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Til landsstyret  

Fra Lønnsutvalget  

  

X.1 Honorarpraksis for tillitsvalgte i NJ    

Mandat    

På landsstyremøtet i juni 2017 fikk Lønnsutvalget i oppgave å gå gjennom honorarpraksisen 
til alle tillitsvalgte i NJ. Det heter også i mandatet at utvalget bør se særlig på praksisen rundt 
styrehonorar og begrunnelse for lønnskompensasjon for tillitsvalgte. Eventuelle forslag til 
endringer legges fram for LS.     

Utvalget fikk opprinnelig frist til 15. oktober. Det ble forlenget til medio januar i LS-møtet i 
slutten av september. Etter avklaring med politisk ledelse ble fristen forskjøvet til medio 
februar for behandling i landsstyret i mars 2018.    

Lønnsutvalget består av Håkon Okkenhaug (Trønder-Avisa, leder), Kjersti Fikse Ness 
(Adresseavisen) og Frank Lynum (Aftenposten).     

 Avgrensing av mandat    

Lønnsutvalget (LU) har konsentrert seg om pengestrømmer som kommer via Norsk journalistlag. Det 
betyr at vi har sett på de pengene som NJ bruker til frikjøp av tillitsvalgte, styrehonorar og andre 
godtgjørelser for arbeid i organisasjonen. Vi har ikke sett på honorar som klubber gir sine tillitsvalgte 
eller NJ-tillitsvalgte som får styrehonorar fra bedriften de har styreverv gjennom å være tillitsvalgt i 
NJ. Vi avgrenser mandatet til å gjelde pengestrømmer fra NJ.     

Da sitter vi igjen med følgende:     

Landsstyret – møtehonorar og reisegodtgjørelse    

Konsernlag/lokallag: Styrehonorar og styrearbeid    

NRKJ: Pengestrømmen mellom NJ og NRKJ til å betale lønn til tillitsvalgte og orgsekretær i NRKJ.    

Oslo journalistklubb: Ressurs til administrasjon, honorar    

NJ frilans: Ressurs til administrasjon, styrehonorar, tapt arbeidsfortjeneste    
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Andre deler av organisasjonen    

På landsstyremøtet 22 og 23. november 2017 ble konsernlagsutvalgets rapport behandlet i 
landsstyret. Der konkluderte man med noen punkter som berører LUs mandat. (utdrag fra 
protokoll)    

• Ordningen med styrehonorar avvikles. Pengene overføres i sin helhet til en 
samlepott for styrearbeid, som blant annet omfatter årlig seminar.     

• Styreseminar som avholdes utenlands, skal ikke medføre kostnader utover hva 
en tilsvarende samling ville kostet innenlands.     
• NJs stab utarbeider rutiner og regnskap som viser et tydelig skille mellom 
konsernlagenes aktivitet finansiert av NJ, og den som er finansiert av egne 
oppsparte midler, avtalte skoleringsmidler, eller der hvor det er etablert ordning 
med lokal kontingent.     
• De nye retningslinjene, og konsekvensene av disse, innarbeides fortløpende og 
senest i budsjettet for 2019.     

     

LU ønsker å likebehandle konsernlag og lokallag og foreslår samme punkter skal gjelde for 
lokallag.     

LU kommer denne gang til landsstyret med noen prinsipper som vi ber dere om å slutte dere til eller 
forkaste. Så kan administrasjon og LU konkretisere forslagene, og eventuelt komme tilbake til LS for å 
få tilslutning til detaljene.    

 Forslag oppsummert:    

1. Konsernlag og lokallag skal behandles likt når det gjelder honorar og bruk 
av penger på styrene.    

2. Sekretariatsleder, LU og NJ frilans går i dialog for å avklare framtidige satser 
for tapt arbeidsfortjeneste for frilanserne.    

3. Landsstyret ber sekretariatsleder utarbeide en analyse på i hvor stor grad 
NRKJs tillitsvalgte avlaster sekretariatet når det gjelder arbeidsoppgaver, og 
hvilke konsekvenser det vil ha å redusere/fjerne lønnstilskuddet NJ gir NRKJ. 
Saken legges frem for landsstyret på møtet i september.   

4. Landsstyret ber administrasjonen utrede behov for frikjøp av tillitsvalgte i 
framtida og hvilke konsekvenser det har for NJs organisasjon og økonomi.  

5.  Lønnsutvalget foreslår et fast årlig honorar på 5.000 kroner for å sitte i 
landsstyret. Landsstyret ber administrasjonen komme tilbake med detaljert 
regelverk ut fra denne rapporten og diskusjonen i landsstyret. Den totale 
kostnaden skal ikke bli høyere enn i dag.    
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Datagrunnlag    

Utvalget har hentet inn betydelige mengder regnskapsrapporter fra NJs økonomiavdeling og 
har brukt budsjettall fra 2018-budsjettet – behandlet i LS i november 17 – som grunnlag.      

 Lønnstilskudd og honorarer   

Lønnsutvalget har funnet tre områder der NJ i større grad honorerer tillitsvalgte for den 
innsatsen de gjør. Det gjelder OJ, NJ frilans og NRKJ.    

