
NOTAT 

Orientering om saksbehandling «Pressens Hus»

Landsstyremedlemmene Henrikke Helland og Toralf Sandåker har bedt om en redegjørelse for 
saksbehandlingen av Pressens Hus. Landsstyret har vedtatt at «NJ takker ja til forprosjektet om 
Pressens Hus» og i forlengelsen av vedtaket fattet AU vedtak i desember om at «NJ inngår 
intensjonsavtale om Pressens Hus». AU mener vedtaket ligger innenfor AUs fullmakter og er en 
forlengelse av vedtaket fra juni 2017.  Helland har også bedt politisk ledelse redegjøre for hva 
gjelder Stein Larsens avgang. AU mener at en oppsigelse fra ansatte i NJ stab ikke skal håndteres av 
landsstyret, men behandles administrativt. 

For behandlingen av Pressens Hus i NJs politiske organer var det i mai i 2017 at NJ fikk en formell 
invitasjon til Norsk Journalistlag om samarbeid om Pressens Hus fra Elin Floberghagen (NP) og Arne 
Jensen (NR). AU innstilte på at invitasjonen ble oversendt landsstyret til vurdering. Invitasjonen ble 
behandlet i landsstyremøtet i juni 2017. Et flertall på 9 mot 6 stemmer vedtok at «NJ takker ja til 
forprosjektet om Pressens Hus». Det ble også enstemming vedtatt at «AU får fullmakt til å utforme 
kriterier til å delta i pressens hus ut fra debatten i landsstyret» og at «Sekretariatet fortsetter 
prosessen med å finne nye lokaler med formål om å leie billigere enn i dag.» AU arbeidet videre med 
kriteriene og i september 2017 vedtok AU at «NJ spiller formelt inn våre kriterier og behov til 
grupperingen Pressens Hus slik at disse er med i det videre arbeidet med Pressens Hus.». I desember 
2017 ønsket initiativtakerne bak Pressens Hus en avklaring om hvorvidt NJ vil være med videre i 
forprosjektet. Til denne behandlingen gjorde AU to vurderinger. Først vurderte AU om arbeidsutvalget 
har fullmakt til å fatte et vedtak som innebærer økonomiske konsekvensene slik en inngåelse av en 
intensjonsavtale ville ha. AU konkluderte med at det ligger innenfor AUs fullmakter i h.h.t. de 
økonomisk fullmaktene vedtatt av LS 13 februar 2007 (og lagt frem til orientering for nytt landsstyret 
på landsstyreseminaret april 2017). Her står det blant annet at landsstyret har delegert ansvaret for 
NJs løpende økonomiske drift, herunder retten til å foreta økonomiske disposisjoner til AU og 
generalsekretæren» og det står også at «arbeidsutvalget har generell fullmakt til å overskride 
rammene i både drifts- og vederlagsbudsjettet med inntil 200.000 kroner». Når det gjelder de 
økonomiske forpliktelser som gjelder for NJ i intensjonsavtalen for Pressens Hus er det begrenset til å 
betale 5 000,- kroner pr. fast ansatt og prosjektet har vært tydelig på at dette skal være dekkende for 
det forstudiet som nå er satt i gang. Deretter vurderte AU om arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte 
et endelig vedtak om å inngå en intensjonsavtale om Pressens Hus. Her la AU til grunn det vedtaket 
landsstyret fattet i juni og en inngåelse av en intensjonsavtale oppfattet AU som en forlengelse av 
dette vedtaket. Derfor vedtok AU at «NJ inngår intensjonsavtale om Pressens Hus» og AU presiserte i 
vedtaket at et senere innflyttingstidspunkt enn 2020, som intensjonsavtalen legger opp til, vil ha stor 
betydning for NJs endelige beslutning. AU vurderte det slik at det i desember ikke forelå ny 
informasjon om Pressens Hus som ikke allerede var kjent for landsstyret da vedtaket ble fattet i juni. 
Det ble i debatten i landsstyremøtet i juni gjort kjent for landsstyret at et forprosjekt om Pressens Hus 
ville få økonomiske konsekvenser for NJ. Det var i juni 2017 også godt kjent for landsstyret at Norsk 
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Journalistlags sekretariats nåværende leiekontrakt løp ut i april 2018 og at NJ var i ferd med å inngå 
en ny leieavtale. Det står også i vedtaket fra juni at sekretariatet skulle fortsetter prosessen med å 
finne nye lokaler med formål om å leie billigere enn i dag. Vedtaket fra AU i desember ble orientert 
om til landsstyret i en e-post samme kveld som AU var avholdt. Endelig protokoll for AU legges 
formelt frem til landsstyret til orientering på kommende landsstyremøte, altså møtet nå i mars 2018. 
Toralf Sandåker foreslår også at det legges opp til en prinsippdebatt i hele organisasjonen om 
Pressens Hus i forbindelse med enten LM 2019 eller LM 2021. Politisk ledelse mener at en 
prinsippdiskusjon om Pressens Hus er naturlig å ta når saken kommer tilbake til landsstyret for 
endelig behandling.  

Til henstillingen fra Helland om at politisk ledelse redegjør for hva gjelder Stein Larsens avgang er det 
formelle slik at oppsigelser eller andre personalsaker i NJ stab håndteres og behandles av NJs 
sekretariatsleder som har fått fullmakt til dette i kraft av sin ansettelse. NJs politiske ledelse har ikke 
mottatt et brev fra Stein Larsen, slik det hevdes i innlegget «Prinsippløs og farlig omkamp om 
«Pressens Hus» » og som Helland viser til i sin henvendelse til arbeidsutvalget. Stein Larsen ba 
Torbjørn Brenna, som mottok oppsigelsen, om å videreformidlet hans beslutning til politisk ledelse, 
hvilket Brenna også gjorde. For å sikre at oppsigelser fra ansatte fortsatt skal følge gjeldende praksis 
og behandles administrativt i NJ også i denne saken, ba politisk ledelse AU om en vurdering av dette i 
september 2017. AU vedtok at begrunnelse for oppsigelse av stilling i NJ er ikke er en politisk sak som 
skal legges frem for landsstyret. Og for å være tydelig på at AU ikke ber noen om hemmelighold 
presiserte AU i vedtaket at ansatte i NJ alltid står fritt til å dele sin begrunnelse for å slutte i NJ og AU 
legger ikke noen begrensninger på hva ansatte sier til hvem. Dette ble behandlet som en B-sak slik 
personalsaker alltid behandles i AU. Men AUs presisering er selvsagt formidlet til Stein Larsen etter 
møtet. Journalisten ba i februar 2018 Torbjørn Brenna om å gi fullt eller delvis innsyn i oppsigelsen til 
en ansatt i NJ, men han avslo med begrunnelse om at det dreier seg om en personalsak. For Brenna er 
dette et prinsipp som er viktig for han som arbeidsgiver for de ansatte i NJ. Men også Brenna 
presiserte ovenfor Journalisten at den som selv har sendt oppsigelsen kan gjøre det kjent hvis man 
ønsker at budskapet skal komme ut. NJs politiske ledelse respekterer Brennas beslutning og mener at 
landsstyret ikke skal overprøve dette.  

Forslag til vedtak: 
• Landsstyret tar orienteringen til etterretning. 

Vedlegg: 

Intensjonsavtalen for Pressens Hus 
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