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FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL 

Norsk Journalistlags landsmøte, Gardermoen 24. – 26. mai 2011 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tirsdag 24. mai 2011  

 

Sak 1: Åpning, konstituering av møtet 

 

Norsk Journalistlags 40. landsmøte ble åpnet kl. 11.00 av NJs leder Elin Floberghagen.  

 

 

Sak 1. a: Godkjenning av innkallingen 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

* 
 

NJs leder Elin Floberghagen leste opp navn på døde medlemmer i perioden.  

Deretter ett minutts stillhet. 

 
* 

 

Sak 1. b: Godkjenning av delegater   

Forslag nr. 217: Godkjenning av delegater 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Vedtak: Delegatene ble godkjent. 

 

 

Sak 1. e: Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

 

Landsstyret la frem følgende forslag til dagsorden: 

 

Sakliste for landsmøtet 2011 

 

1. Åpning, konstituering av møtet 

a) Godkjenning av innkalling 

b) Godkjenning av delegater 

c) Valg av to ordstyrere 

d) Valg av to protokollsekretærer 

e) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

f) Valg av redaksjonskomitéer 

g) Valg av tellekorps 

2. Beretning for perioden 

3. Regnskap, revisjonsberetninger og desisjonsrapporter 

4. Vedtekter 

5. Program 2011-2013 

6. Tiltaksplan 2011-2013  
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7. Innkomne forslag 

8. Økonomiske retningslinjer 2011-2013 

a) Økonomiske rammer og hovedmål 

b) Fordelingen av vederlagsmidlene 

c) Kontingentvedtak 

9. Valg 

 

Vedtak: Forslaget til dagsorden ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 1d: – Valg av to protokollsekretærer 

 

Forslag nr. 207: Forslag til protokollsekretærer 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

August Ringvold, NJ 

Stein Larsen, NJ 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Sak 1e: – Godkjenning av forretningsorden 

 

Forslag nr. 205: Forslag til forretningsorden 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

(Punkter iht. NJs vedtekter er merket *) 

 

1. Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører. Alle 

NJ-medlemmer har adgang til landsmøtet som tilhørere. * 

 

2. NJs leder åpner landsmøtet og leder møtet under konstitueringen. 

 

Ingen må forlate landsmøtet uten innvilget permisjon. Permisjonssøknader skal så tidlig som 

mulig leveres direkte til ordstyrerne. 

 

3. Landsmøtet velger følgende landsmøtefunksjonærer: 

• To ordstyrere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.* 

• To protokollsekretærer 

• Redaksjonskomiteer 

• Tellekorps.* 

 

4. Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet* 

Utgangspunktet er: Taletiden er tre minutter for innlegg. Det gis anledning til 2 replikker per 

taler, samt svar fra taler – inntil 1 minutt hver.  

 

5. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger* til hver sak. 
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6. Forslag, unntatt de som gjelder forretningsorden, må leveres elektronisk.* 

Trekkes forslag skal dette gjøres skriftlig til ordstyrer. 

 

7. Siste frist for inntegning av talere til den enkelte sak (strek) fastsettes av landsmøtet etter 

forslag fra ordstyrer. Alle forslag må være levert og referert før strek settes. 

Når strek er satt, kan forslag i saken ikke fremmes. 

 

8. Vedtak treffes om ikke annet følger av NJs vedtekter ved alminnelig flertall, unntatt ved 

vedtektsendring hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som 

forkastet.* 

Dersom 20 eller flere delegater krever det, skal avstemningen foretas skriftlig.* 

 

9. Landsstyret har ikke stemmerett under behandlingen av beretning, regnskap, eller andre 

saker som angår ansvarsfrihet for landsstyrets tidligere vedtak. * 

 

10. Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å behandle 

saker som ikke er satt opp på sakslisten, såfremt saken ikke innebærer 

vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever samme flertall blant samtlige 

stemmeberettigede.* 

Delegatene kan bare fremme forslag om vedtektsendring for de paragrafer som det allerede er 

fremmet endringsforslag til – og bare om det tema som endringsforslaget omhandler. 

 

11. Landsmøtet kan henvise forslag til redaksjonskomiteene. Komiteene kan ikke fremme nye 

saker for landsmøtet.  

 

12. Ved valg er benkeforslag tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til 

å motta valg.* 

 

13. Ledere av NJs sentralt oppnevnte forhandlingsutvalg og konserntillitsvalgte har møte- og 

talerett på landsmøtet. * 

 

14. NJs generalsekretær og rådgivere har tale- og forslagsrett på landsmøtet.* 

 

Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt. 

 

 

Sak 1f: Valg av redaksjonskomiteer  

Forslag nr. 209: Forslag til redaksjonskomité politikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Hege Iren Frantzen (leder), NRK 

Håkon Okkenhaug, Trønderavisa 

Baard Zakariassen, TV2 

Silje Midttun, Frilans 

Carine Johansen, Østlandets Blad 

Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad 

Åsne Haugli, Dagens Næringsliv 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Forslag nr. 210: Forslag til redaksjonskomite vedtekter 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Thomas Spence, (leder), LS 

Jan Børge Leirvik, LS og NRK 

Anne Berit Larsen, Agder Journalistlag 

Veslemøy Lode, Dagbladet/Oslo Journalistklubb 

Stein Sneve, Avisa Nordland 

Jahn-Arne Olsen, NJ 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Sak 1g: Valg av tellekorps  

Forslag nr. 208: Forslag til tellekorps 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Arne Ingmar Eggen, Agderposten 

Randi B. Johansen, Aftenposten 

Else Børte, Telemarksavisa 

Terje Størksen, Haugesunds Avis 

Sigbjørn Høidalen, Varingen 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Sak 1c: Valg av to ordstyrere 

Forslag nr. 206: Forslag til ordstyrere 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Astrid Dalehaug Norheim, Vårt Land 

Arild Berg Karlsen, Bergens Tidende 

 

Vedtak: Astrid Dalehaug Norheim og Arild Berg Karlsen ble valgt som ordstyrere. 
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Sak 9. Valg 

Valgkomiteens leder Sven Arne Buggeland presenterte kandidater til nytt landsstyre. 

