
NOTAT 

Pressens Hus - veien videre

Hvorvidt NJ skal flytte inn i Pressens Hus har vært en sak som har engasjert i perioden, og det er 
svært sterke meninger for begge ståsteder. Landsstyret har vært opptatt av å forsøke å finne frem til 
en løsning som hele organisasjonen kan slutte seg til. LS oppfatter at NJ kan delta fellesdelen i 
Pressens Hus. Derfor gav landsstyret politisk ledelse signaler om å jobbe for en slik løsning i august 
2018. Nå er det behov for at landsstyret formaliserer dette i et vedtak, og at det gis 
forhandlingsfullmakter til å forhandle frem en best mulig løsning for NJ i fellesdelen i Pressens Hus. 
Det foreslås at landsstyret skal beslutte når forhandlingsløsning foreligger. 

Norsk Journalistlag ble i mai 2017 invitert av Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, 
Landslaget for lokalaviser, Fagpressen og Mediebedriftenes Landsforbund til å være med å se om det 
er mulig å etablere et Pressens Hus. Prosjektet ble presentert med mål om «å skape et dynamisk og 
levende mediefellesskap, som kan være en fremtidsrettet og samlende kraft for grupperingen, 
medlemmer og andre interessenter, og styrke forståelsen av journalistikkens og de redaktørstyrte 
medienes rolle i et åpent demokratisk samfunn». 

Det oppstod både intern og ekstern debatt da invitasjonen ble kjent. Bakgrunnen var at landsstyret i 
25. mai 2016 fattet vedtaket: 

• NJ ønsker ikke å gå videre i et prosjekt som innebærer samlokalisering med arbeidsgivere. 
• NJ ønsker å videreføre dialogen med andre presseorganisasjoner for å kartlegge mulighetene 

for et «Pressens hus» 

Arbeidsutvalget i NJ mente saken stilte seg i et annet lys i mai 2017 fordi det da faktisk forelå en 
invitasjon om å delta, og invitasjonen ble lagt frem for landsstyret.  

Landsstyret fattet 7.juni 2017 vedtaket:   
• NJ takker ja til forprosjektet om Pressens Hus 
• AU får fullmakt til å utforme kriterier til å delta i pressens hus ut fra debatten i landsstyret. 
• Sekretariatet fortsetter prosessen med å finne nye lokaler med formål om å leie billigere enn i 

dag. 

Arbeidet med Pressens Hus startet opp allerede høsten 2017. Organisasjonene som var med og som 
etterhvert tegnet intensjonsavtaler om Pressens Hus var både Norsk Presseforbund, Norsk 
Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen, Institutt for Journalistikk og 
Mediebedriftenes Landsforbund. Grupperingen dannet styringsgrupper og arbeidsgrupper høsten 
2017. NJ tegnet også intensjonsavtale i desember 2017 etter at AU 20. desember fattet vedtaket: 

• NJ inngår intensjonsavtale om Pressens Hus. Et senere innflytningstidspunkt enn det 
intensjonsavtalen legger opp til vil ha stor betydning for NJs endelige beslutning.  

• Torbjørn Brenna oppnevnes som NJs representant i prosjektgruppa i Pressens Hus og Dag Idar 
Tryggestad som NJs representant i styringsgruppa for Pressens Hus. Hege Iren Frantzen stiller 
på møte i styringsgruppa på vegne av NJ dersom Dag Idar må melde frafall. 
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Vedtaket i arbeidsutvalget utløste diskusjoner i organisasjonen om det var riktig av NJ å bruke penger 
på et utredningsarbeid om Pressens Hus, når det ikke var fattet endelig vedtak om at NJ skulle flytte 
inn i Pressens Hus. Landsstyret diskuterte saken på sitt møte i mars og fattet vedtaket:  

• AU forplikter seg ikke til nye kostnader i forbindelse Pressens Hus så lenge vi er bundet av 
kontrakten i Brugata.  

• Eventuelle nye forpliktelser om bruk av ressurser skal fremmes for landsstyret. 

