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Til: Landsstyret 

Fra: Hilde Tretterud 

Dato: 05.11.2018 

Saksnummer: 27 739 

 
 

 

Budsjett 2019 

 
Forslaget til budsjett 2019 presenteres denne gang i notatform, da AU mener det er mer 
hensiktsmessig. Vi følger forutsetningene om 100 færre medlemmer, at vi skal gå maks 1, 5 
millioner kr i underskudd på drift, og at vi skal ha et merforbruk på vederlagsmidlene. Vi 
planlegger å endre regnskapsføringen, og overføre enkelte planlagte kostnader fra 18 til 19. 

 

01 Innledning 

Da landsstyret vedtok budsjettføringene for 2019, var det med et bakteppe der prognosen 

viste at vi styrte mot et underskudd på 4,6 millioner kroner i 2018.  

Nå mot slutten av 2018 ser vi at enkelte av årets budsjetterte aktiviteter ikke blir fullført. 

Prognosen ved regnskap for 3. kvartal viser derfor et lavere antatt underskudd – på 3,43 

millioner, og etter råd fra revisor planlegger vi med å overføre ubrukte midler til tre 

planlagte prosjekter fra 2018 til 2019.  Det gjelder nye nettsider, nytt saks/medlems- og 

økonomisystem, og det gjelder potten til verving.  

Vi budsjetterer med 1 385 000 kr i driftsunderskudd for 2019, og mener at vi har holdt oss 

til budsjettføringene fra landsstyret, med god margin. 

Selv om budsjett 2019 legger opp til et driftsbudsjett med 48 876 000 kr i driftsinntekter 

(inkl. finans) og 52 136 000 i utgifter, innebærer dette i praksis et underskudd for 2019 på 

1 385 000 kr ettersom de øvrige midlene altså er overført fra 2018 (se mer om dette i et 

senere avsnitt om overføringer til 2019).   

Til tross for at vi budsjetterer med vel 2 millioner kroner til landsmøtet i 2019, ligger vi 

dermed godt an med tanke på et budsjett i balanse i 2020.   

Vederlagsbudsjettet er beregnet til 16,3 mill i inntekter, og 17,3 mill i utgifter. Dette er et 

forsvarlig merforbruk ettersom midlene i fondet på sikt skal ned. 

Administrasjonsvederlaget NJ beregner seg er 10 og 15 % av forskjellige typer 

vederlagsinntekter.  
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Slik fordeler inntektene seg mellom drift og vederlag: 

 

 

02 Overgang til «aktivitetsbasert regnskap» 

Revisor anbefaler at NJ går over til å føre et aktivitetsbasert regnskap, som anses for god 

regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Bakgrunnen er at i organisasjoner som ikke har 

økonomisk vinning som formål, men som skal gjennomføre aktiviteter som realiserer 

organisasjonens formål, har brukerne spesielle informasjonsbehov.  

Vi har en intensjon om å gjøre dette nå fra regnskapet i 2018, og det vil være naturlig å se 

på om dette skal få konsekvenser også for måten vi setter opp budsjettet på framover. For 

2019 har vi imidlertid foreløpig ført budsjettet som tidligere.   

Når vi får et aktivitetsbasert regnskap, vil det altså bli lettere å se hvordan vi fordeler de 

økonomiske ressursene. 

En konsekvens av et aktivitetsbasert regnskap, er også at vi vil overføre ubenyttede midler 

til enkelte prosjekter fra 2018 til 2019.  

03 Den økonomiske situasjonen pr i dag – og hvordan vi kom dit  

Den økonomiske situasjonen i NJs driftsregnskap er de siste årene preget av reduserte 

kontingentinntekter, og siden 2013 har vi med ett unntak hatt driftsunderskudd. Vi har 

likevel en økning av egenkapitalen ved at det er overført midler og finansinntekter fra 

konfliktfondet. Vederlagsfondet har vokst og flere politiske vedtak ber om at mer av 

vederlagsmidlene må brukes til beste for opphaverne.  

Kontingentinntektene hadde sin topp i 2015 da vi inntektsførte ca 45 675 000 kr. I 2016 og 

2017 gikk kontingentinntektene ned, men prognosen for 2018 viser at inntektene i år trolig 

blir vel 400 000 kr bedre enn i fjor, og for 2019 budsjetterer vi med en ytterligere oppgang, 

til 44 100 000 kroner. 

Driftsinntekter Vederlagsinntekter Adm vederlag
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03.01 Driftsregnskapet over tid 

NJ har gått med overskudd i «alle» år, inntil kontingentinntektene begynte å gå nedover.  

