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Lokallagsprosjektet 

 
Det foreslås overfor landsstyret sammenslåing av flere lokallag. Siden lagene er ulike både i størrelse og 
geografisk spredning, anbefales det ulike løsninger på hvordan de nye lagene skal organiseres. Videre 
foreslås det til tiltaksplanen at arbeidet med restrukturering av lokallagene videreføres i neste periode. 
 
 
Bakgrunn 
 
I konkretiseringen av tiltaksplanen for inneværende periode vedtok landsstyret på sitt møte i juni 2017 å 
nedsette tre piloter som skulle se på nærmere samarbeid og/eller evt. sammenslåing av lokallag. I vedtaket 
heter det: 
 
«Det etableres tre piloter der NJ går litt mer i dybden for å finne ut hva som må til for å få til en fusjon, og 
om en fusjon er hensiktsmessig for de tre regionene Trøndelag, Troms og Hålogaland og Hedmark/Oppland. 
Tidsplan: Før høsten 2018. Ansvaret for pílotprosjektet legges til politisk ledelse, stab og de berørte 
lokallagslederne.» 
 
Det var ulike grunner til at de tre områdene ble valgt ut. Hedmark og Oppland – fordi de har ytret ønske om 
det selv, Trondhjem og Nord-Trøndelag – fordi ytre omsetendigheter legger til rette for det, og sist Troms 
og Hålogaland fordi spørsmålet om sammenslåing av disse lagene har vært til behandliing tidligere. Lagene 
speiler også bredden i våre lag med tanke på ulike størrelser og geografisk spredning. 
 
Etter at arbeidet startet opp, ble det for piloten i nord stilt spørsmål om hvorfor de andre lagene i regionen  
ikke var invitert med. De fire lagene samarbeider blant annet i dag om gjennomføreingen av Svarte Natta-
konferansen. Det ble derfor tatt initiativ til et fellesmøte mellom de fire lagene i nord. Det ble avholdt i 
Tromsø i januar 2018 og fulgt opp med nytt møte i oktober. På det første møtet deltok et stort antall fra de 
ulike styrene, på det siste to fra hvert stye. 
 
I Hedmark og Oppland har det vært avholdt ett møte med representanter fra begge styrene, samt 
fellessamling for begge lagene i juni 2018 med rundt 35 deltakere. Det har videre vært løpende dialog med 
lederne for lagene om fremdrift og løsningsforslag på bestemte problemstillinger de enkelte lagene står i. 
Her har styrene gjentatt sitt ønske om sammenslåing. 
 
For Tronshjems og Nord-Trøndelag ble tanken om sammenslåing første gang diskutert i forkant av Hell-
konferansen i januar 2018. Senere har representanter fra landsstyret deltatt på årsmøtet til Nord-
Trøndelag. Det er også avholdt et fellesmøte med representanter fra de to styrene. 
 
Videre har prosjektet vært presentert på lagenes årsmøter høsten 2018. 
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Arbeidet har vært preget av en åpen dialog mellom lagene og de fra politisk ledelse som har deltatt i 
samtalene. Arbeidet skulle med fordel ha kommet i gang tidligere og hatt en jevnere fremdrift, men flere av 
dem som har hatt sentrale oppgaver i prosjektet har sluttet og meldt seg ut av NJ, eller har for tiden 
permisjon fra sine verv.  
 
Som det fremgår av vedtaket til landsstyret har det vært et ønske om at prosjektet skulle være politisk 
drevet. Britt Ellen Negård, Christer Pedersen, Kjersti Fikse Ness og Pål Hellesnes har vært sentrale 
bidragsytere. For politisk ledelse har det vært viktig å forankre prosjektet blant landsstyremedlemmene 
som kommer fra de geografisk, berørte områdene. Det har også vært gitt løpende orienteringer tilbake til 
lansdsstyret og spørsmålet har vært drøftet med konsernlag og flere av de store klubbene. 
 
Motivasjon for prosjektet og mottakelsen 
 
Kampen om tiden vår er tøff. Det gjelder også for våre tillitsvalgte, både hva de har muligheter til i 
arbiedstiden og på fritiden. Det faktum at vi har blitt langt færre gjør også tilgangen på potensielle 
tillitsvalgte mindre. 
 
En opptelling viser at vi trenger 160 navn bare for å fylle opp våre lokalalg. I tillegg kommer konsernlag, 
landsstyret og sentrale utvalg. I tillegg gjør NJ en rekke oppnevnesler til styrer som er viktige både for å 
fremme journalistene og journalistikkens interesser. 
 
Prosjektet har aldri vært drevet frem som et sparetiltak. Likevel er det forhold rundt økonomien og hva 
medlemmene våre får igjen, som vi må ta hensyn til. 
 
