
NOTAT 

Anbefalt rammeavtale mellom Norsk Journalistlag og 
Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff - 
frilansavtale.

Med bakgrunn i protokoll av 27. april 2016 mellom NJ og MBL - har NJs forhandlingsutvalg 
forhandlet med MBL om etablering av Rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff. Partene er enige 
om å anbefale at Rammeavtalen – datert 8. februar 2018 - godkjennes av hovedstyret i MBL og 
landsstyret i NJ. Rammeavtalen trer etter slik godkjenning i kraft 1. april 2018. NJ Frilans styret får gi 
sin innstilling til landsstyret i NJ før deres behandling. 

Rammeavtalen erstatter bilag 4 i tariffavtalene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes 
Landsforening (MBL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Formålet med Rammeavtalen er å 
sikre forutsigbare rammer og ordnede forhold for frilansoppdrag. Rammeavtalen er ikke omfattet av 
Hovedavtalen og tariffavtalesystemet. Partene er enige om at Rammeavtalen skal være en stabil og 
varig avtale mellom partene.  

Rammeavtalen gjelder for frilansere som er medlemmer av Norsk Journalistlag og medlemmer av 
MBL som er bundet av overenskomst mellom NJ og MBL/NHO.  Medlemmer av MBL, som etter 
inngåelsen av Rammeavtalen blir omfattet av overenskomst med NJ, blir omfattet av Rammeavtalen 
fra samme tidspunkt som de blir omfattet av overenskomsten. Medlemmer av MBL, som ikke er 
omfattet av overenskomst med NJ, kan slutte seg til Rammeavtalen ved å avgi skriftlig erklæring om 
det.  

Rammeavtalen gjelder frilansere som driver alene - uavhengig av organisasjonsform - og selv om 
vedkommende er ansatt i eget selskap, og når frilanseren, sammen med andre, skaper fellesverk/
samarbeidsverk eller sammensatte verk.  

Rammeavtalen gjelder ikke for midlertidig ansatte, herunder vikarer og tilkallingsvikarer. 

Rammeavtalen omfatter avtaler om leveranse av redaksjonelt stoff som enten er bestilt av 
oppdragsgiver eller tilbudt av frilanseren. 

Forslag til vedtak: 
• Under forutsetning av godkjenning fra styret i NJ Frilans anbefaler AU at landsstyret godkjenner 

rammeavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av 
frilansstoff - frilansavtale.

Til: Landsstyret

Fra: Arbeidsutvalget - og NJs forhandlingsutvalg (Stein Larsen (forhandlingsleder), Hege Iren 
Frantzen, Marius Steen og Toralf Sandåker)

Dato: 28.02.2018
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