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NJs regnskap for 2017 – detaljer 

 

Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 2017 et vesentlig bedre 

resultat enn budsjettert: 

 

• Regnskapet for drift viser et underskudd på 377 000 kroner, 3,6 mill. kroner,  

bedre enn budsjettert. 

• Regnskapet for vederlagsfondet viser et overskudd på 2,7 mill. kroner,  

2,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. 

• Regnskapet for konfliktfondet viser et overskudd på 2,9 mill. kroner 

• Regnskapet for avd. Journalisten viser et overskudd på 484 000 kroner, 447 000 

bedre enn budsjettert 

 

 

Hovedårsaken til resultatforbedringene for NJ drift er lavere kostnader enn budsjettert.  

I tillegg har vi hatt høye netto finansinntekter som følge av realisering av verdipapirer i 

forbindelse med omlegging av NJs verdipapirplassering. 

 

For de to største postene på inntektssiden har vi følgende avvik sammenlignet med 

budsjettert: 

• Kontingentinntekt – 169 000 

• Adm andel vederlagsinntekter + 407 000 

 

Ved utarbeidelsen av 2017- budsjettet opererte vi med gjennomsnittlig 6 250 medlemmer 

som betaler ordinær kontingent . I løpet 2017 har antallet sunket og ved utgangen av 2017  

har vi 6 009 medlemmer som betaler ordinær kontigent.  

 

De største avvikene sammenlignet med budsjett på kostnadssiden har vi for: 

• Lønn, folketrygd, pensjon – 766 000 

• Organisasjonsbygging  - 917 000 

• Faglig arbeid – 502 000 

 

 

Vederlagsregnskapet viser et overskudd på 2,7 mill. kroner, 2,7 mill. kroner bedre enn 

budsjettert. Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter, lavere kostnader og høyere 

netto finansinntekter. Det er et mål å reduseres størrelsen på vederlagsfondet. I en annen 

sak på LS inviteres landsstyret til å oppnevnte et utvalg som ser på nedbygging av 

vederlagsfondet frem mot landsstyremøtet i juni. 



 Nors k  J ou rn a l i s t l ag ,  P os t b ok s  8 79 3 ,  0 02 8  O s lo  S id e  2  

 

Konfliktfondet har i 2017 et  overskudd på 2,9 mill. kroner.  

Landsstyret har iht vedtektene fullmakt til å disponere over avkastningen på konfliktfondet. 

For å opprettholde realverdien 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.  

 

 

Nærmere om regnskapet 

Dokumenter 

Regnskapet presenteres i fire sett papirer: Årsrapport for 2017, Driftsregnskapet for 2017 

og Vederlagsregnskapet for 2017.  

• Årsrapport for 2017 er de offisielle regnskapspapirene som skal behandles av 

Landsmøtet i 2019. Her finner du årsmelding, resultatregnskap, balansen og noter. I 

tillegg skal revisjonsberetningen behandles av LS, denne foreligger ikke pr. d.d. Alle 

tall er sammenlignet med regnskapstall for 2016. Budsjettallene er ikke med her. 

• Driftsregnskapet for 2017 viser hvordan NJ er drevet økonomisk i 2017, sammenlignet 

med fjorårstall og budsjett – altså i forhold til Landsstyrets prioriteringer og mål i 

desember 2016. Også her finner du igjen en del av notene, men her med budsjettall.  

• Journalistens driftsregnskap for 2017 viser hvordan avd. Journalisten er drevet 

økonomisk i 2017 sammenlignet med budsjett. 

• Vederlagsregnskap for 2017 viser hvordan vederlagsmidlene er anvendt sammenlignet 

med fjorårstall og budsjett for vederlagsmidlene. 

 

 

Regnskap 2017 – NJ drift 

 

Hovedtallene 

Regnskapet for 2017 viser et årsunderskudd på 377 000 kroner.  Resultatet er 3,6 mill. 

kroner bedre enn budsjettert. 