* I 2017 bilveget NJ 2,9 millioner kroner til lokallagene. 
* Nær 40 prosent brukes på styrehonorar og seminar - uten at det flere steder kommer aktivitet ut av det. 
* Fortsatt blir mellom 600.000 og 750.000 årlig tilbakeført til NJ. 
* Dagens modell er ressurskrevende for NJ både innen regnskap og organisasjon. Mer enn vi kanskje var 
klar over. 
 
Det skal ikke underspilles at det i flere av de berørte lagene har vært skepsis til prosjektet. Ikke på grunn av 
endringer i seg selv, men for sentralisering, lang avstand fra beslutningstakere til dem som skal utføre 
oppgavene, og en frykt for at der hvor lagene i dag fungerer godt, vil aktiviteten falle sammen om det ikke 
er lokalt styre. 
 
Størst er denne skepsisen i Troms og Helgeland og Salten. Det er to lag som for tiden har jevn og god 
aktivtet, og som frykter en sammenslåing vil gjøre at det gode arbeidet lokalt ikke videreføres. 
 
I Finnmark og Hålogaland ser de store muligheter ved en sammenslåing, og har derfor på sine årsmøter 
fattet enstemmige vedtak om sammenslåing. 
 
Bekymringene ved en sammeslåing skal vi ta på største alvor, men vi mener de ulike forslagene til 
organisering i det alt vesentlige tar høyde for dem. Det er prosjektets intensjon at vi skal skape mer og ikke 
mindre aktivitet, at den skal nå breiere ut, men at vi skal hente ut noen stordriftsfordeler. Videre legger vi til 
grunn at de største klubbene må spille en mer aktiv rolle for å bidra til aktivitet. 
 
I dag bruker vi ikke ubetydelige ressurser på å administrere et byråkrati. Det er både administrativt og 
kostandsmessig krevende å forholde seg til et tyvetalls lagsledere og like mange kasserere. Særlig i det siste 
leddet hvor det har vært betydelig gjennomtrekk. 
 
Norsk Journalistlag står foran mange prioriteringer for å nå de langsiktige økonomiske målene og bygge en 
ortganisajson på en sunn økonomi. Da må vi gå gjennom hele organisasjonen for å lete etter mulige 
effektiviseringstiltak som ikke rammer aktiviteten. 
 
En annen viktig motivasjon for prosjektet er også det faktum at aktiviteten i flere lag har vært svært liten – 
om ikke fraværende – over tid. Reint økonomisk ser det pent ut, men for organsisajonen er det ikke heldig 
at aktiviteten ligger nede flere steder. 
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Viktige avklaringer 
 
I arbeidet kom det raskt frem behov for at organisasjonen, gjennom landsstyret, fattet vedtak som sier noe 
omn representasjon på landsmøtet, pengestrømmer og hva lagene kan gjøre med egen økonomi ved en 
eventuell sammenslåing. 
 
Som svar på dette fattet landsstyret på sitt møte i juni 2018 følgende vedtak: 
 
* Landsstyrets intensjon er at sammenslåing av lag ikke skal føre til svekket representasjon på landsmøtet. 
• I en overgangsfase skal sammenslåing av lag ikke få negativ påvirkning på økonomiske tildelinger fra NJ. 
• Arbeidet med å se etter muligheter for at flere lokallag kan søke tettere samarbeid, eller slå seg sammen, 
intensiveres. 
• Endelig anbefaling legges frem for landsstyret i november 2018.10.31 
 
Det er landsstyret som vedtar opprettelse, nedleggelse eller sammenslåing av lokallag. Det er derimot 
landsmøtet, gjennom vedtektene, som avgjør hvordan delegatfordelingen skal være. For å støtte opp om 
vedtaket landsstyret har gjort, vil det derfor bli fremmet forslag om endring av vedtektenes §18, bokstav B 
og D. Hensikten er at det er lokallagsstrukturen per oktober 2018 som skal legges til grunn for tildeling av 
delegater til landsmøtet i 2021. Ingen lag blir altså «straffet» for å søke sammen. 
 
For å sikre en god, geografisk representasjon på landsmøtet legges en slik vedtektsendring til grunn for 
vedtakene landsstyret inviteres til å gjøre rundt lokallagssammenslåing. 
 
Regiontanken 
 
Å foreslå sammenslåing i en tid hvor det er politisk strid om regionreform og hvem som skal ta beslutninger, 
kan tenkes å være som å jobbe i kraftig motvind. Men vår idé handler ikke om å flytte makt, eller redusere 
aktiviteten. Tvert imot er vårt mål å skape mer aktivt. Derfor har også landsstyret vedtatt at det skal 
etableres en egen arrangementsstilling som skal sørve lokallagene, og som skal være til hjelp for de 
regionale journalistfaglige konferansene, som er en av de viktigste oppgavene lokallagene har i dag. Til 
sammenligning organiserer også redaktørene seg i regioner, NRK har sine regioner og flere av konsernene 
jobber også i regioner – enten formelt eller i tette samarbeid. 
 