Våren 2018 viste nyhetsbyrået NTB interesse for Pressens Hus. NTB ville være en så stor deltaker i 
Pressens Hus at da de bestemte seg for å gå inn, ble det behov for å gjøre organisatoriske endringer i 
prosjektet og en ny styringsgruppe og arbeidsgruppe ble etablert. NJs leder gikk inn i den nye 
styringsgruppa som består av lederne i organisasjonene og som ledes av Mads Yngve Storvik i NTB. 
Også Faktisk.no har tegnet intensjonsavtale med Pressens Hus og er en del av den nye 
styringsgruppa.  

Prosjektet har gjennom firma Realia søkt etter aktuelle lokaler som kan huse alle organisasjonene 
med gode kontorer og gode fellesarealer. I dette arbeidet har NJs representant jobbet utifra beskjeden 
fra landsstyret fra juni 2017 rundt hva som var viktig for NJ dersom NJ skulle kunne flytte inn i et 
Pressens Hus. NJ har også oversendte kravspesifikasjonene for Norsk Journalistlag som Pressens Hus 
tok utgangspunkt i når de startet sitt søk etter eiendommer. 

NJs deltakelse i Pressens Hus har engasjert medlemmer og tillitsvalgte både i landsstyret og i 
organisasjonen, og det er ingen tvil om at meningene om hvorvidt NJ skulle flytte inn i Pressens Hus 
har både sterke motstandere og sterke forkjempere. Politisk ledelse har vært opptatt av at 
organisasjonen skal opptre ryddig i en sak med så sterkt engasjement, samtidig som vi har forsøkt å 
lete etter løsninger som kan forene de ulike ståstedene i saken. På landsstyremøtet i august 2018 
luftet politisk ledelse hva som kunne være en mulig løsning for NJs deltakelse i Pressens Hus og 
hvordan NJ kan ivareta de sterke stemmene både for og i mot. Landsstyret har oppfattet at det er 
bred enighet om at NJ kan og bør delta i den delen som handler om å skape fellesskap og 
synliggjøring av bransjen, og at det ikke er knyttet motstand til at NJ deltar i fellesdelen av Pressens 
Hus. For å finne frem til en løsning landsstyret mener organisasjonen vil kunne slutte opp om, 
signaliserte landsstyret i møtet i august at politisk ledelse nå skulle jobbe for å finne den beste måten 
hvor NJs deltakelse i Pressens Hus er deltakelse i fellesdelen av Pressens Hus. Dette signalet er gitt 
videre til styrings- og arbeidsgruppa i Pressens Hus og de aktuelle lokalene for Pressens Hus, som det 
nå jobbes med, inneholder ikke kontorplasser for NJs stab. 

Landsstyret har også vært opptatt av økonomien i prosjektet og kostnadene for NJ ved en deltakelse. 
NJ har undersøkt om det er mulig å finansiere NJs deltakelse i fellesdelen gjennom vederlagsmidler 
og hovedkonklusjonen er at NJs deltakelse i en slik fellesdel er klart innenfor det vederlagsmidler er 
tenkt å gå til. 

Nå er situasjonen slik at Pressens Hus er i ferd med å lande hvilke lokaler som til slutt skal være 
Pressens Hus og både for å være tydelig på at Pressens Hus ikke skal lete etter kontorlokaler for NJs 
stab, men at fellesdelen har en sentral prioritet i Pressens Hus, er det nødvendig at landsstyret 
formaliserer signalene fra augustmøtet. For å kunne jobbe frem den beste løsningen for NJ i 
fellesdelen i Pressens Hus, både når det gjelder leieforhold, tilgang til lokalene, forpliktelse i tid mm, 
er det også nødvendig at landsstyret tydeliggjør politisk ledelses forhandlingsfullmakter slik at de kan  
jobbe frem en løsning som er god for NJ, men at endelig forslag til løsning legges frem til vedtak for 
landsstyret.  

Forslag til vedtak: 
• Politisk ledelse har fullmakt til å forhandle frem en best mulig løsning for NJs deltakelse i 

fellesdelen i Pressens Hus.  
• Landsstyret får fremlagt forslag til løsning og fatter endelig vedtak. 
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