 

Inntektene er 310 000 kroner lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 2,5 mill lavere enn 

budsjettert. Netto finansinntekter er  770 000 kroner høyere enn budsjettert.  

 

Nedenfor har vi sammenholdt hovedtallene for 2017 med budsjetter og deretter med 

regnskapstall for 2016. Alle tall er i hele tusen. 

 

 

Sammenligning  2017 

med budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 

          

Driftsinntekter 48 696 48 386 310 1 % 

Driftskostnader 50 496 52 983 -2 487 -5 % 

Driftsunderskudd -1 800 -4 597 2 797 -61 % 
Netto 
finansinntekter 1 424 650 774 119 % 

Årsunderskudd -376 -3 947 3 571 -90 % 
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Sammenligning Regnskap 

med fjorårstall 2017 2016 Avvik Avvik i % 

    
  

  

Driftsinntekter 48 696 50 388 -1 692 -3 % 

Driftskostnader 50 496 51 328 -832 -2 % 

Driftsunderskudd -1 800 -940 -860 91 % 
Netto 
finansinntekter 1 424 836 588 70 % 

Årunderskudd -376 -104 -272 262 % 

 

 

De siste åtte årene har nøkkeltallene utviklet seg slik: 

 

Sammenligning 
med tidligere års 
regnskap 

Regnskap 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

    
      

  

Driftsinntekter 48 696 50 388 50 633 49 357 48 836 47 315 45 772 44 759 

Driftskostnader 50 496 51 328 50 813 52 065 51 660 46 907 45 955 43 439 

Driftsunderskudd  
(-) / overskudd (+) -1 800 -940 -180 -2 708 -2 824 408 -183 1 320 

Netto 
finansinntekter 1 424 836 570 672 730 613 517 541 

Årsunderskudd (+) 
/overskudd (-) -376 -104 390 -2 036 -2 094 1 021 334 1 861 

 

 

I løpet av åtteårsperioden har inntekt økt med 9 prosent, mens kostnadene har økt med 16 

prosent.  

 

På utgiftssiden er det verd å merke seg at landsmøteårene 2011, 2013, 2015 og 2017 

normalt er en del dyrere enn ”mellomårene”.  

 

Budsjettallene 

Budsjettallene som er tatt med i driftsregnskapet tilsvarer budsjett vedtatt av LS i desember 

2016. Som tidligere år er det gjort enkelte tilpassinger:  

• Lønnskostnader som er budsjettert under de enkelte postene, for eksempel AU og LS, 

er skilt ut og tatt med under lønn. 

• Tilsvarende endringer er gjennomført for finansinntekter og finanskostnader som er tatt 

med samlet som finansposter og ikke tas med som driftsinntekter og driftskostnader. 

 

For at regnskapet bedre skal vise kostnadene knyttet til driften av NJ og tilskudd/ kostnader 

som overføres til andre, har vi valgt å splitte opp tallene noe mer enn i hovedtrekkene i 

budsjettet. Vi har skilt ut drift lokallag på egen linje og splittet opp medlemsservice i 

medlemsservice og i kontingentandeler som overføres til andre. En  

fast andel av kontingenten overføres som kjent til henholdsvis Journalisten, Pressens 

Arbeidsledighetskasse, Pressens Gravferdskasse og Solidaritetsfondet. 
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Inntektene 

 

Regnskap 
2017 Budsjett 

Endring i 
kroner 

Endring i 
prosent 

Inntektene - detaljer: 
    Kontingent 43 730 536 43 900 000 -169 464 -0,39 % 

Opp og utfond 1 524 083 1 659 000 -134 917 -8,13 % 

Adm. andel vederlag 2 493 217 2 086 250 406 967 19,51 % 

Andre inntekter 947 950 741 000 206 950 27,93 % 

Sum inntekter 48 695 786 48 386 250 309 536 0,64 % 

 

 

Kontingentinntektene 

Kontingentinntektene er 170 000 kroner lavere enn budsjettert og 1,8 mill. kroner lavere 

enn i 2016. 