 

Til landsstyre: 

Anne Berit Larsen, NRK Sørlandet/Agder 

Elin Floberghagen, NJ/Akershus 

Carine Johansen, Østlandets Blad/Akershus 

Jan Børge Leirvik, NRK Hordaland/Bergen 

Brynhild Sigbjørnsdotter Steine, Avisa Hordaland/Bergen 

Heidi Torkildson Ryste, Bergens Tidende/Bergen 

Karstein Sæverås, Vestnytt/Bergen 

Henrikke Helland, TV 2/Bergen 

Lars Johnsen, Drammens Tidende/Buskerud 

Jørn Wad, Frilanser/Frilansjournalistene 

Silje Midttun, Frilanser/Frilansjournalistene 

Einar Tho, Haugesunds Avis/Haugesund 

Stein Sneve, Avisa Nordland/Helgeland og Salten 

Toril S. Alfsvåg, Rana Blad/Helgeland og Salten 

Leif Steinholt, Helgelands Blad/Helgeland og Salten 

Alf Jørgen Hernes Tyssing, NRK Møre og Romsdal/Møre og Romsdal 

Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa/Nord-Trøndelag 

June Persdatter Martinsen, Hadeland/Oppland 

Thomas Spence, NJ/Aftenposten/Oslo 

Gunnar Kagge, Aftenposten/Oslo 

Klaus Børringbo, Aftenposten/Oslo 

Mari Torsdotter Hauge Aftenposten/NJ Oslo 

Hege Lyngved Odinsen, VG/Oslo 

Marius Tetlie, VG/Oslo 

Åsne Haugli, Dagens Næringsliv/Oslo 

Hege Iren Frantzen, NRK/Oslo 

Eva Stabell, NRK/Oslo 

Rolf Johansen, NRK/Oslo 

Cecilie Klem, Arkitektnytt/Oslo 

Katrine Strøm, Egmont HM/Oslo 

Elin Davidsen, Egmont HM/Oslo 

Alexander Berg, Egmont HM/Oslo 

Bård Zakariassen, TV2/Oslo 

Finn E. Våga, Stavanger Aftenblad/Stavanger 

Julie Teresa Olsen, Stavanger Aftenblad/Stavanger 

Lars Løkkebø, Telemarksavisa/Telemark 

Tormod Ellingsen, Adresseavisen/Trondhjems 

Hans Christian Eide, NRK Vestfold/Vestfold 
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Sak 7. Innkomne forslag 

Forslag nr. 215: Frigi Moheeb Al-Nawathy fra fengsel i Syria 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Eva Stabell redegjorde for forslaget til resolusjon. 

 

Ordstyrer leste opp forslaget. 

 

Norsk Journalistlag landsmøte samlet på Gardermoen 24.–26. mai ber norske 

myndigheter øke presset på syriske myndigheter for å frigi journalist Moheeb Al-

Nawathy (44), som er savnet i Syria. Journalisten er bosatt i Norge, og forsvant i 

januar i år. Den norske ambassaden i Damaskus har fått opplyst at han er satt i varetekt 

av syriske myndigheter. 

Norsk Journalistlag er dypt bekymret over at en palestinsk kollega med asyl i Norge er 

holdt i forvaring uten lov og dom i snart fem måneder i et land som er kjent for 

massive brudd på menneskerettighetene og for å behandle sine fanger særdeles brutalt. 

NJs landsmøte krever Moheeb Al-Nawathy umiddelbart frigitt og brakt i sikkerhet til 

Norge. NJ ber også norske myndigheter oppfordre FNs ”Working Group on Enforced 

Disappearances” til å behandle saken. 

 

Vedtak: Resolusjonen ble enstemmig vedtatt fremmet. 

 

Vedtak: Resolusjonen ble enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 2. Beretning for perioden 2011-2013 

Forslag nr. 218: Behandling av beretningen 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Følgende tok ordet: Torgny Hasås, Bente Sabel, Finn Egil Våga.  

 

Vedtak: Beretningen tatt til etterretning. 

 

 

Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning 

Forslag nr. 219: Behandling av regnskapene 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Kontrollkomiteens leder Rune Valderhaug la frem kontrollkomiteens desisjonsberetning. 

 

Forslag til vedtak: Regnskapene godkjennes. 

                              Landsmøtet innvilger ansvarsfrihet for landsstyrets medlemmer. 

 

Vedtak: Forslagene ble vedtatt. 

 

 

Pause kl. 11.15.   

* 
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Møtet startet kl. 14.00 

 

 

Sak 4. Vedtekter 

 

Generell innledning til debatten om vedtektene ved NJs nestleder Thomas Spence. 
 

 

Del a) Lokallag og konsernlag (§§ 32 og 33) 

 

Innledning ved landsstyremedlem Håkon Okkenhaug. 

 

Følgende tok ordet: Veslemøy Lode, Torgny Hasås, Bjørn Steinar Skarbø, Stein Erik Sneve, 

Pål Hellesnes, Anne Berit Larsen, Jahn-Arne Olsen, Else Gro Ommundsen Risvand, Brynhild 

Sigbjørnsdotter Steine, Terje Størksen, Berit Aalborg, Hege Iren Frantzen, Jan Børge Leirvik, 

Bent Are Iversen, Martin Riber Sparre, Leif J. Steinholt, Finn Egil Våga, Jan Christer 

Pedersen, Lars Løkkebø, Carine Johansen, Ketil Heyerdahl, Baard Zakariassen, Jørn Wad, 

Svein Heggheim, Berit Aalborg, Jørgen Aune Hagen, Hege Lyngved Odinsen og Eva Stabell. 
 