 Særordninger i NJ   

Oslo journalistklubb   

Oslo journalistklubb (OJ) er NJs største lokallag og har omtrent halvparten av NJs 
medlemmer. NJ yter sekretariatstjenester til OJ og NJ frilans tilsvarende et årsverk. Det har 
en kostnad på 1,26 millioner kroner, inkludert sosiale kostnader.   

Deler av styret i OJ får styrehonorar. Siden 2009 har det blitt regulert i takt med pris- og 
lønnsvekst. Det betyr at OJ fra april 2017 betalte ut 43.000 kroner til leder, 20.000 til 
nestleder og 10.500 til AU-medlem. Det som overstiger bevilgningen fra NJ tas fra OJs egne 
midler. I 2018 utgjør bevilgningen til honorar fra NJ 64.590 kroner pluss sosiale kostnader. 
Det er høyere enn de andre lokallagene, årsaken ligger i størrelsen på lokallaget.    

Lønnsutvalget mener styrehonoraret er for høyt og vil redusere det.   

NRKJ   

NRKJ har fire tillitsvalgte på heltid som jobber for medlemmenes interesser. De har sin 
ordinære lønn fra NRK. I tillegg vedtok landsstyret i 2011 at NRKJ-leder skal ha et tillegg som 
gir vedkommende en lønn på 600.000 kroner og de to nestlederne ei lønn på 540.000 
kroner. Dette beløpet er senere indeksregulert i takt med NRKJ-oppgjøret.   

NRK betaler 740.000 kroner (2017) til NJ til NRKs opp- og utfond. Dette er penger som skal 
gå til kurs og opplæring av NJs tillitsvalgte i NRK. I 2017 var NJs utgifter til dette 833.000 
kroner eksklusive lønnstilskuddet. Slik LU tolker formålet med opp- og utmidlene kan de ikke 
brukes til å betale lønnstilskuddet.   

Diskusjonen rundt dette er av forhandlingstaktisk art og går som en del av B-saken.   

NJ frilans   

Frilanserne er i en litt annen situasjon enn fast ansatte, siden de ikke på samme måte kan ta fri med 
lønn fra arbeidsplassen. Det kompenseres med at NJ betaler en fast sats per møtedag for tapt 
arbeidsfortjeneste, for tiden 1.750 kroner/dag. Dette reguleres årlig tilsvarende NJs regulering av 
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møtegodtgjørelse. I tillegg får frilansere som er tillitsvalgte og som deltar på møter i regi av NJ 
sentralt, det vil si landsstyre eller landsstyreoppnevnte utvalg, møtegodtgjørelse i tillegg.  Det får de 
ikke i møter i regi av NJ frilans.    

Når en frilanser jobber i et prosjekt fører de timer og få samme dagsats, 1.750 kroner per dag. LU får 
opplyst at styret i NJ frilans er opptatt av å redusere kostnader. Fra 2016 innførte de halv sats for tapt 
arbeidsfortjeneste ved korte styremøter, dvs 875 kroner for inntil fire timers møter.    

NJ frilans jobber med nye retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste. Inntektene til frilanserne varierer 
veldig fra person til person og i forskjellige perioder. Derfor er det vanskelig å sette en fast sats.    

Leder i NJ frilans får 97.000 kroner i lønn for tillitsvervet. Av det betaler NJ halvparten, den andre 
halvparten dekkes av NJ frilans.    

De totale kostnader på styret i form av honorar og tapt arbeidsfortjeneste var i 2017 på 77.000 
kroner.    

Forslag:    

LU ser ingen grunn til å endre lønnskompensasjonen leder i NJ frilans får for vervet. LU mener at 
lønnsutvalget må fastsette vederlag for tapt arbeidsfortjeneste for frilansere for å få en helhetlig 
honorarpolitikk i NJ.   

 Konklusjon særordninger   

LU ser at det eksisterer til dels store forskjeller i praksisen for tillitsvalgte i NJ. Vi ønsker en bedre 
samordning av praksisen, slik at disse forskjellene utjevnes i så stor grad som det er mulig. Vi ser 
imidlertid at i enkelte tilfeller kan det være gode grunner til at særordningene ble opprettet, og 
tilsvarende gode grunner til at de skal vedvare. For å undersøke dette, og se på hvilket nivå som er 
riktig for fremtiden, ønsker vi en grundig analyse/redegjørelse av de forholdene som ligger til grunn 
for de særordningene som eksisterer i dag.    

   

Honorar i NJ – generell diskusjon    

NJ har hatt tradisjon for å ha honorarer til oppdrag og styreverv av lengre eller mer kortsiktige art. 
Det er vanskelig å se noe systematisk begrunnelse for hvorfor man gir honorarer, som for eksempel 
arbeidsbelastning eller for ansvar, som er vanlige måter å beregne honorarer på. Den beste 
begrunnelsen LU finner er at dette er noe man ofte gjør på fritida og det bør man kompenseres 
for. For mange tilreisende medfører verv i NJ lange dager i form av reisetid. Så kan man argumentere 
stikk motsatt; man har allerede betalt for å sitte i møtene, og at honorar derfor blir dobbel betaling. 
    

