
Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Når: 8. mars kl 10:30-17:00 - 9. mars 08:30 -15:00
Hvor: Media City Bergen, Møterom «Sporten», underetasjen.
Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1. vara Toralf Sandåker, 3. vara Lene 

Svenning og 5. vara Stein Akre.

DAGSORDEN

Møtestart kl. 1030. Direktør Anne Jacobsen fra MCB kommer til 
landsstyret for å fortelle om tanken bak klyngen og hvordan den 
første driftsperioden har vært.

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, (1100-1110) V

Sak 2 Protokoll 11:10

02.01 Protokoll fra landsstyremøtet 22.-23. november. V
        02.02 Protokoll fra AU-møte 20. desember. O
        02.03 Protokoll fra AU-møte 15. januar. O

02.04 Orientering om b-saker i AU O

Sak 3 B-sak: Politisk kvarter 11:25

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
punkt 4, kulepunkt 1 og 2. 

O

Sak 4 B-sak: NJs vervestrategi 11:40

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
punkt 4, kulepunkt 1 og 2. 

Sak 5 B-sak: Rapport verving og ansvar 12:15

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
kulepunkt 2. 

Den enkelte kjøper lunsj i MCBs kantine 12:30
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Sak 6 B-sak: Rammeavtale for frilansere 13:15
Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
punkt 4, kulepunkt 1 og 2. 

Sak 7 Nye vedtekter i Norsk Presseforbund 14:00
Styret i Norsk Presseforbund har vedtatt å revidere vedtektene til 
organisasjonen og gjøre dem tydeligere. Et utvalg nedsatt av NP-styret 
har jobbet frem et forslag som nå skal på høring til NPs 
medlemsorganisasjoner. Svarfrist var 1. mars men NJ har fått utsatt frist 
pga. LS-møtet. Forslaget til nye vedtekter for NP legges frem av et 
enstemmig utvalg og er godkjent både i styret til MBL og Norsk 
Redaktørforening.

Forslag til vedtak:

• Landsstyret støtter endringene i Norsk Presseforbunds vedtekter
i hht utvalgets innstilling.

V

Pause 14:15

Sak 8 Innspill mediansvarslov 14:30
I tilknytning til Kulturdepartementets arbeid med medieansvarsloven, 
har Fagpressen og NJ sendt et felles innspill med ønsker for fremtidig 
lovregulering av redaktøransvaret for nettdebatter. Ina Lindahl Nyrud 
orienterer om dette innspillet.

Forslag til vedtak: 
• Landsstyret tar innspillet til etterretning og NJ arbeider videre

med å legge frem vår ønsket lovgivning for sentrale politikere
V

Sak 9 Gjennomgang av PFUs klageordning 15:00
Generalsekretær Elin Floberghagen kommer til LS for å orientere om 
det forestående arbeidet med gjennomgang av PFUs vedtekter og 
problemstillinger knyttet til hvem som skal være den del av 
klageordningen

D

Sak 10 Rapport fra NJs representanter i PFU 15:40
NJs representanter i PFU, Alf Bjarne Johansen og Liv Ekeberg kommer 
til landsstyret for å presentere utvalgets arbeid. D

Møteinnkalling til LS-møte 8.-9. mars 2018, side �  av �2 7



Landsstyret inviteres til omvisning i Bergens Tidende, 
NRK Hordaland og TV 2. Avsluttes senest kl 18:50 17:00

Landsstyret samles til middag på Sirkus Escalon, 
Veiten (Rickshuset) . 19:30

Fredag 9. mars starter møtet kl. 0830. Klubblederne i Bergens 
Tidende, Bergensavisen og NRK Hordaland kommer til landsstyret 
for å fortelle om hverdagen i sine klubber og hvordan livet har blitt 
etter flyttingen til Media City. 

Sak 11 Regnskap 2017 09:00
Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 2017 
et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Regnskapet for drift viser et 
underskudd på 377 000 kroner, 3,6 mill. kroner bedre enn budsjettert.
Regnskapet for vederlagsfondet viser et overskudd på 2,7 mill. kroner,
2,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Regnskapet for konfliktfondet 
viser et overskudd på 2,9 mill. kroner.

Forslag til vedtak:

• Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsmelding for 2017
• Underskuddet for NJ drift, 376 552 kroner, dekkes ved overføring

fra annen egenkapital.
• Journalistens overskudd, 483 885 kroner, overføres

Journalistens egenkapital.
• 1 510 650 kroner av overskuddet på Konfliktfondet overføres til

annen egenkapital.
• 1 410 603 kroner av overskuddet på Konfliktfondet overføres til

Konfliktfondet.
• Overskuddet på vederlagsfondet, 2 743 404 kroner tilføres

vederlagsfondet.

V

Sak 12 Sak fra LU: NJs lønns- og honorarpraksis 09:30
Lønnsutvalget (LU) har gått gjennom alle honorarbruk i NJ etter 
oppdrag fra landsstyret (vedtak i LS juni 2017). Målet har vært å 
samordne og se pengebruken til lønn- og honorarer i sammenheng for 
å få en mest mulig enhetlig politikk på området.
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Forslag til vedtak fra LU:

• Konsernlag og lokallags skal behandles likt når det gjelder
honorar og bruk av penger på styrene.

• LU og NJ frilans går i dialog for å avklare framtidige satser for
tapt arbeidsfortjeneste for frilansere med formål å begrense
kostnadene NJ har.

• Fast honorar på 5.000 kroner i året til fast møtende
landsstyrerepresentanter erstatter dagens honorarpraksis for
enkeltmøter.