 

Utviklingen i kontingenten fra 2004 og frem til i dag: 

 

År 
Regnskap/ 
Budsjett Beløp Vekst 

2004 Regnskap 30,3 mill 0,9 mill 

2005 Regnskap 32,6 mill 2,3 mill 

2006 Regnskap 35,2 mill 2,6 mill 

2007 Regnskap 37,8 mill 2,6 mill 

2008 Regnskap 40,3 mill 2,5 mill 

2009 Regnskap 41,7 mill 1,4 mill 

2010 Regnskap 41,7 mill 0 mill 

2011 Regnskap 42,8 mill 1,1 mill 

2012 Regnskap 44,4 mill 1,6 mill 

2013 Regnskap 45,1 mill 0,7 mill 

2014 Regnskap 46,0 mill 0,9 mill 

2015 Regnskap 46,1 mill 0,1 mill 

2016 Regnskap 45,6 mill -0,5 mill 

2017 Regnskap 43,7 mill -1,9 mill 

2018 Budsjett 43,2 mill -0,5 mill 

 

 

Antall medlemmer har variert gjennom 2017. Per 31. desember 2017 hadde NJ 8019 

medlemmer, en reduksjon på 360 medlemmer sammenlignet med 8379 medlemmer ved 

forrige årsskifte. 

Vi har fokus på antall medlemmer som betaler ordinær kontingent idet det er en eventuell 

nedgang i denne gruppen som er grunn til økonomisk bekymring, ikke den totale 

nedgangen i medlemsmassen. 

 

Vi har sammenlignet medlemstall ved forrige årsskiftet mot tilsvarende tall ved inngangen 

til 2018. Det var da 343 færre medlemmer som betaler ordinær kontingent, en nedgang på 

5,4 prosent.   
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Dato 
Totalt 
antall 

Grunn- 
utdanning  Pensjonister 

Redusert- 
kontingent 

Vanlig 
kontingent 

31.12.2016 8 379 496 1 343 188 6 352 

31.12.2017 8 019 446 1 361 203 6 009 

Endring -360 -50 18 15 -343 

Endring i % -4,3 % -10,1 % 1,3 % 8,0 % -5,4 % 

 

Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2017 opererte vi med gjennomsnittlig 6 250 

medlemmer som betaler ordinær kontingent ved å fastsette kontingentinntekten fra de som 

betaler laveste ordinære kontingent og de som betaler høyeste ordinære kontingent i tråd 

med LS vedtak om ny satser for «gulv» og «tak» for 2017. 

For mellomgruppen valgte vi å beholde kontingent pr medlem uendret. 

I tillegg til ordinær kontingent beregnet vi kontingentinntekt fra medlemsgruppene som 

betaler redusert kontingent. Dvs. pensjonister, studenter og øvrige medlemmer som betaler 

redusert kontingent.  

 

I løpet av året har antall fullt betalende medlemmer sunket og vi har ved årsskiftet 241 

færre medlemmer enn vi la til grunn i budsjettet for 2017.  De månedlige tellingene i 2017 

viser at vi ut februar hadde flere enn 6 250 medlemmer som betalte ordinær kontinent. 

Etter dette har vi hatt færre medlemmer som betaler orinær kontingent enn vi la til grunn 

ved budsjettet.  Til tross for dette er kontingentinntekten i 2017 kun 169 000 kroner lavere 

enn budsjettert. Dette må skyldes høyre kontingentinnbetaling fra det enkelte medlem. 

 

Etter nyttår er antall medlemmer som betaler ordinær kontingent redusert ytterligere. Her 

en oversikt over antall medlemmer 15. februar 2018: 

 

Dato 
Totalt 
antall 

Grunn- 
utdanning  Pensjonister 

Redusert- 
kontingent 

Vanlig 
kontingent 

31.12.2017 8 019 446 1 361 203 6 009 

14.02.2017 8 070 499 1 365 204 6 002 

Endring 51 53 4 1 -7 

Endring i % 0,6 % 11,9 % 0,3 % 0,5 % -0,1 % 

 

Kostnadene 

Kostnadene er 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert.  

