
NOTAT

Nyoppnevning til NJs lønnsutvalg
Landsstyret valgte Håkon Okkenhaug, Frank Lynum, Kjersti Fikse Ness til NJs 
lønnsutvalg for perioden og landsstyret valgte Håkon Okkenhaug som leder av 
utvalget. Håkon er ikke lenger medlem av landsstyret fra 1. mars 2018 og 
landsstyret bør oppnevne en erstatter for han i utvalget og oppnevne en ny leder.  

Landsstyret oppnevnte et lønnsutvalg i april 2017 som fikk i oppgave å saksforberede 
behandling av lønns- og arbeidsbetingelser for leder og nestleder i landsstyret fordi dette ikke 
bør gjøres av leder, nestleder eller av sekretariatet. Mandatet for arbeidet vedtatt av landsstyret 
tydeliggjøre hvilke type saker utvalget skal saksforberedere for landsstyret og hvilke saker 
lønnsutvalget har fullmakt til å avgjøre. 

Kjennskap til organisasjonen er en viktig egenskap for de som sitter i lønnsutvalget, samt 
forhandlingserfaring. Det er også en fordel med kontinuitet. På landsmøtet i 2017 gikk to av 
tre tidligere medlemmer av lønnsutvalget ut av landsstyret og den tredje gikk inn i vervet som 
nestleder. Derfor er lønnsutvalget for denne perioden nye. To av de tre har også sin første 
periode i landsstyret. Ingen av de tre var en del av arbeidsutvalget. I september ble Kjersti 
Fikse Ness oppnevnt av landsstyret til 2. vara i AU. Lønnsutvalget velges blant landsstyrets 
faste medlemmer. 

Vi foreslår å utvide utvalget med Monica White Martinsen. Monica var vara til landsstyret i 
forrige periode og hun har vært NJs forhandler i NRK i 10 år. Hun har erfaring som 
ansattrepresentant i NRK-styret og landsstyret har for flere perioder valgt henne som 
representant i styret for Journalisten. 

Forslag vedtak: 
• Kjersti Fikse Ness, Frank Lynum og Monica White Martinsen utgjør NJs 

lønnsutvalg i perioden.  
• Kjersti Fikse Ness leder utvalget. 

Til: Landsstyret

Fra: Arbeidsutvalget

Dato: 08.02.2018



Vedlegg:  
Mandat for NJs lønnsutvalg ble vedtatt i september 2008 og sist revidert i juni 2015. 

1. Landsstyret oppnevner et lønnsutvalg i begynnelsen av hver landsstyreperiode og 
disse velges for to år.  

2. Lønnsregulering NJs ledelse 
• Landsstyret fastsetter, etter innstilling fra lønnsutvalget, lønn og andre 

betingelser for leder og nestleder.  
• Lønnsregulering skjer årlig – med skjæring 1.juni.  
• Lønnsutvalget har fullmakt til å fatte endelige vedtak om lønns- og 

arbeidsforhold for NJs leder, nestleder og sekretariatsleder i saker av mindre 
administrativ og økonomisk karakter. 

• Lønnsutvalget har ansvaret for en kompetanseplan for NJs leder, nestleder og 
sekretariatsleder.  

3. En gang i året fastsetter lønnsutvalget lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs 
sekretariatsleder i samråd med/etter innspill fra NJs styreleder. Landsstyret 
godkjenner forslag til vedtak.  
For Journalisten drøfter styreleder i Journalisten lønns- og arbeidsbetingelser for 
redaktøren av Journalisten i samråd med lønnsutvalget. Styret i Journalisten avgjør. 

4. Lønnsforhandlinger med ansatte i NJ  
• Lønnen til rådgivere, økonomisjef, organisasjonssekretærer og 

kontormedarbeidere fastsettes gjennom årlige forhandlinger. 
• Forhandlingene med NJ stab ledes av NJs sekretariatsleder, som utnevner 

arbeidsgivers forhandlingsutvalg. 
• Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er 

avsluttet. 
• Arbeidsutvalget i NJ gir signaler om premissene for lønnsoppgjøret i NJ stab.  
• Forhandlingsresultatet legges frem for landsstyret til godkjenning. 

5. Lønnsforhandlinger med ansatte i Journalisten 
• Lønnen til journalistene fastsettes gjennom årlige forhandlinger. 
• Forhandlingene med Journalisten ledes av Journalistens redaktør. 
• Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er 

avsluttet. 
• Forhandlingsresultatet legges frem for styret i Journalisten til godkjenning. 

6. Lønnsutvalget forbereder saker for landsstyret som gjelder lønns- og 
arbeidsbetingelser for andre tillitsvalgte i NJ. Landsstyret vedtar i slike saker.  

Sakspapirer og forslag til vedtak fra lønnsutvalget skal alltid legges frem for landsstyret skriftlig og før 
saken skal behandles. 
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