• Sekretariatet utarbeider detaljert regelverk basert på saksnotatet.

V

Sak 13 B-sak: Frikjøp 10:15

Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
punkt 4, kulepunkt 2. 

Sak 14 Orientering om saksbehandling «Pressens Hus» 11:15
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.

Forslag til vedtak:

• Landsstyret tar orienteringen til etterretning.
V

Den enkelte kjøper lunsj i MCBs kantine 12:00

Sak 15 Status for tariffoppgjørene i MBL og NRK 12:45
Tariffansvarlig Elin Nykaas og forhandlingsleder Richard Aune kommer 
til landsstyret for å orientere om status for forberedelsene til vårens 
oppgjør og for å få innspill fra LS til hvilke krav som bør fremsettes.

Sak 16 Konfliktorganisasjonen for tariffoppgjørene i 2018 13:45

16.01 Streikekomiteer og fullmakter
I forbindelse med tarifforhandlingene i MBL og NRK, må NJ oppnevne 
streikekomiteer for begge områdene, samt vedta mandater og 
fullmakter. I hht. NJs tariffplan skal NJs landsstyret også få en 
informasjonsplan til vedtak i marsmøtet.
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Forslag til vedtak:

• Landsstyret vedtar streikekomiteer og fullmakter i hht.
innstillingen

V

16.02 B-sak: Informasjonsplan for tariffoppgjøret
Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, 
punkt 4, kulepunkt 1 og 2. 

16.03 Streikebidrag
Dersom det blir konflikt i forbindelse med tarifforhandlingene, betaler NJ 
streikebidrag til medlemmer som tas ut i streik.

Forslag til vedtak:

• Streikebidraget fastsettes til kr. 670 per dag.
• Forsørgerbidraget fastsettes til kr. 100 per dag
• Det betales for 7 dager i uka.
• NJ følger tidligere retningslinjer for utbetaling av streikebidrag.
• Vedtaket gjelder for alle oppgjørene i 2018.
• Spørsmålet om streikekontingent fra medlemmer som ikke er i

streik vurderes av landsstyret når en streik eventuelt er i gang og
man vet omfanget av den.

V

Sak 17 Plan for nedbygging av vederlagsfondet 14:00
NJs kontrollkomite har bedt landsstyret legge frem et forslag til hvordan 
vederlagsfondet kan reduseres, mer penger komme rettighetshaverne 
til gode og hva som «bør være riktig nivå for vederlagsfondet» Det 
foreslås at landsstyret setter ned et eget utvalg som kommer med en 
innstilling på disse spørsmålene.

Forslag til vedtak:

• AU anbefaler overfor landsstyret at det settes ned et utvalg
bestående av Dennis Ravndal (leder),
Gunhild Tinnmannsvik og Trond Idås som kommer tilbake med
et forslag på hvordan vederlagsfondet kan reduseres, mer
penger komme rettighetshaverne tilgode og hva nivået på
vederlagsfondet bør være.

• Utvalget leverer til landsstyremøtet i juni 2018.

V
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Sak 18 Kontaktperson stab mobberutiner 14:15
I forbindelse med de nye rutinene for mobbing og trakassering i NJ 
foreslås det fra NJ stab at landsstyret vedtar hvem som er stabens 
kontaktperson dersom NJs øverste ledelse er involvert.

Forslag til vedtak: 

• NJs kontaktperson i bedriftshelsetjenesten er stabens
kontaktperson ved varsel om mobbing eller trakassering hvor
NJs politiske ledelse er involvert.

• NJs politiske leder er stabens kontaktperson dersom NJs
sekretariatsleder er involver

V

Sak 19 Oppnevnelse til styret i MBL-Stup 14:35

Landsstyret må gjøre endringer i NJs representanter til styret i MBL-
Stup etter at Håkon Okkenhaug ikke er NJ medlem fra 1/3 2018. 
Valgene skal gjelde for inneværende periode som er knappe to år og 
frem til utgangen av 2019. 

Forslag til vedtak:

• NJ-representanter i MBL-Stup er: Henrikke Helland (TV2),
• Kjetil Gillesvik (Bergens Tidende) og Henrik Ulrichsen

(Tønsbergs blad). Vara: Sonja Nordanger (Aller). Henrikke
Helland (TV2) oppnevnes som leder.

• Alle velges for inneværende periode som gjelder frem til
utgangen av 2019

V

Sak 20 Nyoppnevnelse til NJs lønnsutvalg 14:40
Landsstyret valgte Håkon Okkenhaug, Frank Lynum og Kjersti Fikse 
Ness til NJs lønnsutvalg for perioden og landsstyret valgte Håkon 
Okkenhaug som leder av utvalget. Håkon er fra 1. mars 2018 ikke 
lenger medlem av landsstyret og det må derfor oppnevne en erstatter 
for han og ny leder.

Forslag til vedtak:

• Kjersti Fikse Ness, Frank Lynum og Monica White Martinsen
• utgjør NJs lønnsutvalg i perioden.
• Kjersti Fikse Ness leder utvalget.

V

Sak 21 Rapport medlemssystemet 14:45
I november 2017 ba landsstyret NJs sekretariatsleder komme tilbake til 
landsstyremøtet i mars med en oppdatert statusrapport på fremdrift, 
funksjonalitet og kostnadsramme. Statusrapporten viser at NJ har hatt 
utfordringer, men at sekretariatsleder er trygg på at de har klart å lande 
de fleste. Ferdig første utgave til sommeren er fremdeles et ikke helt 
urealistisk mål.
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Forslag til vedtak:

• Landsstyret tar rapporten til orientering.
O

Møteslutt 15:00
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