Dette skyldes lavere kostnader enn budsjettert på alle områder unntatt sentral drift.  

Størst innsparing sammenlignet med budsjett har vi for lønnskostnader, 

organisasjonsbygging og faglig arbeid.  

 

  
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Sentral drift 32 932 727 33 673 700 -740 973 -2,20 % 

Organisasjonsbygging 6 362 781 6 982 790 -620 009 -8,88 % 

Drift lokallag 3 236 289 3 410 360 -174 071 -5,10 % 

Overførte kontingentandeler 4 958 355 5 086 300 -127 945 -2,52 % 

Medlemsservice 2 433 047 2 678 381 -245 334 -9,16 % 

Faglig arbeid 573 021 1 151 900 -578 879 -50,25 % 

Sum 50 496 220 52 983 431 -2 487 211 -4,69 % 
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Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Sentral drift 32 932 727 35 559 939 -2 627 212 -7,39 % 

Organisasjonsbygging 6 362 781 4 174 645 2 188 136 52,41 % 

Drift lokallag 3 236 289 3 012 962 223 327 7,41 % 

Overførte kontingentandeler 4 958 355 4 788 601 169 754 3,54 % 

Medlemsservice 2 433 047 2 592 874 -159 827 -6,16 % 

Faglig arbeid 573 021 1 198 836 -625 815 -52,20 % 

Sum 50 496 220 51 327 857 -831 637 -1,62 % 

 

 

Lønn, folketrygd, pensjon 

Lønnskostnadene til NJ drift er 25 mill. kroner, 766 000 kroner lavere enn budsjettert, og 

122 000 kroner høyere enn 2016. 

 

Vi har nedenfor sammenlignet lønnskostnadene for 2017 mot henholdsvis regnskap 2016 

og budsjett for 2017. 

 

 

Lønnskostnader 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Sentral drift 22 589 888 22 605 279 -15 391 -0,07 % 

Organisasjonsbygging 1 001 054 719 557 281 497 39,12 % 

Drift lokallag 949 785 920 253 29 532 3,21 % 

Medlemsservice 407 312 426 474 -19 162 -4,49 % 

Faglig arbeid 89 384 243 712 -154 328 -63,32 % 

Sum 25 037 423 24 915 275 122 148 0,49 % 

 

 

Lønnskostnader 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Sentral drift 22 589 888 23 564 200 -974 312 -4,13 % 

Organisasjonsbygging 1 001 054 703 750 297 304 42,25 % 

Drift lokallag 949 785 978 900 -29 115 -2,97 % 

Medlemsservice 407 312 390 367 16 945 4,34 % 

Faglig arbeid 89 384 166 500 -77 116 -46,32 % 

Sum 25 037 423 25 803 717 -766 294 -2,97 % 

 

 

Størst beløpsmessig reduksjon i forhold til budsjett er det for lønnskostnadene til sentral 

drift.  Lønnskostnadene til sentral drift er 974 000 kroner lavere enn budsjett og på nivå 

med 2016. 

 

Innsparingen sammenlignet med budsjett skyldes blant annet at vi i fra 2017 belaster 

vederlagsfondet for lønnskostnader knyttet til medierettsarbeid. NJ drift har fått refundert 

738 000 kroner knyttet til en 60 % stilling. 
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Sentral drift 

Kostnader til sentral drift utgjør 10,3 mill. kroner, 233 000 kroner høyere enn budsjettert, 

men 2,6 mill. kroner lavere enn 2016. 

 

De største endringene sammenliget med budsjett: 

• Leie og vedlikeholdsavtale programvare + 161 000 

Økningen skyldes brukerkostnader knyttet til nytt sakssystem 

• Servicetjenester + 242 000 

Denne økningen skyldes i hovedsak konsulentarbeid utført av Skykontoret. 

Skykontoret arbeider med drift og forbedringer av NJs dataløsninger. 

