  Leders oppfatning er at gruppens rolle i hovedsak er å påse at 

mandat og progresjon ivaretas, men at de også kan gi signaler med tanke på 

materielt innhold, dog med forsiktighet.  

 

Styringsgruppen ber om at organisasjonsutvalget legger frem en fremdriftsplan.  

Gruppen vil avholde et mer omfattende møte neste gang. Presidenten vil bli 

invitert til å delta på deler av møte. 

  
 Generalsekretæren orienterte: 

- Gry Hellberg Munthe orienterte kort om innholdet og Juristforbundets 
rolle under Arendalsuka. Rettssikkerhet står sentralt. 

 Susanne Eliassen ønsker å delta ifm Arendalsuka og påtar seg gjerne 
oppdrag på vegne av forbundet. 

- Linda Engebretsen presenterte hovedelementene i kravspesifikasjonen i CRM-

prosjektet og plan for det kommende arbeidet med vurdering av anbud og valg 

av leverandør. 
- BAFO blir en del av Søderberg & Partners, et svensk finansselskap, som også er 

hovedeier av forsikringsrådgiveren Norwegian Broker. Partnerskapet gjør at selskapet vil 

bli en av de største innkjøpere av forsikringer i det norske markedet. 

- Akademikernes organisasjonsutvalg behandlet disse temaene på siste samling: Valg til 

utvalgene (hvor utvalget går inn for at valgene bør foregå samtidig), Hva kjennetegner 

Akademikerne/kriterier for opptak (hvor utvalget mener det ikke er behov for særlige 

endringer), Leders rolle/vilkår og Organisasjonskultur (både møtekultur og kulturen i 

Akademikerne, hvor utvalget ser verdien av en bredere org.kulturprosess) 

- Generalsekretæren vurderer ressurssituasjonen på det politiske området i 

sekretariatet og har blant annet besluttet at det skal rekrutteres en ny medarbeider 

etter Tanya.  

- Ansettelsen i LA-stillingen er i prosess. Fortsatt mulig å spille inn forslag. 

- Har påbegynt arbeidet med å utarbeide opplæringspakker for nye styrer 

- Opprettelsen av advokatfullmektigforening er i prosess sammen med JF-P. Det  

samme gjelder mulig opprettelse av et forum/forening for yngre jurister på tvers 

av sektorer. 

 
Sak 29 /16 Orientering om aktuelle høringer 

Det har kommet inn en høring etter at saksfremlegget for styret ble skrevet, 
Evaluering av offentleglova.  

Forvaltningspolitisk utvalg bes om å utarbeide forslag til høringsuttalelse. 
   
 
Sak 30/16 Nytt fra seksjonene 

 

  JF-Dommerforeningen 
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- Justeringen av lønn for dommerne i Høyesterett kom sent og var særdeles lav.  

Styret følger dette opp videre. 

- Styret har sendt informasjon til alle medlemmene om Dommerforeningens 

tilknytning til Juristforbundet. 

- Støtte til dommere som er fengslet i Tyrkia 

- Strukturendringene i domstolene.  

 

JF-Privat 

- Handlingsplan under utarbeidelse. Opprettelse av forening for 

advokatfullmektiger og forum for yngre jurister står på planen. 

- Neste styremøte er 12. april 

 

JF-Kommune  

- Planlegger årsmøte til høsten. 

 

 

JF-Student 

- «Innkjøring» av det nye styret 

- Følger med på aktuelle saker i media 

- Ønsker å legge frem forslag om kandidatring og/eller at Juristforbundet avholder 

en  seremoni for medlemmene ifm avsluttet master i rettsvitenskap.  

Studentstyret forbereder et saksfremlegg til neste styremøte. 

 

Sak 31/16 Informasjon fra JUS 

 Generalsekretæren informerte om status i JUS. 

Tema på siste styremøte var blant annet strategi og handlingsplan hvor blant 
annet internasjonale kurs, kollokvie/fagforum og e-læring sto sentralt. 

Årsregnskapet for JUS i 2015 viser et pent overskudd. 

   

 Et av styrets medlemmer viste til omtalen av JUS i årsmeldingen til 
Advokatforeningen. Juristforbundet bør vurdere samme innfallsvinkel, både for 
forbundet som helhet og eventuelt for JF-P. Fagkurs er viktig for JF-Ps 
medlemmer. 

 

Vedtak: Styret ønsker at ny styreleder i JUS inviteres til neste møte i hovedstyret. 

 

Sak 32/16 Eventuelt 

 Det var ingen saker til behandling. 

  
 
 
Politisk/strategisk diskusjonssak 
 

1. Hovedtariffoppgjøret 2016 

Rikke Ringsrød orienterte om kravfrister, oppstart og de mest sentrale problemstillingene i de 

ulike tariffområdene i årets tariffoppgjør. Pensjonsspørsmålet og prosessen knyttet til denne ble 
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omtalt særskilt, herunder de ulike pensjonsgruppene i Akademikerne, forhandlingsrett og 

argumenter for å ha like pensjonsordninger i offentlig og privat sektor. 

 

Offentlig tjenestepensjon settes på dagsorden på styrets møte i april eller mai. 

 

Susanne Eliassen og Rikke Ringsrød informerte fra møte i Juristforbundets tarifforum. Det er 

ikke avtalt nye møter i forumet. 

Presidenten meddelte at han ønsker å lede tarifforumet i tiden frem mot tariffoppgjøret. Susanne 

Eliassen fortsetter i forumet dersom hun ønsker det. 

Presidenten kommer til å kalle inn utvalget til et møte før oppgjøret.  
 

2. Varsling og kontradiksjon 

Presidenten understreket betydningen av kontradiksjon i varslingssaker. Helsefarlig ledelse bør 

ikke være noe unntak slik det er i dag. Han ønsker å komme tilbake til denne problemstillingen i 

et senere styremøte. 

 

3. Studieordningen, ref. sak til styreseminaret på Lysebu 

Susanne Eliassen innledet og redegjorde kort for hvorfor saken var satt på dagsorden fra 

Universitets- og Høyskolegruppen.  

Mange studenter opplever at de etter endt bachelor, ikke kommer videre på master-studiet. 

Høyskolene ønsker at studentene skal få mulighet til å fullføre master i rettsvitenskap på 

høyskolen. 

 

Juristforbundet har i flere sammenhenger (ulike høringsrunder) støttet innføringen av en delt 

ordning (3 + 2) og gitt uttrykk for at deler av samfunnets behov kan dekkes av personer med 

treårige studier i rettsvitenskap. Dette gjelder saksbehandlerstillinger, ikke juriststillinger. 

Gradsforskriften ble endret høsten 2015. 

 

JF-Student støtter egentlig ikke en deling og synes det er problematisk at det er ulike 

fagkombinasjoner i den delte ordningen og i master-studiet. 

 

Styret diskuterte problemstillingen og påpekte at lovbeskyttelse av juristittel er en viktig del av 

denne debatten. Det er viktig at jurister har en felles profesjonsforståelse. 

 

Videre konkluderte styret med at det ikke er grunnlag for et eventuelt endret syn på dette 

spørsmålet nå, men at styret vurderer å se på saken på nytt ved en senere anledning. 

 

4. Opptak av personer med bachelor i rettsvitenskap. 

Saken ble utsatt. 
 
Evaluering av dagens møte 
 
Styret evaluerte møtet.  
 
  15.03. 2016 
Mette-Sofie Kjølsrød 
 