Del b) Endringer i Landsråd, Landsstyre og AU (§§ 2, 26, 30 og 31) 

 

Innledning ved landsstyremedlem Stein Sneve. 

 

Følgende tok ordet: Pål Hellesnes, Katrine Strøm, Henrikke Helland, Jørn Wad, Jan Børge 

Leirvik, Finn Egil Våga, Audun Solberg, Jahn-Arne Olsen, Rune Valderhaug, Thomas 

Spence, Berit Aalborg, Håkon Okkenhaug, Åsne Haugli, Anne Berit Larsen, Stein Erik 

Sneve, Albert H. Collett, Gunnar Kagge, Terje Eidsvåg, Rolf Johansen, Hege Iren Frantzen og 

Sidsel Avlund. 

 

Del c) Landsmøterepresentasjon (§ 18) 

 

Innledning ved landsstyremedlem Audun Solberg. 
 

Følgende tok ordet: Jan Christer Pedersen, Håkon Okkenhaug, Pål Hellesnes, Terje Størksen, 

Bjørn Steinar Skarbø og Veslemøy Lode. 
 

Del d) Lokallagenes størrelse 

 

Innledning ved nestleder Thomas Spence om forslag til tiltaksplanens pkt. 8 - Organisasjon. 

 

Følgende tok ordet: Jan Børge Leirvik, Bjørn Steinar Skarbø, Bent Are Iversen, Marit E. 

Helland, Jahn-Arne Olsen og Elin Floberghagen.  

 

Del e) Flytting av landsmøtet (§§ 17, 27, 33.2, 33.4 D og 35) 

 

Innledning ved nestleder Thomas Spence.   

 

Ingen tok ordet til forslaget. 
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Del f) Medlemskap i IFJ (§§ 13, 16, og 43) 

 

Innledning ved nestleder Thomas Spence.   

 

Følgende tok ordet: Pål Hellesnes, Eva Stabell og Toralf Sandåker.  

 

Del g) Andre vedtektsendringer ( §§ 3, 4, 5 6, 7 13, 14, 20, 22, 24, 29, 34, 35, 39 og 47) 

 

Innleding ved nestleder Thomas Spence.  

 

Ingen tok ordet til disse forslagene. 

 

* 

 

Redaksjonskomiteens leder Thomas Spence la frem forslag til endringer i vedtektenes 

§§ 26 og 31 Landsstyre og AU §§ 26 og 30.  

 

Følgende tok ordet: Frank Waal, Alf-Jørgen H. Tyssing, Pål Hellesnes, Håkon Okkenhaug, 

Eva Stabell, Stein Sneve, Baard Zakariassen, Leif J. Steinholt, 

 

Det er 142 delegater til stede i salen før avstemning finner sted. 

 

Landsmøtet stemte først over voteringsrekkefølgen mellom forslagene om utvidelse av 

landsstyret og forslaget om å fjerne/beholde kvoteringen i landsstyret.  

 

Vedtak: Med 83 mot 59 stemmer ble det vedtatt at kvoteringen skal avgjøres først.   

 

 

Forslag nr. 120: § 26. Landsstyret, valg og sammensetning,  

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

6 av landsstyrets medlemmer velges fra Oslo Journalistklubb og 9 fra andre lag.  

 
[Landsstyret foreslår å fjerne kvoteringen mellom OJ og andre lag i NJ.] 

 

Vedtak: Forslaget ble forkastet. [Gjeldende vedtekter beholdes.]  

 

 

Forslag nr. 244: § 26 Landsstyret 

 

Forslagstiller: Håkon Okkenhaug, Landsstyret, Trønder-Avisa 

 

Landsmøtet velger et landsstyre på 19 medlemmer, inklusiv leder og nestleder. 

 

Vedtak: Forslaget ble forkastet. [Gjeldende vedtekter beholdes.] 

 

 

[Dag en avsluttet kl. 20.05] 
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* 

 

Onsdag 25. mai 2011 – Rundebordskonferanser fra kl. 09 – 12.30 

 

* 
 

Sak 6. Tiltaksplan 2011-2013 

 

Plenumsdebatt kl. 12.30  

 

Tiltaksplanen pkt. 2. Midlertidig ansatte 

 

Innledning ved landsstyremedlem Hege Iren Frantzen. 

 

Følgende tok ordet: Baard Zakariassen, Pål Hellesnes, Rolf Johansen, Torgny Hasås, Kjerstin 

Rabås, Berit Aalborg, Ole Dag Kvamme, Jørn Tveter, Merete Jansen, Britt Ingunn Maurstad, 

Martin Riber Sparre, Håkon Okkenhaug, Bjørn Steinar Skarbø, Sidsel Avlund, Hege Iren 

Frantzen. 

 

 

Tiltaksplanen pkt. 7. Tariff 

 

Innledning ved landsstyremedlem Finn Våga. 

 

Følgende tok ordet: Lars Johnsen, Jan Christer Pedersen, Rolf Henrik Ulrichsen, Bjørn Steinar 

Skarbø, Leif J. Steinholt, Hege Iren Frantzen og Terje Eidsvåg. 

 

 

Tiltaksplanen pkt. 3. Frilansere 

 

Innledning ved landsstyremedlem Jørn Wad. 

 

Følgende tok ordet: Toralf Sandåker, Katrine Strøm og Inge Ove Tysnes. 

 

 

Tiltaksplanen pkt. 6. Internasjonalt arbeid 

 

Innledning ved landsstyremedlem Eva Stabell. 