Det var medlemsbladet vårt som først møtte vanskelighetene, og i 2012 – 2014 bevilget vi 

til sammen 5,6 mill ekstra til Journalisten, og NJ gikk med vel 4,1 millioner i underskudd i 

2013-2014. Også i 2016 bevilget vi 1,1 mill ekstra til Journalisten. Men i 2017 

(landsmøteår) gav NJs øvrige drift også negativt utslag.  

Drift - Overskudd/Underskudd 

2001 1 925 741  
2002  -1 777 033 

2003 1 480 633  
2004 2 088 441  
2005 1 632 812  
2006 2 717 673  
2007 1 437 421  
2008 1 684 240  
2009 285 041  
2010 1 861 116  
2011 333 536  
2012 1 021 145  
2013  -2 093 788 

2014  -2 036 639 

2015 390 520  
2016  -103 754 

2017  -376 552 

 16 858 319 -6 387 766 
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03.02 Egenkapitalen over tid 

NJs egenkapital har over tid vokst, som hovedregel pga overskudd på driften. Det er 

imidlertid gjort enkelte disponeringer som har «forstyrret» dette bildet.  

I 2004 til 2007 ble det overført midler til konfliktfondet fra driften, for å styrke det igjen 

etter tre streiker, og i 2012 til 2014 ble det gitt ekstra tilskudd til Journalisten. I 2015 og 

2017 ble det overført midler tilbake fra konfliktfondet til driften etter at 

kontingentinntektene til drift gikk ned.  

 

Overføringene fra konfliktfondet i 2015 og 2018 hadde til hensikt å øke handlingsrommet 

på driften. Opprettelsen av to nye stillinger sommeren 2015 for å forberede forventet 

pensjonering i sekretariatet, var blant annet tenkt å tas fra de ekstra midlene, og gav et 

planlagt merforbruk. Pr i dag er 1,7 stilling «pensjonert». 

Prognosen for 2018 tilsier at driften vil gå med 3,43 mill i underskudd.  

03.03 Vederlagsfondet 

Vederlagsfondet har bygget seg opp og er i dag på vel 26 millioner kroner. Forventet 

inntekt er i 2019 på 16,3 millioner kroner. Kontrollutvalget har over tid bedt landsstyret 

bruke mer av pengene, og et vederlagsutvalg ble satt ned i 2018 for å vurdere bruken. 

Landsstyret vedtok i september at fondet over tid skal ned til ett års inntekt. 

03.04 Konfliktfondet 

Landsstyret gjorde 31.8.2018 et B-vedtak om konfliktfondet, som er hensyntatt i dette 

budsjettforslaget. 
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04 Driftsbudsjett 2019 

04.01 Inntekter  

Som landsstyret vedtok i september, budsjetterer vi inntektene ut fra en reduksjon på 100 

helårsmedlemmer på ordinær kontingent i 2019.  

Beregningen tar utgangspunkt i medlemssituasjonen pr 15. okt 18. Vi hadde da 140 flere 

medlemmer, enn på samme tid for ett år siden. Vi har 75 flere studentmedlemmer enn på 

samme tid i fjor, noe som trolig skyldes at vi har brukt større ressurser i sekretariatet på å 

arbeide med NJ Student. Antall medlemmer på ordinær kontingent er det samme i oktober 

2018, som ved årsskiftet, da vi hadde 6009 ordinære medlemmer av 8019 totalt.  

Kontingentinntektene for 2019 budsjetteres dermed med 900 000 kr i økte inntekter sett i 

forhold til hva vi budsjetterte for 2018.   

NJs driftsbudsjett Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring 
Endring i 
prosent 

     

Inntekter     

Kontingent -43 200 000 -44 100 000 -900 000 2,1 % 

Opplysning og utviklingsinntekt -1 640 000 -1 590 000 50 000 -3,0 % 

Annen driftsinntekt -621 000 -601 000 20 000 -3,2 % 

Adm. andel vederlagsmidler -2 316 000 -2 576 000 -260 000 11,2 % 

Sum driftsinntekter -47 777 000 -48 867 000 -1 090 000 2,3 % 

     

Netto finansinntekter -290 000 -290 000 0 0,0 % 

     

Sum inntekter -48 067 000 -49 157 000 -1 090 000 0 

 

04.02 Utgifter  

Store deler av driftsøkonomien er knyttet til faste kostnader til arbeidsutvalg/landsstyre, og 

annethvert år landsmøtet, diverse medlemstilbud, ansatte, husleie og data/teknisk drift. 