Vi har ved utarbeidelse av budsjett for 2017 budsjettert for lite til dette arbeidet. 

Vi har gjennom året redusert brukene av Skykontoret og begrenset overskridelsen 

det lå ann til iht. regnskapet for 1. kvartal. 

• Nytt medlems- og sakssystem - 870 000 

Utviklingen av medlemssystemdelen i det nye medlems- og sakssystemet er 

forsinket. Arbeidet med uvikling av medlemsdelen fortsetter i 2018 og kostnadene 

vil belastes regnskapet for 2018. 

• Eksterne tjenester + 241 000 

Økningen skyldes konsulentarbeid knyttet til flytting til nye lokaler.  

• Pendlerutgifter + 203 000 

Økningen skyldes at vi i budsjettet for 2017 ikke hadde tatt høyde for 

pendlerutgifter for ny nestleder.  

• Tap på kontingentinntekter + 133 000 

Kostnadsført tap på kontingent er økt med 133 000 kroner sammenlignet med 

budsjettert, men samtidig er kostnaden redusert med 241 000 kroner sammenlignet 

med kostnaden for 2016. 

 

Reduksjon i kostnader sammenliget med 2016 skyldes  

• Servicetjenester – 866 000 

Den høye kostnaden i 2016 skyldtes arbeidet med oppgradering av NJs 

dataløsninger. 

• Nytt medlems- og sakssystem – 1 178 000 

Her bla saksdelen av systemet utviklet i 2016 mens medlemsdelen som nevnt er 

forsinket. 

• Andre personalkostnader – 558 000 

Den høye kostnaden i 2016 skydltes gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse. 

 

 

Organisasjonsbygging 

Kostnader til organisasjonsbygging utgjør 6,4 mil. kroner, 600 000 kroner lavere enn 

budsjettert, men 2,2 mill.kroner høyere enn i 2016. 

 

Økningen sammenlignet med 2016 skyldes iall hovedsak at det i 2017 var landsmøte og 

deretter oppstartseminar for det nye landsstyret. 

  

Innsparingen sammenlinget med budsjett skyldes lavere kostnader til landsmøtet  

(- 189 000 kroner), lagsledersamling/styrkeløft (-190 000) og konsern (- 324 000 kroner), 

mens netto kostnader til landsstyre/landsstyreseminar er høyere enn budsjettert  

(+ 152 000). Økningen i kostnader til landsstyret skyldes både gjennomføring av 

forberedende samlinger før landsmøtet og at et landsstyremøte ble avholdt utenfor Oslo. 
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Overførte kontingentandeler 

Kostnader til overførte kontingentandeler utgjør 4,9 mill. kroner, 127 000 kroner lavere 

enn budsjettert og 170 000 kroner høyere enn i 2016. 

 

Reduksjonen av kostnadene sammenligent med budsjett skyldes lavere abonnements-

kostnader til  Journalisten . Abonnement til Journalisten beregnes ut fra antall medelemmer 

ved årsskifte og antall medlemmer gikk ned etter budsjettet for 2017 var utarbeidet og frem 

mot årsskiftet.  

 

Økningen sammenligent med 2016 skyldes at vi fra og med 2017 igjen betaler kontingent 

til Pressens Arbeidsledighetskasse. Kontingenten utgjør 392 400 kroner for 2017. 

Styret i Pressens Arbeidsledighetskasse vedtok at kontingent ikke skulle betales for årene 

2009 – 2016. 

 

Medlemsservice 

Kostnader til medlemsservice utgjør 2,4 mill. kroner,  245 000 kroner lavere enn 

budsjettert og 160 000 lavere enn i 2016.  

 

Kostnader til det påbegynte arbeidet med å utvikle nye hjemmesider er belastet regnskapet 

med 147 000 kroner. Dette arbeidet var ikke budsjettert. Øvrige poster er alle lavere enn 

budsjettert.  