 

Kort innledning om NJs Russlands prosjekt v/Nadia Azhgikhina, nestleder i det russiske 

journalistforbundet. 

  

Ingen tok ordet. 

 

 

Tiltaksplanen pkt. 4. Arbeidsmiljø 

 

Innledning ved landsstyremedlem Åsne Haugli. 
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Følgende tok ordet: Kirsten Ropeid, Hege Lyngved Odinsen, Cecilie Klem, Jan Christer 

Pedersen, Arve Moen, Brynhild Marit Møllersen, Leif J. Steinholt, Elin Floberghagen, Stein 

Erik Sneve, Håkon Okkenhaug, Jørgen Aune Hagen, Pål Hellesnes, Bjørn Steinar Skarbø, 

Tormod Ellingsen, Finn Egil Våga, Else Gro Ommundsen Risvand og Sidsel Avlund.  

 

 

Tiltaksplanen pkt. 1. Kvalitet 

 

Innledning ved IJ-leder Frode Rekve og nestleder Thomas Spence. 

 

Følgende tok ordet: Ingeborg Marie Jensen, Hans Christian Eide, Knut Andreas Nygaard, 

Anne Berit Larsen, Bent Are Iversen, Martin Riber Sparre, Cecilie Klem, Christina 

Halvorsen, Katrine Strøm, Sidsel Avlund, Elin Floberghagen og Lise Fagerbakk. 

 

 

Tiltaksplanen pkt. 5. Mediepolitikk 

 

Innledning ved NJs leder Elin Floberghagen. 

 

Følgende tok ordet: Pål Hellesnes og Elin Floberghagen.  

 

 

Tiltaksplanen pkt. 8. Organisasjon 

 

Innledning ved landsstyremedlem Carine Johansen. 

 
Følgende tok ordet: Jan Børge Leirvik, Jan Christer Pedersen, Leif J. Steinholt, Anne Berit 

Larsen, Lars Joakim Brissach Skarvøy og Cecilie Klem.   

 

[Alle forslag som er fremmet til Tiltaksplanen ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen.] 
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Sak 5. Program 2011 – 2013 

 

Innledning ved landsstyremedlem Finn Våga. 

 

Følgende tok ordet: Torgny Hasås, Elin Floberghagen, Jørn Wad, Silje Midttun, Lotte Olsen, 

Audun Solberg og Hege Iren Frantzen. 

 

[Alle forslag som er fremmet til NJs program ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen.] 

 

[Andre dag avsluttet onsdag 25. mai kl. 17.19] 

 

 

Torsdag 26. mai – start kl. 09.00 

 

 

Sak 9. Valg 

 

Valgkomiteens leder Sven Arne Buggeland la fram valgkomiteens forslag til nytt landsstyre 

og kontrollkomité. 

 

Nestleder Thomas Spence la frem landsstyrets forslag til valgkomité. 

 

 

Sak 8. Økonomiske retningslinjer 2011 – 2013 

 

Generalsekretær Jahn-Arne Olsen innledet og la frem forslag til økonomiske retningslinjer. 

 

Ingen tok ordet. 

 

 

Sak 4. Vedtekter 

 

Redaksjonskomiteen (vedtekter) v/Thomas Spence la frem forslag til vedtak. 

Redaksjonskomiteen (politikk) v/Hege Iren Frantzen la frem forslag til vedtak. 

 

Votering over Redaksjonskomiteens innstilling på nye vedtekter: 

 

Følgende tok ordet: Jan Christer Pedersen, Thomas Spence og Audun Solberg. 

 

Det er 146 delegater til stede i salen.  

 

Forslag nr. 95: § 2 Organisasjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 2 

• Landsmøte 

• Kontrollkomité 

• Sentral valgkomité 
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• Landsstyre 

• Arbeidsutvalg 

• Sentrale forhandlingsutvalg 

• Lokallag 

• Konsernlag 

• Frilansjournalistene 

• Studentlag 

• Redaksjonsklubber 

• Landsråd 

• Lagsledersamlinger 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 96: § 3 E. Pensjonister - Nytt punkt 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

E. Pensjonister 

Pensjonister som har en årsinntekt fra journalistisk arbeid på minimum 1,5 ganger 

grunnbeløpet i folketrygden (1,5 G), kan bli medlem i NJ. 

 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 97: § 3 F. Andre bestemmelser 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

F. Andre bestemmelser 

Journalister som ikke tilfredsstiller vilkårene i 3 B-D, kan innvilges medlemskap for ett år av 

gangen dersom vedkommende 

- er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som journalist 

- er frilanser i etableringsfasen og har oppdrag eller avtaler som gir inntekt fra journalistisk 

virksomhet, eller er frilanser som opplever at bortfall av oppdrag midlertidig gjør det 

vanskelig å etterleve hovedregelen i punkt B 

- er skoleelev og har inntekt fra redaksjonelle oppdrag. 

- er skoleelev og har fast redaksjonell tilknytning  

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 98: § 4 A. Pressetalsmenn/kvinner 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

A. Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere og 

informasjonsmeglere kan ikke være medlem.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 94: Språklig endring 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

AU endres til "Arbeidsutvalg" i følgende §: § 4F, § 7, § 16D, § 27, § 32A og § 39 

 

Lokallag endres til "lag" i § 7. 

 

Følgende språklig endring i § 16E: "Medlemmer som er midlertidig ute av yrket, gis for denne 

perioden kontingentreduksjon fastsatt av Landsstyret." endres til:" Medlemmer som er 

midlertidig ute av yrket, innvilges en redusert kontingent fastsatt av Landsstyret"  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 99: § 5 Midlertidig ute av yrket 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 5 Midlertidig ute av yrket 

Journalister som midlertidig er ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap, 

normalt for ett år av gangen. , første gang etter innstilling fra vedkommende lokallag.  

