
Desisjonsrapport NJs regnskaper og drift for 2017 

  

  

Kontrollkomiteen har gjennomgått Norsk Journalistlags regnskaper for 2017. 

Komiteen har også hatt samtale og gjennomgang med sekretariatsleder 

Torbjørn Brenna og økonomisjef Anne Hilde Thue, samt med politisk ledelse 

ved leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad. 

  

NJs driftsregnskap for 2017 viser et underskudd på 376 553 kroner. Dette er 

langt bedre enn budsjett. Landsstyret hadde budsjettert med et underskudd på 

3 947 181 kroner, men det er utgifter, blant annet til nytt medlemssystem, som 

er forskjøvet i tid. 

Regnskapene viser at det fortsatt er god kostnadskontroll i organisasjonen. 

Men driftsinntektene viser en tydelig nedgang. Reduksjonen i medlemstall gir 

reduserte kontingentinntekter. Netto finansinntekter er høyere enn 

budsjettert.  

NJs økonomi er totalt sett solid med god egenkapital og store fond. Men med 

synkende medlemstall vil det være utfordrende å opprettholde dagens 

aktivitet.  

Det er vedtatt at NJ skal gå i balanse innen utgangen av 2020. Kontrollkomiteen 

har tidligere pekt på at det viktig at de grep som skal gjøres kommer etter en 

politisk diskusjon og prioritering i landsstyret, slik at det ikke bare blir 

administrative føringer som ligger bak de endringer man gjør. 

NJ er i en situasjon der det må tas for å sikre en fornuftig drift av 

organisasjonen med tanke på synkende medlemstall. Samtidig har 

organisasjonen trolig aldri hatt en bedre økonomi totalt sett. NJ har en sterk 

egenkapital og et stort konfliktfond. 

I desisjonsberetningen både for 2015 og 2016 ba kontrollkomiteen landsstyret 

om å se på nivå, bruk og forvaltning av konfliktfondet, også sett ut i fra NJs 

totale økonomi. Noen grep er gjort. Men kontrollkomiteen vil igjen be 



landsstyret om å se på NJs totale økonomi, for å se på hvilke grep man kan 

gjøre, både i forhold til egenkapitalnivå og nivå for konfliktfondet. 

NJs konfliktfond gikk med et overskudd på 2 921 253 kroner i 2017. 

Konfliktfondet er nå på 79,7 millioner kroner.  

I 2017 viser regnskapet for vederlag et overskudd på 2 743 404 millioner 

kroner, langt over budsjett. Fondet er nå på 26,5 millioner kroner. 

Kontrollkomiteen har en rekke ganger påpekt at fondet er for stort. I 2008 var 

fondet på vel 14 millioner kroner, og allerede den gang mente man at fondet 

var for stort. Det ble gjort vedtak på landsmøtet i 2009 som sa at 20 prosent av 

de budsjetterte vederlagsmidlene, eller minst 1,7 millioner kroner skulle brukes 

på reisestipend. Siden den gang har dette variert og det har blitt redusert.  

I 2008 vedtok landsstyret at man skulle dele ut 50 ekstra reisestipend i 2009. 

Kontrollkomiteen vil be landsstyret om å gjøre tilsvarende vedtak for 2018, for 

å bygge fondet noe ned. Vederlagspengene er medlemmenes penger.  

Det deles også ut reisestipend til konferanser. Siden 2009 har summen her 

vært på rundt 325 000 kroner i året. Det kan nå være på tide å øke dette 

beløpet slik at flere kan dra nytte av støtte. 

Kontrollkomiteen har bedt landsstyret om å legge fram forslag til hvordan 

vederlagsfondet kan reduseres og mer penger kan komme rettighetshaverne til 

gode. Kontrollkomiteen er fornøyd med at det nå skal settes ned et utvalg som 

skal se på dette. 

 

Oslo 5. mars 2018 

 

 

 

Lars Løkkebø   Julie Teresa Olsen  Stein Sneve  

leder 