 

Faglig arbeid 

Kostnader til faglig arbeid utgjør 573 000 kroner. Kostnadene er 579 000 kroner lavere enn 

budsjettert og 626 000 kroner lavere enn 2016. 

 

Kostnadsreduksjonen fra 2016 til 2017 skyldes at det i 2016 var hovedoppgjør for MBL og 

NRK oppgjørene. Dette slår ut på kostnadsnivået på forhandlingene og på tariff-

konferansene. I 2017 ble ikke de årlige tariffkonferansen gjennomført, men isteden en ble  

det gjennomført en sentral tariffkonferanse . 

 

De største innsparingene har vi hatt for forhandlinger (- 149 000 kroner) og sentral 

tariffkonferanse (- 245 000 kroner). 

 

 

 

Netto finansinntekter – prognose NJ drift og vederlag 

Vi har høyere netto finansinntekter enn budsjettert. 

For drift er netto finansinntekter  774 000 kroner høyere enn budsjettert og for vederlags-

fondet er netto finansinnteker 800 000 kroner høyere enn budsjettert. 

 

I forbindelse med omleggingen av NJs verdipapirplassering har NJ drift og vederlagsfond 

realisert verdipapirer og inntektsført gevinster blant annet som følge av realisering av 

tidligere opparbeidede merverdier i verdipapirportefølgen. 
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Driftsregnskap for Journalisten 

Journalistens resultatregnskap i NJs offisielle regnskap viser et overskudd på  

484 000 kroner, 447 000 kroner bedre enn budsjettert 

 

Høyere annonseinntekter enn budsjettert er hovedårsaken til resultatforbedringen for 

Journalisten. 

 

Siden Journalisten nå er en avdeling i NJ sendes også Journalistens driftsregnskap til 

landsstyret. Regnskapet ble behandlet av styret i avdelingen 16. februar 2017. 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2017 – NJs vederlagsfond 

 

 

Regnskap 
2017 Budsjett 

Endring i 
kroner 

Endring i 
prosent 

Drift 
    Inntekter 15 466 647 12 988 750 -2 477 897 -19,08 % 

Kostnader -13 941 551 -13 355 220 586 331 -4,39 % 

Driftsunderskudd 1 525 096 -366 470 -1 891 566 -124,03 % 

     Finans 
    Inntekter 1 435 820 488 000 -947 820 -194,23 % 

Kostnader -217 512 -70 000 147 512 -210,73 % 

Netto finansinntekter 1 218 308 418 000 -800 308 -191,46 % 

     Årets overskudd 2 743 404 51 530 -2 691 874 -5223,90 % 

 

 

Vederlagsregnskapet for 2017 viser et overskudd på 2,7 mill. kroner, 2,7 mill. kroner bedre 

enn budsjettert. 

 

Hovedårsaken til resultatforbedringene er høyere vederlagsinntekter enn budsjettert. 

Også høyere netto finansinntekter som følge av realisering av verdipapirer i forbindelse 

med omlegging av NJs verdipapirplassering bidrar til det gode resultatet på 

vederlagsregnskapet. 
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Inntektene 

Inntekter - detaljer: 
Regnskap 

2017 Budsjett 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Kopivederlag 9 486 437 8 755 000 731 437 8,35 % 

Kabelvederlag  3 159 048 1 870 000 1 289 048 68,93 % 

Kulturarvvederlag 56 223 637 500 -581 277 -91,18 % 
Vederlag fra digital 
kopiering 123 622 106 250 17 372 16,35 % 

Vederlag fra priv.kopiering 1 741 317 720 000 1 021 317 141,85 % 

Netto vederlagsinntekter 14 566 647 12 088 750 2 477 897 20,50 % 

Andre inntekter 900 000 900 000 0 0,00 % 

Sum inntekter 15 466 647 12 988 750 2 477 897 19,08 % 

 

* Her er kun vederlagsfondets netto andel av vederlagsinntektene tatt med. 

 

 

Vederlagsinntekter 

NJ har fått utbetalt mindre kulturarvvederlag i 2017 som følge av at vi mottok en for høy 

utbetaling i 2016.  