Inntil vi gjennomfører et fullt ut aktivitetsbasert regnskap, forholder vi oss til den etablerte 

måten å sette opp budsjettet på.  

Det er noe mer usikkerhet knyttet til å budsjettere aktivitetene i landsmøteår, ettersom 

landsmøtet kan vedta endringer for organisasjonen, som sekretariatet og landsstyret ikke 

har tatt høyde for. Vi har tatt utgangspunkt i landsstyrets diskusjoner om hva 

organisasjonen bør prioritere den neste perioden.   

Det er viktig å huske at vi sammenlikner med budsjettet og ikke regnskapet for 2018. 
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Sentral drift 

Sentral drift    Budsjett 2018    Budsjett 2019            Endring  

Kostnader ansatte 22 248 200 21 886 000 -362 200 -1,6 % 

Kompetanseheving 170 000 360 000 190 000 111,8 % 

Lønn, drift, reise - politisk ledelse 2 808 500 2 932 900 124 400 4,4 % 

Lokaler 3 622 000 3 375 000 -247 000 -6,8 % 

Data og maskiner 3 459 000 *3 580 000 121 000 3,5 % 

Andre driftskostnader 1 668 500 1 694 000 25 500 1,5 % 

Flyttekostnader 250 000 0 -250 000 -100,0 % 

Sum sentral drift 34 226 200 33 827 900 -398 300 -1,2 % 

*hvorav 630 000 er overføringer fra 2018.  

Pensjonsordningen for de ansatte er endret, men det vil ta noe tid før dette får effekt. Fra 

årsskiftet 2017/18 har vi redusert bemanningen med en advokat i Arbeidslivsavdelingen. 

Grunnen til at reduksjonen ikke er lavere, er fordi vi har flyttet en lønnspost som tidligere 

har ligget under «Organisasjon» til «Sentral drift». Vi satser mer på kompetanseheving for 

de ansatte enn tidligere. Det er viktig i en periode der vi både har utskiftning av medarbei-

dere, nye dataverktøy, og bransjen er i utvikling. I posten for politisk ledelse ligger både 

lønn, pendlerutgifter, reise og all representasjon og deltakelse på div konferanser og 

arrangementer for leder og nestleder.  

Det er helt nødvendig å arbeide videre med NJs dataverktøy, både saks- og medlemsarkiv 

og økonomisystemet. Vi kommer ikke så langt i utviklingen som håpet i 2018, så deler av 

jobben og planlagte midler skyves til 2019. 

I 2019 er første hele år i Brugata, men uttelling for lavere leiekostnader ble hentet inn i 

overgangen mellom Torggata og Brugata i år. Flyttekostnadene på vel 2 mill kr ligger deri-

mot som engangskost. i 2018. Minner om vi bevisst ikke budsjetterte alle flyttekostnader. 

Organisasjon 

Organisasjonsbygging   Budsjett 2018    Budsjett 2019         Endring  

Landsmøte 0 2 089 000 2 089 000 - 

Landsstyret 617 900 579 425 -38 475 -6,2 % 

Arbeidsutvalget 218 500 227 620 9 120 4,2 % 

NJ-skolen (inkl. Proffkurs for frilans) 1 459 340 1 660 589 201 249 13,8 % 

Kontrollkomite/valgkomite/div.utvalg 143 750 162 350 18 600 12,9 % 

Internasjonalt arbeid 543 099 538 750 -4 349 -0,8 % 

Andre konferanser 48 100 67 700 19 600 40,7 % 

Lagsbevilgninger 3 900 000 3 700 000 -200 000 -5,1 % 

Kostnader tillitsvalgte NRKJ 355 300 400 000 44 700 12,6 % 

Verving (inkl. prosjektlønn) 60 000 *916 800 856 800 1428,0 % 

Medlemsundersøkelse 200 000 0 -200 000 -100,0 % 

Studentarbeidet 82 700 86 000 3 300 4,0 % 

Tiltak og oppdrag tillitsvalgte 50 000 310 000 260 000 510,0 % 
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Sum organisasjonsbygging 7 678 689 10 733 234 3 054 545 39,8 % 

*hvorav 739 000 kroner overføres fra 2018. 

Den store ekstra kostnaden i 2019 er landsmøtet, der det foreslås budsjettert snaut 2,1 

millioner kroner.  

Ny tiltaksplan avstedkommer ofte utvalgsarbeid, og det foreslås å sette av et lite beløp til 

dette. 

