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Norsk Journalistlags tiltaksplan 2009 – 2011 
Vedtatt på landsmøtet i 30. april 2009 
 

1. Bemanning og arbeidsbetingelser 

NJ skal si nei til oppsigelser. NJ skal politisk og juridisk jobbe imot svekkelser av lønns- og 

arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø. Rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte som arbeider med disse 

spørsmålene skal prioriteres. 

NJ skal jobbe for at permanent behov for arbeidskraft fylles med fast ansatte. NJ skal arbeide med å 

rydde opp i ulovlige arbeidsforhold, med særlig fokus på tilknytning og kontrakter for midlertidig 

ansatte og frilansere. 

NJ skal i perioden utarbeide en offensiv seniorpolitikk for å hindre utstøting fra arbeidslivet. 

 

2. Vern om journalistikken 

NJ skal forsvare og styrke kvaliteten i alle deler av journalistikken og på alle plattformer. 

NJ skal jobbe imot at eiere tar utbytte i bedrifter som kutter redaksjonelle stillinger på grunn av 

inntektssvikt. NJ skal arbeide imot kutt som svekker medienes evne til å utøve sitt samfunnsoppdrag. 

NJ skal styrke medlemmenes og de tillitsvalgtes evne til å kjempe imot arbeidsforhold som svekker 

muligheten, plikten og retten til å overholde kravene til god journalistikk i Vær Varsom-plakaten og 

Tekstreklameplakaten. 

NJ skal styrke medlemmenes mulighet til å utvikle sin journalistiske kompetanse i regi av blant annet 

IJ og Stup. NJ skal jobbe for at IJ i større grad benytter seg av kompetansen som finnes i norske 

mediebedrifter og utdanningsinstitusjoner. 

NJ skal arbeide for at innsendt stoff og bilder som publiseres tilfredsstiller redaksjonenes krav til 

kvalitet, med særlig vekt på presseetikk og redaktøransvar. 

NJ skal på alle plan i organisasjonen diskutere hvordan vi kan forbedre den journalistiske kvaliteten. 

 

3. Tariff 

NJ skal gi økt bistand til klubber i lokale forhandlinger. NJ skal i perioden jobbe med strategier for å 

sikre at de lokale lønnsoppgjørene blir mer reelle, blant annet i form av mulige krav i forbindelse med 

hovedoppgjøret. 

NJ skal i perioden vurdere tariffsystemet i MBL-området. 

NJ skal før hovedoppgjøret i 2010 kartlegge de siste års avkastning og utvikling av innskuddsbaserte 

tjenestepensjonsordninger. Videre skal NJ kartlegge status i forhold til pensjonsbestemmelsene i 

MBL-områdene. 

 

 



Side 2 av 2 
 

4. Organisasjon 

NJ skal vurdere etablering av egne organisatoriske fellesskap for mellomledere og fotojournalister i 

NJ. 

NJ skal prioritere iverksetting av NJ-skolen, for å bygge sterke tillitsvalgtstrukturer på alle nivåer. 

NJ skal opprette forum for medlemmer som er ansattes representanter i bedriftsstyrene, for 

utveksling av erfaring, argumenter og metoder. 

 

5. Medierett og rammebetingelser 

NJ skal arbeide for at statlige støtteordninger for mediene økes og utvides, og at støtten brukes til å 

opprettholde mangfold og høy redaksjonell kvalitet. 

NJ skal arbeide for et medienøytralt redaktøransvar og en medienøytral medieansvarslov som 

inkluderer bestemmelser for brukergenerert innhold. 

NJ skal arbeide for en ny, medienøytral eierskapslovgivning. 

 

6. Internasjonalt arbeid 

NJ skal prioritere arbeidet med journalistsikkerhet og presse- og ytringsfrihet, og samarbeide med 

andre menneskeretts- og ytringsfrihetsorganisasjoner om dette. 

Av enkeltprosjekter skal NJ prioritere samarbeidsprosjektet med russiske RUJ om 

organisasjonsbygging, etikk, faglig kvalitet og journalistsikkerhet. 