 

NJ har høyere kopiverderlagsinntekter, kabelvederlagsinntekter og vederlag fra 

privatkopiering enn vi har budsjettert 

Kostnadene 

Samlet ligger kostnadene litt i overkant av budsjett 

 

 

Kostnader - detaljer: 
Regnskap 

2017 Budsjett 
Endring i 

kroner 
Endring i 
prosent 

Lønn, arb.g.avgift, pensjon -2 241 714 -1 286 370 -955 344 74,27 % 

Reisestipend -1 263 805 -1 348 000 84 195 -6,25 % 

Overført til lokallag -1 090 017 -1 300 000 209 983 -16,15 % 

Overført til konferanser -1 738 122 -1 780 000 41 878 -2,35 % 

Overført til IJ -3 000 000 -3 000 000 0 0,00 % 

Kurs og etterutd. frilansere -700 803 -765 000 64 197 -8,39 % 

Kurs og etterutd. arb.ledige -59 677 -100 000 40 323 -40,32 % 

Kontingent til NP -1 620 000 -1 670 000 50 000 -2,99 % 
Annen journ.faglig 
virksomhet -142 404 -289 350 146 946 -50,78 % 

Kostnader digital kopiering -454 836 -459 000 4 164 -0,91 % 

Kostnader priv.k.vederlag -1 573 950 -720 000 -853 950 118,60 % 

Kostnader kulturarvvederlag -56 223 -637 500 581 277 -91,18 % 

Sum kostnader -13 941 551 -13 355 220 -586 331 4,39 % 

 

 

Lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon 

Lønnskostnadene for vederlagsfondet øker som følge av medierettstillingen som belastes 

vederlagsfondet. 
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Kostnader privatkopieringsvederlag 

Som nevnt har NJ mottatt høyere beløp i vederlag fra privatkopiering enn vi hadde 

budsjettert. Dette er midler som utdeles direkte til rettighetshaverne. Vi har derfor økt 

kostnadene tilsvarende inntektsøkningen. 

 

Kostnader kulturarvvederlag 

Kostnaden er redusert som følge av at vi mottar mindre kulturarvvederlag.  

Pga. den høye utbetalingen vi mottok i 2016 har vi imidlertid igjen midler som er benyttet i 

2017. Vi har også midler igjen som kan benyttes i 2018. 

 

 

 

Konfliktfondet 

Overskuddet på Konfliktfond utgjør i år 2 921 253 kroner.   

 

Landsstyret har fullmakt til å disponere over avkastningen på konfliktfondet.  

For å opprettholde realverdien av Konfliktfondet foreslår vi at et beløp tilsvarende 

prisstigningen, 1 410 603 kroner overføres Konfliktfondets egenkapital, mens 

overskytende, 1 510 650 kroner overføres til annen egenkapital. 

 

Konfliktfondet utgjør pr. 31. desember 2017 79, 8 mill. kroner. NJ har et meget trygt 

fundament for mulige konflikter i framtiden.  Utviklingen i fondets egenkapital fra 1997 til 

2017: 

 

Konfliktfondet 
pr 31. desember                                                                                                                                                                                              
(tall i hele tusen) 

1997 54 653 

1998 56 205 

1999 59 694 

2000 65 011 

2001 65 011 

2002 48 030 

2003 55 657 

2004 50 000 

2005 55 093 

2006 54 246 

2007 57 066 

2008 59 599 

2009 62 599 

2010 65 419 

2011 68 599 

2012 71 823 

2013 75 139 

2014 79 110 

2015 75 667 

2016 78 367 

2017 79 777 
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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 

egenkapital, 1 510 650 kroner av overskuddet på Konfliktfondet overføres til annen 

egenkapital mens 1 410 603 kroner av overskuddet på Konfliktfondet overføres til 

Konfliktfondet og overkuddet på vederlagsfondet, 2 743 404 kroner tilføres 

vederlagsfondet. 
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