I prosjektet har vi kommunisert tydelig at dette ikke er en prestisjesak for politisk ledelse, og at dersom nye 
strukturer ikke fungerer etter intensjonen, vil endringer bli foreslått. Det er derimot stor tro på at det nå er 
modent for en omorganisering. 
 
Hva med andre lag? 
 
Etterhvert som prosjektet er blitt kjent i organisasjonen, har flere lag både meldt sin interesse og blitt 
presentert for tankene bak. Representanter for politisk ledelse og stab har blant annet fortalt om prosjektet 
på samlinger i Haugesund og Møre og Romsdal. Det har også vært tema i møter med Stavanger og sist på 
årsmøtet i Sogn og Fjordane. Det er videre diskutert med flere av de store klubbene og i møter med 
konsernlagene. 

Noen lokallag har også fattet egne vedtak, selv om spørsmålet om sammenslåing ligger til landsstyret å 
avgjøre. 

På Sogn og Fjordane sitt årsmøte ble følgende enstemmig vedtatt: «Årsmøtet i NJ SFJ vedtek at styret i laget 
det komande året skal arbeide med å belyse problemstillinga omkring fylkessamanslåinga og NJ-lokallaga. 
Til årsmøtet 2019 skal styret ha utarbeidd ei sak med tilråding om NJ SFJ etter 2020». 

Årsmøtet i Stavanger Journalistlag har vedtatt å avvikle samarbeidet med Agder om Sommer konferansen 
og heller se mot Bergen og Hauststormen. Videre har det vedtatt at de skal ta initiativ til å få vurdert en 
sammenslåing til et regionlag for Vestlandet. 
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På sitt møte i juni uttrykte landsstyret stor tro på fremdriften i prosjektet. Det resulterte i at det ble fattet 
vedtak om å intensivere arbeidet. Av kapasitetsgrunner er det ikke gjort, utover de lag som alt er en del av 
prosjektet. Men både utfra erfaringene vi har gjort oss, og interessen for prosjektet, anbefales det at 
reorganisering av lokallag blir en prioritert oppgave i tiltaksplanen for neste periode. 

Vedtakene 

Som det fremgår av innledningen er det behov for ulik organisering av de nye lagene. Det er ikke 
hensiktsmessig at landsstyret går for langt ned i detaljene, men det er viktig at det gjøres vedtak som sikrer 
representativitet. Under fremgår hovedtrekkene i hvordan organiseringen er tenkt gjennomført: 
 
Hedmark og Oppland 

* Lokallagene i Hedmark og Oppland slås sammen til NJ Innlandet. 
* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. 
* Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 

Trondhjems og Nord-Trøndelag 

* Lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag slås sammen til NJ Trøndelag. 
* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. 
* Det vedtektsfestes at minst to av styrerepresentantene skal komme fra medlemsmassen i dagens Nord-
Trøndelag lokallag. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 

Finnmark, Tromsø, Hålogaland, Helgeland og Salten 

* Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten bør slås sammen. 
Før endelig vedtak fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av en representant fra hvert av lagene, 
politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over 
hvordan et slikt lag utformes og driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. 
* Det etableres et styre på åtte personer, hvor dagens fire lag har to representanter hver. Det velges fire 
vararepresentanter – en fra hver region. Denne fordelingen vedtektsfestes. 
* Et medlem fra studentlaget ved journalistutdanningen i Bodø har møte og talerett. 
* Valgkomiteen skal bestå av fire personer - en fra hver av de geografiske områdene. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 
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Forslag til vedtak: 
 
1. Hedmark og Oppland 

* Lokallagene i Hedmark og Oppland slås sammen til NJ Innlandet. 
* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. 
* Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 

2. Trondhjems og Nord-Trøndelag 

* Lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag slås sammen til NJ Trøndelag. 
* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. 
* Det vedtektsfestes at minst to av styrerepresentantene skal komme fra medlemsmassen i dagens Nord-
Trøndelag lokallag. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 

3. Finnmark, Tromsø, Hålogaland, Helgeland og Salten 

* Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten bør slås sammen. 
Før endelig vedtak fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av en representant fra hvert av lagene, 
politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over 
hvordan et slikt lag utformes og driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. 
* Det etableres et styre på åtte personer, hvor dagens fire lag har to representanter hver. Det velges fire 
vararepresentanter – en fra hver region. Denne fordelingen vedtektsfestes. 
* Et medlem fra studentlaget ved journalistutdanningen i Bodø har møte og talerett. 
* Valgkomiteen skal bestå av fire personer - en fra hver av de geografiske områdene. 
* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene. 
* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets 
innstilling om representasjon på landsmøtet. 

 