Den andre store ekstra kostnaden er vervearbeidet, som er påbegynt i år. Den øremerkede 

potten på 1,4 mill. som landsstyret satte av til verving fra overskuddet på konfliktfondet i 

2017, benyttes i løpet av 2018 og 2019, og det er i budsjettert en mindre sum i tillegg. 

Midlene brukes på en rådgiver som driver verveprosjektet i ett år, dels med økt aktivitet for 

å verve og beholde medlemmer i perioden, dels med å endre organisasjonen for å være 

bedre rustet framover. Se mer om budsjetteringen av vervearbeidet i pkt. 04.04.  

Dessuten har vi tatt hensyn til signalene om at det må arbeides bedre med å bygge og støtte 

de tillitsvalgte. Det foreslås derfor å gjennomføre NJ Styrkeløft også i 2019, og i tillegg 

foreslås det å sette av en betydelig økt sum til bistand og kompetanseheving av og for 

tillitsvalgte/klubbledere, totalt 0,5 mill. kroner ekstra i postene NJ-skolen og Tiltak og 

oppdrag tillitsvalgte. 

Det samme gjør i praksis overføringene til drift av lagene, for selv om denne posten er tatt 

noe ned, er den på nivå med erfart forbruk. Minner om at journalistfaglig aktivitet i lagene 

budsjetteres på vederlag. 

Vi gjennomførte en stor medlemsundersøkelse i 2018, som representerte en kostnad vi ikke 

har i 19. 

Medlemsservice 

Medlemsservice         Budsjett 2018         Budsjett 2019         Endring  

1 G-forsikringen for medlemmene 1 265 000 1 255 000 -10 000 -0,8 % 
Annen medlemsservice 
enkeltmedlem 255 000 330 000 75 000 29,4 % 

Journalisten 3 280 000 3 320 000 40 000 1,2 % 
PA kassa, PG kassa og 
Solidaritetsfondet  1 145 300 1 146 300 1 000 0,1 % 

Kommunikasjon (inkl. nettsider) 850 000 *550 000 300 000 -35,3 % 

STUP-prosjekt 459 375 459 375 0 0,0 % 

Sum medlemsservice 7 254 675 7 060 675 -194 000 -2,7 % 

*hvorav 225 000 kr som overføres fra 2018.  

Nye nettsider lanseres høsten 2018, men det gjenstår utviklingsarbeid, ikke minst for å få 

på plass Min Side-funksjonalitet for medlemmene. Dette er et viktig prosjekt også i 

tilknytning til å verve og beholde medlemmer.  
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Faglig arbeid 

Faglig arbeid         Budsjett 2018         Budsjett 2019         Endring  

Forhandlinger 473 800 302 100 -171 700 -36,2 % 

Hovedavtaleforhandlinger 43 000 0 -43 000 -100, % 

Tariffkonferanser 637 161 55 000 -582 161 -91,4 % 

Faglig assistanse/bestillingskurs 151 300 157 100 5 800 3,8 % 

Sum faglig arbeid 1 305 261 514 200 -791 061 -60,6 % 

Det er viktig å huske at den største kostnaden til faglig arbeid ligger i «Sentral drift» som 

Kostnader ansatte. At utgifter til tariff budsjetteres betydelig lavere i 2019 enn i 2018, 

betyr derfor ikke at arbeidet med tariff tas ned, for ressursene i sekretariatet er de samme. 

De store kostnadene med å samle forhandlingsutvalg og tillitsvalgte på tariffkonferanser 

følger hovedoppgjørene, og 2019 er et mellomår. 

04.04 Overføringer av driftsmidler fra 2018 til 2019  

Det er budsjettert med kostnader til enkelte prosjekter i inneværende år, som ikke vil bli 

ferdigstilt før neste år.  

Det gjelder altså nye nettsider (nj.no), nytt saks/medlems- og økonomisystem og 

verveprosjektet.  

Vi har fått råd fra revisor om å sette de nevnte kostnadene inn i regnskapet for 2018 som 

overføringer med «selvpålagte restriksjoner» i egenkapitalen (i et aktivitetsbasert regnskap 

kalt formålskapital). Dette er altså ikke nye kostnader, men ubrukte midler som trengs for å 

gjennomføre de planlagte aktivitetene.  

