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Norsk Journalistlags tiltaksplan 2011-2013 

Vedtatt på NJs landsmøte 26. mai 2011 

Kvalitet 

Journalistikken er under press. Mange opplever at den journalistiske kvaliteten svekkes som følge av 

færre folk, mindre tid og flere oppgaver. Derfor skal NJ: 

• Vurdere å gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse før neste landsmøte i samarbeid med 

Norsk Redaktørforening. 

• Prioritere systematisk kompetanseheving av journalister for å heve kvaliteten i alle medier. 

• Prioritere journalistfaglige konferanser. 

• Påvirke myndigheter, eiere, redaktører og andre samfunnsaktører som har innflytelse over 

journalistikkens rammevilkår. 

Midlertidig ansatte 

NJ skal jobbe for faste ansettelser og mot at permanent behov for arbeidskraft fylles av midlertidig 

ansatte. NJ skal jobbe mot ulovlige arbeidsforhold for midlertidige, misbruk av arbeidsmiljølovens 

intensjon, og diskriminering av midlertidige. 

NJ skal arbeide for at dagens lovverk forsvares og forbedres. 

NJ skal intensivere skoleringen av tillitsvalgte i lov- og avtaleverk i perioden.  

Klubbene må løpende ha oversikt over bruken av midlertidig ansatte i redaksjonene, og kunne 

rapportere dette til NJ. Alle klubbene oppnevner ett av styrets medlemmer eller leder som 

midlertidigkontakt. 

NJ skal jobbe for å sikre at lov og avtaleverk ikke svekkes som følge av innføring av EUs 

vikarbyrådirektiv. 

Frilansere 

NJ skal lede frilansernes kamp mot kutt i honorar og krav om overføring av bruksrettighetene til 

oppdragsgiver uten vederlag. 

NJ skal samarbeide med de ansattes tillitsvalgte for anstendige vilkår for frilanserne. 

NJ skal arbeide for at frilanserne honoreres tilsvarende et gjennomsnittsnivå i redaksjonen gjennom 

bruk av frilanskalkulatoren. 

NJ skal arbeide for å etablere kollektive avtaler som sikrer frilansernes rettigheter. 

Arbeidsmiljø 
NJ skal gjennomføre en ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse. 

Mediepolitikk 
Mediestøtte 
NJ skal arbeide for mediestøtteordninger som bevarer og styrker mediemangfoldet. 

NJ skal motarbeide forslag om å innføre moms på aviser og fagpresse, og jobbe for lavest mulig 

moms på andre mediekanaler. 
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NJ skal jobbe for økt og utvidet mediestøtte, med vekt på plattformnøytrale kriterier for 

direktestøtte. 

Medieansvar 

NJ skal arbeide for en samlet medieansvarslov, slik at alle journalister kan jobbe under de samme 

journalistiske rammevilkår med medienøytralt redaktøransvar og utvidet kildevern. 

Internasjonalt arbeid 
NJ skal støtte og drive internasjonalt arbeid for sikkerhet, journalistisk kvalitet og ytringsfrihet, med 

særlig vekt på å videreføre prosjektene i Russland og Filippinene. 

Tariff 
NJ har dokumentert at journalister har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre grupper. NJ skal 

jobbe for bedre lønnsutvikling for journalister. 

Organisasjon 

Lokallagene skal vurdere mulig sammenslåing med andre lag, i tråd med organisasjonsutvalgets 

anbefalinger. 

NJ skal prioritere NJ-skolen, med vekt på oppsøkende virksomhet. 

NJ skal prioritere mellomlederes rettigheter som arbeidstakere. 

NJ og Studentlaget skal sammen utarbeide en årlig plan for å oppsøke og rekruttere studenter ved 

alle de store journalistutdanningene i oppstarten av studieåret. 