Med «ute av yrket» menes å inneha stillinger eller funksjoner som ikke gir adgang til 

medlemskap i NJ. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 100: § 6 Pensjonister, arbeidsledige mv. 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 6.  

Pensjonister, arbeidsledige mv. 

Sykemeldte, medlemmer på attføring arbeidsavklarings-penger og pensjonister opprettholder 

sitt medlemskap dersom de trer ut av yrket. 

Arbeidsledige opprettholder sitt medlemskap i den tid de er arbeidsledige, såfremt 

vedkommende er aktivt arbeidssøkende med sikte på å fortsette i yrket. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 101: § 7 Innmelding/opptak 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 7. Innmelding/opptak 

Medlemskap søkes ved innsending av godkjent skjema til NJs sekretariat. Ved opptak skal 

lokallag og redaksjonsklubb underrettes. Dersom en søknad om medlemskap fremstår som 

tvilsom i forhold til medlemskriteriene eller på andre måter anses kontroversiell, skal 

vedkommende lokallag underrettes og gis en frist for uttalelse i saken. Fristen kan ikke være 

kortere enn 14 dager.  

Fellesklubbstyrer kan av landsstyret bemyndiges til å innstille medlemskapssøknader til 

lokallagene. 

Søknaden blir avgjort av NJs arbeidsutvalg eller den som er gitt fullmakt til å treffe slik 

avgjørelse. Dersom lokallaget ikke anbefaler søknaden, skal søkeren gis anledning til å uttale 

seg om begrunnelsen før arbeidsutvalget treffer sin avgjørelse.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 102: § 13 Medlemsrettigheter, internasjonalt pressekort 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Medlemmene har videre rett til 

• Internasjonalt pressekort etter regler fastsatt av Den internasjonale journalistføderasjonen 

(IFJ) 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 103: § 13 Medlemsrettigheter, innsyn/orientering 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

• å få innsyn i og orientering om lagets drift og prioriteringer i den grad taushetsplikt 

personvern, forretningsmessige hensyn eller NJs strategiske interesser ikke er til hinder for 

det. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 106: § 14 Medlemmene plikter 

 

Forslagsstiller: Landsstyret 

  

 • å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff 

 å rette seg etter avtaler om tillatelser til bruk og vederlag for bruk av opphavsrettslig 

beskyttet stoff som NJ inngår selv eller gjennom forvaltningsorganisasjon som NJ deltar i 

eller har gitt forvaltningsoppdrag.  
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Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 107: § 14 Medlemmene plikter 

 

Forslagsstiller: Landsstyret 

 

 Ved opptak eller senere å gi NJ fullmakt til å trekke kontingent over autogiro, avtalegiro, e-

faktura eller lignende systemer.  

 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 203: § 13C Endringsforslag til § 13 C 

 

Forslagstiller: Jahn-Arne Olsen, Norsk Journalistlag 

 

“Alders-, AFP og uførepensjonister i NJ som får innvilget redusert kontingent, opprettholder 

rettigheter som beskrevet under § 13 A, med unntak av pressekort som kan utstedes mot å 

betale et gebyr som er fastsatt av landsstyret”. 

 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 204: § 13D Endringsforslag til § 13 D 

 

Forslagstiller: Jahn-Arne Olsen, Norsk Journalistlag 

 

“Medlemmer som er innvilget nedsatt kontingent på bakgrunn av § 16 C og E, har ikke rett til 

bistand i forbindelse med rettstvister eller annen ekstraordinær hjelp.” 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 108: § 16A Kontingentfritak pensjonister 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

A. Pensjonister mv. 

Medlemmer som er trygdet, med unntak av alders- og uførepensjonister, får sin kontingent 

beregnet på grunnlag av trygdeutbetalingene og eventuell lønn. eventuell inntekt fra 

journalistisk arbeid.  

Alders-, AFP- og uførepensjonister med inntekt fra journalistisk arbeid som er under 1,5 

ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5G), betaler en redusert kontingent, fastsatt av 

landsstyret.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 109: § 16A Redaksjonelle endringer lagt inn i forslag 108 
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Forslagstiller: Landsstyret 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 110: § 16C Dobbeltorganiserte 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

C. Dobbeltorganiserte 

For medlemmer i arbeidsforhold som fremlegger medlemsbevis fra andre 

lønnstakerorganisasjoner på områder NJ ikke har forhandlingsrett eller ikke fremmer krav om 

egen tariffavtale, kan Landsstyret innvilge redusert kontingent. Slik reduksjon kan, på samme 

vilkår, tilstås medlemmer av andre journalistorganisasjoner innenfor Den internasjonale 

journalistføderasjonen (IFJ) i utlandet som NJ samarbeider med.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 111: § 17 Landsmøteperioden 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 17. Landsmøteperioden 

Landsmøtet er NJs øverste besluttende myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert andre år 

innen 1. juli på det sted og på den tid landsstyret bestemmer 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 112: § 18A og B. Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 18. Landsmøtets sammensetning 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ 

B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). 

Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller 

konsernstrukturenes delegater til landsmøtet  

C. 10 delegater fra NJs konsernlag 

D: 2 delegater fra NJs studentlag 

E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig 

fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med 

kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet  

F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan 

landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.  
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Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert 

konsernlag over fem. 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater fra 

lag eller klubber. 

 

B. 2 delegater fra hvert av lagene – lokallag, konsernlag, studentlag og Frilansjournalistene. 

 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

Forslag nr. 113: § 18C Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 18. Landsmøtets sammensetning 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ 

B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). 

Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller 

konsernstrukturenes delegater til landsmøtet  

C. 10 delegater fra NJs konsernlag 

D: 2 delegater fra NJs studentlag 

E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig 

fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med 

kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet  

F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan 

landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.  

 

Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert 

konsernlag over fem. 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

C: De øvrige delegater fordeles slik, med utgangspunkt i medlemstelling seks måneder før 

landsmøtet starter: 

 

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme 
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Forslag nr. 114: § 18.1 Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 18. Landsmøtets sammensetning 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ 

B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). 

Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller 

konsernstrukturenes delegater til landsmøtet  

C. 10 delegater fra NJs konsernlag 

D: 2 delegater fra NJs studentlag 

E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig 

fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med 

kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet  

F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan 

landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.  

 

Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert 

konsernlag over fem. 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

1. Frilansjournalistene skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede 

medlemsmasse. 

 

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Forslag nr. 232: § 18 Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Jan Christer Pedersen, Troms, iTromsø, Lise Fagerbakk, Lofotposten, Leif 

Steinholdt, Helgelands Blad, Robin Mortensen, Finnmark Dagblad 

 

Vi foreslår følgende endring i forslag nr. 115 

 

"...Dersom flere klubber er nummer 40, utvides antall delegater på bekostning av 

utjevningsmandatene med en øvre begrensning på 1/5 av utjevningsmandatene. Dersom det er 

flere klubber enn tilgjengelige utjevningsmandat skal landsstyret fordele mandatene innenfor 

begrensningene".  

 

Vedtak: Avvist mot 21 stemmer 

 

 

Forslag nr. 115: § 18.2 Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 18. Landsmøtets sammensetning 

Landsmøtet består av 149 delegater: 
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A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ 

B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). 

Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller 

konsernstrukturenes delegater til landsmøtet  

C. 10 delegater fra NJs konsernlag 

D: 2 delegater fra NJs studentlag 

E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig 

fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med 

kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet  

F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan 

landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.  

 

Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert 

konsernlag over fem. 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere klubber er 

nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende, på bekostning av utjevningsmandatene. 

 

Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 

 

 

Forslag nr. 602: § 18C 3. Utjevningsdelegater til landsmøtet 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede 

medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for lokallagene og de 40 største 

klubbene er fordelt. 

Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte utenom de 40 

største klubbene.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 117: § 18.4 Landsmøtets sammensetning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 18. Landsmøtets sammensetning 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ 

B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). 

Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller 

konsernstrukturenes delegater til landsmøtet  

C. 10 delegater fra NJs konsernlag 

D: 2 delegater fra NJs studentlag 
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E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig 

fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med 

kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet  

F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan 

landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.  

 

Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert 

konsernlag over fem. 

Landsmøtet består av 149 delegater: 

 

4. Fordelingen fastsettes av landsstyret. 

 

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Forslag nr. 118: § 20B. Forberedelser til ordinært landsmøte - saksliste 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

B. Saksliste 

Saker som medlemmer, klubber eller lag vil ha behandlet på ordinært landsmøte, må være 

kommet landsstyret i hende senest to måneder ti uker før landsmøtet.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 119: § 22B Landsmøtets funksjon og forretningsorden 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

b) Landsmøtet skal behandle: 

- landsstyrets beretning 

- reviderte regnskaper 

- kontrollkomitéens desisjonsrapporter 

- innkomne forslag 

- overordnede økonomiske mål 

- NJs vedtekter 

- NJs program 

- NJs tiltaksplan 

- kontingentfastsetting 

- klage på eksklusjonsvedtak som er fattet av landsstyret. Den eksklusjonsvedtaket gjelder har 

rett til å legge fram sitt syn for landsmøtet, enten personlig eller ved rådgiver 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 122: § 27 Landsstyrets funksjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Landsstyret godkjenner i mellomår regnskapet etter å ha mottatt kontrollkomiteens uttalelse 

desisjonsrapport. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 603: § 30 Arbeidsutvalget 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

Landsstyret velger seg imellom et arbeidsutvalg på 4 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

Utvalget skal bestå av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Minst ett medlem og ett 

varamedlem skal velges blant styremedlemmene utenfor Oslo. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 607: § 30 Åpenhet i arbeidsutvalget 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

NJ vil være et eksempel for andre i spørsmål om åpenhet. Landsmøtet ber landsstyret vurdere 

om, og i tilfelle hvordan, arbeidsutvalget kan praktisere større åpenhet i sitt arbeid. 

 

[Dette er et forslag til vedtak - ikke et vedtektsforslag.] 

 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 
 

 

Forslag nr. 225: § 31 Lagledersamling 

 

Forslagstiller: OJ-styret 

 

Nytt forslag fra OJ, § 31 skal lyde slik: 

 

NJ skal hvert år avholde minst ett møte for lagslederne. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 125: § 32 Fremgangsmåten ved sentrale forhandlinger, nytt punkt F 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

F. Organisering ved arbeidskonflikt 

Ved brudd i de sentrale forhandlingene etableres det en sentral streikekomite og 

streikekomiteer i de berørte redaksjonsklubbene. Lagene mobiliseres når det er nødvendig for 

en effektiv arbeidskamp. Streiker ledes og samordnes av den sentrale streikekomiteen. 