I regnskapet vil det framkomme slik:  

 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring  

Budsjettert årsunderskudd 2 397 825 2 979 009 581 184 24,2 % 

     

     
Dekkes v/ bruk av egenkapital med selvpålagte 
restriksjoner    

Satt av til nj.no  -225 000 -225 000  
Satt av til nytt medlemssystem  -630 000 -630 000  
Satt av til verving  -739 000 -739 000  
Sum bruk av ek med selvpålagte 
restriksjoner 0 -1 594 000 -1 594 000   

     
Budsjettert årsunderskudd etter 
bruk av egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner 2 397 825 1 385 009 -1 012 816 -42,2 % 

 

 



 Nors k  J ou rn a l i s t l ag ,  P os t b ok s  8 79 3 ,  0 02 8  O s lo  S id e  9  

05 Vederlagsbudsjettet 2019  

Vi forventer totalt 16,3 millioner kroner i forskjellige vederlagsinntekter i 2019 og vi 

budsjetterer med ca. 17,3 mill. kr i forbruk. 

Inntekter 

NJs vederlagsbudsjett Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring 

Endring 
i 

prosent 

     

     

Kopivederlag -10 400 000 -11 000 000 -600 000 5,8 % 

Kabelvederlag -3 200 000 -3 900 000 -700 000 21,9 % 

Vederlag fra digital kopiering -140 000 -140 000 0 0,0 % 

Privatkopieringsvederlag -1 500 000 -2 000 000 -500 000 33,3 % 

Kulturarvvederlag -700 000 -800 000 -100 000 14,3 % 

Brutto inntekter -15 940 000 -17 840 000 -1 900 000 11,9 % 

Adm. andel vederlagsmidler 2 316 000 2 576 000 260 000 11,2 % 

Netto vederlagsinntekter -13 624 000 -15 264 000 -1 640 000 12,0 % 

Andre inntekter vederlagsfondet -900 000 -700 000 200 000 -22,2 % 

Sum driftsinntekter -14 524 000 -15 964 000 -1 440 000 9,9 % 

     

Netto finansinntekter -345 000 -345 000 0 0,0 % 

     

Sum inntekter -14 869 000 -16 309 000 -1 440 000 9,7 % 

Vederlagsfondet er pt på omkring 26 millioner kroner, og landsstyret har vedtatt at 

vederlagsfondet skal ned til ett års inntekt, altså omkring 16 millioner. Vi har tatt 

utgangspunkt i at vi skal gjøre dette over en tiårs periode, og har derfor budsjettert 2019 ut 

fra en tanke om et merforbruk på omkring en million kroner neste år.  

Vederlagsmidlene foreslås i hovedsak brukt til samme aktiviteter som tidligere år, i tillegg 

til at vi har budsjettert den nye stillingen som landsstyret har vedtatt for hele 2019. Den 

vedtatte økte potten til konferansestipender er også lagt inn. I tillegg har vi budsjettert en 

betydelig økning av så vel NJs reisestipend, arrangementsstøtte til journalistfaglige 

konferanser (egne og andres), og vi forventer at den nye stillingen gjør lokallagene i stand 

til å ha flere journalistfaglige arrangement, og har derfor økt også denne potten.  

De foreslåtte studiestipendene er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet, men kan legges inn 

under budsjettbehandlingen i LS om de vedtas der.  
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Slik vil vi bruke vederlagspengene i 2019 

 

Driftskostnader    Budsjett 2018 Budsjett 2019         Endring  

Reisestipend 1 355 000 1 655 000 300 000 22,1 % 

Opphavsrettsarbeid 1 180 000 1 150 000 -30 000 -2,5 % 

Medierettsarbeid 790 000 752 000 -38 000 -4,8 % 
Arrangementsansvarlig for kurs og 
konferanser 0 975 000 975 000 - 

Lokale tiltak 1 400 000 1 700 000 300 000 21,4 % 

Journalistfaglige konferanser 1 780 000 *2 380 000 600 000 33,7 % 

Norsk Presseforbund (NP) 1 655 000 1 655 000 0 0,0 % 

Institutt for Journalistikk (IJ) 3 000 000 3 000 000 0 0,0 % 

Kurs og etterutdanning frilansere  1 199 000 1 259 000 60 000 5,0 % 
Priv.kopivederlag og kulturarvv. utbetalt 
/brukt direkte 1 945 000 2 395 000 450 000 23,1 % 

Teknologidager 585 000 0 -585 000 -100,0 % 

Diverse arbeid 397 730 380 000 -17 730 -4,5 % 

Sum kostnader 15 286 730 17 301 000 2 014 270 13,2 % 

*300 000 i økningen her er individuelle konferansestipend, 300 000 er økt 

arrangementsstøtte. 

 

Forslag til vedtak: 

• Landsstyret vedtok drifts- og vederlagsbudsjettet som foreslått.  
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