
NOTAT 

Oppnevning NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet 
(MBL-NJ)

Landsstyret må oppnevne erstatter for Gunhild Mohn i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet 
(MBL-NJ). Det foreslås også å oppnevne en politiker til vervet sammen med en fra NJ stab. 
Oppnevningen er for inneværende periode og ny oppnevning gjøres av nytt landsstyret i 2019. 

Under tarifforhandlingene i 1970 ble LO og NHO (N.A.F.) enige om å etablere et fond som skulle ha til 
formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv 
(O⁄U–fondet til LO⁄NHO). NJ har etablert et eget slikt opplysnings– og utviklingsfond sammen med 
MBL. (NJ har også et eget Opp. og Ut. fond med Spekter/NRK.) 

Opplysnings- og utviklingsfondet mellom NJ og MBL ledes av et styre på 4 medlemmer hvor MBL og 
NJ oppnevner 2 hver. Vervet som styreleder alternerer mellom representantene for MBL og NJ.  

Fondets formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdanning i norsk 
presse. I avtalen som ligger i sin helhet som Bilag 2 i Journalistavtalen mellom NJ og MBL heter det at 
opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs- og skolevirksomhet, blant annet skal ta sikte på: 

1. En moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på rasjonalisering, vernearbeid, 
produktivitet, økonomi og samarbeidsspørsmål. 

2. Utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme emner som nevnt i punkt 1. 
3. Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak. Fremme av sunn og riktig 

rasjonalisering. 
4. Fremme av godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift. Yte tilskudd til etterutdanningstilbud 

for journalister. 
Finansieringen av fondet er slik at MBL betaler en stor andel og hvert av våre medlemmer i MBL-
området betaler en liten andel trukket fra lønna. Fondets midler fordeles av fondsstyret. NJ og MBL 
får kr 260 pr. person som omfattes av avtalen, og kr 300 pr. person settes av til et spesielt fond som 
skal tilgodese etterutdanning av personale ansatt i aviser. Det er også avtalt at det overføres 400 kr pr 
person til et spesielt fond mellom MBL og NJ som er øremerket fremtidig startopplæring for 
journalister. Summene har vært uforandret siden 1.1.2001. 

NJ bruker midlene fra Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) til tillitsvalgtopplæring.  

Forslag til vedtak: 

• NJs representanter i styret for opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) er Sigrid Sofia Kleiva-
Gramstad og Julie Theresa Olsen (Stavanger Aftenblad)
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