Mange av honorarsatsene henger sammen med honoraret til landsstyret, mens lokallag og 
konsernlag har fulgt helt egne systemer.     

LU mener honorar er riktig å gi som en påskjønnelse for den belastningen det er å ha et tillitsverv 
eller påta seg en oppgave. Men vi ser helt klart behov for å samordne det bedre enn i dag.     



Lønnsutvalgets honorarprosjekt  åpen del 5 
 

I takt med den økonomiske utviklingen i NJ mener LU at satsene fryses for en periode.  

  

Landsstyret    

Landsstyret har en total kostnad på 1,1 millioner kroner. Av dette var 65.000 kroner i 2016 og 92.000 
i 2017 møtegodtgjørelse. I tillegg betales det i overkant av 20.000 i tapt arbeidsfortjeneste.     

Landsstyret vedtok i forrige periode å dele honorarsatser for LS i to, ett for lange møter og 
ett for korte møter. Dette har medført ekstra jobb i sekretariatet med å hjelpe de som 
omfattes av ordningen til å finne rett honorar.     

LU foreslår å endre dette til et fast årlig honorar som utbetales hvis man har deltatt på mer 
enn 75 prosent av LS-møtene. Personer som har møtt på færre enn 75 prosent av møtene 
får halv sats. Dette gjelder også vara. LU forutsetter at den totale kostnaden ikke blir høyere 
enn i dag.       

Forslag:    

Fast møtende landsstyrerepresentanter, inkludert første vara får 5.000 kroner i årlig 
honorar.    

Arbeidsutvalget  

AU består av leder, nestleder og to medlemmer fra LS. De to "menige" LS-medlemmene får 
fast godtgjørelse på 46.853 (2018-tall). Honoraret reguleres på samme måte som 
møtegodtgjørelsen og tapt arbeidsfortjeneste.  Ikke variable møtehonorar i tillegg. Vara får 
møtehonorar etter dagsats.     

Utvalg nedsatt av LS    

Forhandlingsutvalg og andre utvalg nedsatt av landsstyret mottar møtegodtgjørelse. Disse 
følger samme dagsats.        

Lokallag og konsernlag    

Vi viser til forslagene fra konsernlagsutvalget som foreslår å avvikle ordningen med 
styrehonorar til konsernlagene og putte pengene i en pott til styrets disposisjon. Vi har de 
senere årene sett en utvikling at flere og flere lokallagsstyrer bruker både summen avsatt til 
styrehonorar og til styreseminar for å komme seg langt unna på studietur.    

Hvert lokallag får i utgangspunktet tildelt 16.000 til styreseminar og 15.000 til styrehonorar. I 
tillegg kommer 2.115 kroner i arbeidsgiveravgift. Oslo journalistklubb og NJ frilans har 
høyere tildelinger, se egne avsnitt tidligere.    

I regelverket står det at lokallagsstyret selv velger om de vil bruke 16.000+15.000 til 
styreseminar, men de kan ikke øke potten til honorar ut over de 15.000 kronene.     
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 Figur 1: Forbruk i lokallagene i 2017.    

Figur 1 viser hvor mye lokallagene og NJ frilans brukte på forskjellige deler av sitt arbeide. I 
rene administrative kostnader (det vil si styrehonorar, styreseminar og andre kostnader i 
styret ble det brukt 31 prosent av de totale bevilgningene til lagene, inkludert midler fra 
vederlagsfondet. Enkelte lag har ikke hatt annen aktivitet enn styreseminar/honorar.     

Lønnsutvalget er sterkt kritisk til at et organisasjonsledd bruker så mye av de totale 
bevilgningene til intern administrasjon. LU er også sterkt skeptisk til det faglige utbyttet 
styret har av utenlandsturer når det er medlemmene i egen region man skal betjene.  Vi 
mener hovedvekten av pengene til lokallaget skal gå til aktivitet rettet mot medlemmene i 
form av debattmøter, kurs og organisasjonsstøtte til klubbene, samt rekruttering.     

Vi foreslår derfor:     

• Ordningen med styrehonorar avvikles. Pengene overføres i sin helhet til en 
samlepott for styrearbeid, som blant annet omfatter årlig seminar.     
• Styreseminar som avholdes utenlands, skal ikke medføre kostnader utover 
hva en tilsvarende samling ville kostet innenlands.     

• Lokallaget kan ikke bruke mer enn 25 prosent av de årlige bevilgningene til 
styrets arbeid og styreseminarer. Dette må også gjelde konsernlagene.      

  Styrer der NJ har medlemmer    

Her har ikke NJ full kontroll over vurderingen, men NJ er med på å delfinansiere en rekke 
styrer og organisasjoner. Landsstyret maner til måtehold når man fastsetter styrehonorar.    

Årsmøte Styreadm Tillitsråd

Fagforeningstiltak Prosjekter/samlinger Vederlagsmidler