Landsstyret nedsetter den sentrale streikekomiteen og gir retningslinjer og fullmakter for 

arbeidet. 
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Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 126: § 33.2 Lokallagene 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 33.2 Lokallagene 

NJs lokallag er Agder Journalistlag, Akershus Journalistlag, Bergen Journalistlag, Buskerud 

Journalistlag, Finnmark Journalistlag, Haugesund Journalistlag, Hedmark Journalistlag, 

Helgeland og Salten Journalistlag, Hålogaland Journalistlag, Møre og Romsdal Journalistlag, 

Nord-Trøndelag Journalistlag, Oppland Journalistlag, Oslo Journalistklubb, Sogn og Fjordane 

Journalistlag, Stavanger Journalistlag, Telemark Journalistlag, Troms Journalistlag, 

Trondhjems Journalistforening, Vestfold Journalistklubb, Østfold Journalistlag.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 127: § 33.2 Lokallagene  

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ny presisering: 

 

Alle redaksjonsklubber og enkeltmedlemmer skal være medlemmer av et lokallag innenfor et 

nærmere angitt geografisk område. Dette gjelder ikke Frilansjournalistene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 128: § 33.2 Lokallagene - erstatter 33.2 bokstavene I og J. 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Sammenslåing, nedleggelse og oppsplitting av lokallag skal godkjennes av landsstyret med 

2/3 flertall. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 604: § 33.2A Lokallagene Formål 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

Lokallagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et 

bindeledd mellom medlemmene i lokallagets område, og mellom medlemmene og NJs 

sentrale organer. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 605: § 33.2B Lokallagene Oppgaver 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt område: 

• den journalistfaglige debatten, herunder de regionale konferansene  

• tariff- og fagligpolitiske debatter 

• å rekruttere medlemmer og etablere klubber 

• faglig skolering  

• mobilisere til streik når dette er nødvendig for en effektiv arbeidskamp 

• rapportere lokal aktivitet i området til NJ, herunder årsmelding, regnskap, styrevalg og 

antall deltakere på de ulike arrangementene 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 136: § 33.2E Lokallagene - årsmøte 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

E. Årsmøte 

Lokallagenes årsmøte holdes innen utgangen av oktober. 

Lokallagene skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 137: § 33.2F Lokallagene - tillitsråd  

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

F. Tillitsråd Klubbledersamling 

Lokallagene skal minst to ganger i året innkalle alle hovedtillitsvalgte innen laget, 

frilansjournalistenes lokalkontakter, og medlemmer av landsstyret fra lokallaget til tillitsråd.  

 

Det avholdes som hovedregel to klubbledersamlinger hvert år. Frilansernes lokalkontakter og 

landstyremedlemmer fra lokallaget innkalles også.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 138: § 33.2I - Oppløsning av lokallagene 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

I. Oppløsning av lokallag  

Dersom et lokallag oppløses eller arbeidet opphører på annen måte skal lagets midler og 

utstyr forvaltes av NJs landsstyre, inntil arbeidet er gjenopptatt av NJs medlemmer i området. 



Protokoll NJs landsmøte 24. – 26. mai 2011 Side 24 
 

Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene og krever 3/4 flertall blant 

de stemmeberettigede.  

 

Bakgrunn: 

Bokstaven I er strøket og erstattet av punktet i innledningen om at landsstyret avgjør 

endringer i lokallagene (forslag 127). 

Bestemmelsene om lokallagets midler reguleres av forslag til generell forvaltningsparagraf i § 

35, siste punkt. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 139: § 33.2J Endringer i et lokallags grenser 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

J. Endringer i et lokallags grenser 

Endringer i et lokallags grenser kan vedtas av NJs landsmøte. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 140: § 33.4A Konsernlagene i NJ 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

A. Konsernlagene i NJ 

NJs konsernlag er NRKJ, NJ i A-pressen, NJ i Schibsted og NJ i Edda Media. Landsstyret kan 

etablere konsernlag i tråd med bestemmelsene under.  Vedtekter/retningslinjer for disse skal 

godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av 

landsstyret i landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få 

representasjon på landsmøtet.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 141: § 33.4B Konsernlag – Definisjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

B. Definisjon 

Et konsernlag kjennetegnes med følgende: 

• Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies med mer enn 

50 prosent) av samme eier 

• Bør omfatte mer enn 250 medlemmer 

• Den dominerende klubben bør ikke organisere mer enn 80 prosent av medlemmene  

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 142: § 33.4C Konsernlag - Oppgaver, ny presisering 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

C. Oppgaver 

Ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som behandles i konsernet de er tilknyttet, 

jamfør Hovedavtalens bestemmelser 

• Å rekruttere medlemmer og etablere klubber i mediebedrifter som er en del av konsernet  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 143: § 33.4C Konsernlag - Oppgaver, ny presisering 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Oppgaver 

Ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som behandles i konsernet de er tilknyttet, 

jamfør Hovedavtalens bestemmelser 

• Å informere enkeltmedlemmer innenfor konsernet som ikke er organisert i klubb og trekke 

dem med i lagets arbeid  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 144: § 33.4C Konsernlag - Oppgaver, ny presisering 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

• Å rapportere årlig til NJs sentrale organer om lagets aktivitet, herunder antall deltakere på de 

ulike arrangementene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 145: § 33.4D Konsernlag - Årsmøte og konsernsamlinger 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

D. Årsmøte og konsernsamlinger 

Konsernlagene skal ha årsmøte innen utgangen av oktober hvert år, senest tre måneder før 

landsmøtet. På denne samlingen deltar representanter for samtlige redaksjonsklubber innen 

konsernet. Konsernsamlinger skal diskutere felles problem-stillinger for NJ-medlemmer 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 146: § 33.4F Konsernlag - Endringer og oppløsning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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F. Endringer og oppløsning 

Dersom et lag endres, oppløses eller arbeidet opphører på annen måte, skal lagets 

midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre inntil arbeidet er gjenopptatt av NJs medlemmer i 

konsernet. Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene i laget og krever 

¾ flertall blant de stemmeberettigede.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 147: § 33.5F Studentlag - Årsmøte 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

F. Endring og oppløsning 

Dersom laget endres, oppløses eller arbeidet opphører på annen måte, skal studentlagets 

midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre inntil arbeidet er gjenopptatt. Oppløsning kan 

bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene i laget og krever ¾ flertall blant de 

stemmeberettigede. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 148: § 34.F Redaksjonsklubbene/Tillitsvalgte - Oppløsning mv. 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

F. Oppløsning mv. 

Dersom arbeidet i redaksjonsklubben nedlegges eller klubben oppløses ved 

bedriftsnedleggelse eller lignende skal klubbens midler forvaltes av lokallagets styre i 

samsvar med NJs formål. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 149: § 35. Regnskap, revisjon mv. 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Norsk Journalistlags regnskapsår er 1/1 til 31/12. Lokallagenes regnskapsår er 1.9. til 31.8. 

