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Regnskap 2017 - hoveddokument 

 
Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapet for 2017 et bedre resultat enn budsjettert.  
 
Høye netto finansinntekter ved realisering av vedipapirer samt høyere vederlagsinntekter enn budsjettert 
bidrar til resultatforbedringen for både NJ drift og NJs vederlagsfond. 
I tillegg har NJ drift lavere kostnader enn budsjettert. Forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og 
sakssystem og med nye hjemmesider samt at vederlagsfondet dekker kostnader knyttet til 
medierettsarbeid er hovedårsaken til de reduserte kostnadene for NJ drift.  
 
Vi har underskudd for Njdrift og overskudd for NJs vederlagsfond, Konfliktfondet og avd. Journalisten.  
 
For å dekke NJs behov for midler til bl.a. verving foreslår vi at deler av overskuddet på konfliktfondet 
overføres annen egenkapital/NJ drift. 
 
 
NJ drift 

• Regnskapet for drift for 2017 viser et underskudd på 377 000 kroner, 3,6 mill. kroner 
bedre enn budsjettert. 
Inntektene er 310 000 høyere enn budsjettert, kostnadene er 2,5 mill kroner lavere enn 

budsjett mens netto finansinntekter er 773 000 kroner høyere enn budsjettet 

• Ved utarbeidelsen av 2017 budsjettet opererte vi med gjennomsnittlig 6 250 fullt 

betalende medlemmer gjennom året. Ved utgangen av 2017 har vi 6009 fullt betalende 

medlemmer, 241 færre vi budsjetterte med. Kontingentinntekten er likevel kun 169 000 

lavere enn budsjettert 

• Forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og sakssystem samt nye hjemmesider er 

hovedårsaken til de reduserte driftskostnadene. Kostnader på ca. 1,3 mill. kroner knyttet 

til dette arbeidet vil først belastes regnskapet for 2018. 

• Vederlagsfonder dekker fra 2017 lønnskostnader knyttet til medierettsarbeid utført av NJ, 

tilsvarende en 60 % stilling. Dette reduserer kostnadene med ca 0,7 mill. kroner  

 

Vederlagsfondet 

• Regnskapet for vederlagsfondet viser et overskudd på 2,7 mill. kroner, 2,7 mill. kroner 
bedre enn budsjettert. 
Inntektene er 4,4 mill. kroner høyere enn budsjettert, kostnadene er 586 000 lavere enn 

budsjettert mens netto finansinntekter er 800 000 kroner høyere enn budsjettert 
 
Konfliktfondet 
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• Regnskapet for konfliktfondet viser et overskudd på 2,9 mill. kroner  

• For å opprettholde verdien av fondet foreslår vi at et beløp tilsvarende prisstigningen, 1,4 

mill. kroner overføres til fondets egenkapital mens overskytende, 1,5 mill.kroner foreslås 

overført til annen egenkapital.   
 
Journalisten 

• Regnskapet for Journalisten viser et overskudd på 483 900 kroner, 447 000 kroner høyere 
enn budsjettert. 

• Siden Journalisten er en avdeling av NJ sendes også Journalistens driftsregnskap til 

landsstyret. Regnskapet ble behandlet av avdelingens styre 20. februar 2018. 

 

Forslag til vedtak 

• Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsmelding for 2017 

• Underskuddet for NJdrift, 376 552 kroner, dekkes ved overføring fra annen egenkapital, 
Journalistens overskudd, 483 885 kroner, overføres Journalistens egenkapitel, 1 510 650 kroner av 
overkuddet på Konfliktfondet overføres til annen egenkapital mens 1 410 603 kroner av 
overskuddet på Konfliktfondet overføres til Konfliktfondet og overskuddet på vederlagsfondet, 
2 743 404 kroner tilføres vederlagsfondet.  
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