Unntak er Oslo Journalistklubb, som har regnskapsår 1.7. til 30.6. Landsstyret kan vedta 

avvikende regnskapsår for lag og klubber. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 150: § 35. Regnskap, revisjon mv. - ny bestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Midler og andre eiendeler som tilhører eller forvaltes av NJs organer er organisasjonens 

kollektive eiendom. Ved sammenslåing, nedleggelse, utmeldelse eller manglende aktivitet 

bestemmer landsstyret over midlene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 151: § 43. Internasjonale forbindelser 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Norsk Journalistlag er tilsluttet International Federation of Journalists (IFJ), og gjennom 

denne; European Federation of Journalists (EFJ), og Nordisk Journalistforbund.  kan slutte 

seg til internasjonale sammenslutninger av nasjonale journalistforbund. Innmelding og 

utmelding vedtas av landsstyret med 2/3 flertall. 

Landsstyret kan inngå avtale med søsterorganisasjoner innen IFJ i andre land om gjensidig 

støtte ved arbeidskonflikter. 

Laget kan ikke uten vedtak av landsmøtet slutte seg til andre internasjonale organisasjoner 

eller påta seg internasjonale forpliktelser som går ut over det som følger av NJs vedtekter, 

medlemskapet i IFJ og medlemskapet i Nordisk Journalistforbund.  

Landsstyret kan samtykke i at avgrensede medlemsgrupperinger slutter seg til internasjonale 

organisasjoner. Det kan settes vilkår m.h.t. dekning av kostnader og forpliktelser. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 152: § 47. Ikrafttredelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

§ 47. Ikrafttredelse 

Disse vedtekter er vedtatt av landsmøtet 29. april 1993 og senere revidert av landsmøtet 26. 

april 1995, 24. april 1997, 21. april 1999, 26. april 2001, 8. mai 2003, 28. april 2005, 24. april 

2007, og 30. april 2009 og 26.mai 2011. På landsmøtet i 1999 ble de tidligere lovene endret til 

vedtekter. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Sak 5. Program 2011-2013   

 

Ingen tok ordet til behandlingen. 

 

Avstemning: 

 

Forslag nr. 1: NJs formål og uavhengighet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle 

interesser. 

 

NJ vil aktivt forsvare organisasjonens uavhengighet og journalisters faglige rettigheter, 

inkludert full forhandlings- og streikerett. Som fagorganisasjon for yrkesutøvere som skal 

overvåke, kritisere og informere om alle samfunnets maktinstitusjoner, skal NJ av hensyn til 

medienes og den enkelte journalists troverdighet stå utenfor hovedsammenslutninger. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 2: Journalistens integritet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil verne journalisters integritet. NJ mener journalister skal stå fritt og uavhengig av 

interesseorganisasjoner, politiske partier og pressgrupper i sin yrkesutøvelse.  

 

Administrative ledere og redaktører skal ikke ha roller og verv som kan true redaksjonens 

integritet, frihet og uavhengighet. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 3: Journalistens integritet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Journalisten har et selvstendig ansvar for sitt stoff. Den berørte journalist skal rådspørres 

dersom den redaksjonelle ledelse vurderer beklagelse eller dementi.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 4: Journalistens integritet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Redaksjonelle medarbeidere som kommer fra, eller i en periode har vært over i annen 

virksomhet, skal ha rett til karantenetid, hvor journalisten i en avgrenset periode ikke dekker 

denne virksomheten. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 5: Åpenhet og innsyn 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Retten til informasjon er en forutsetning for fri informasjonsformidling. Offentlige kilder må 

ikke inngå ekskluderende avtaler om informasjon til enkeltredaksjoner. Lovverket må sikre 

medienes arbeidsmuligheter gjennom økt innsyn i forvaltning, rettspleie og 

næringsvirksomhet. NJ er mot hemmeligstempling og taushetsplikt brukt for å skjule forhold 

som offentligheten bør kunne skaffe seg kunnskap om. Krav til åpenhet må også gjelde for 

mediene selv. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 6: Norsk Presseforbund og PFU 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil bidra til et sterkt Norsk Presseforbund som består av representanter for alle medier. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 7: Norsk Presseforbund og PFU 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ skal verne om pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg. PFU er et viktig 

verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Mediebedriftene skal informere om de 

presseetiske reglene som gjelder og om publikums klageadgang. NJ mener den enkelte 

redaksjon bør utforme egne etiske regler som supplement til Vær Varsom-plakaten og 

Tekstreklameplakaten. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 8: Ytringsfrihet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ arbeider for å styrke ytringsfriheten, både nasjonalt og internasjonalt. Ytringsfrihet er den 

viktigste forutsetningen for frie og uavhengige medier. 
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Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 9: Ytringsfrihet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for en samlet medieansvarslov, der reglene gjøres mest mulig medienøytrale, 

slik at journalister kan jobbe under de samme journalistiske rammevilkårene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 10: Kildevern 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

For å styrke medienes funksjon som samfunnsinstitusjon, vil NJ arbeide for å innføre et 

utvidet kildevern som det svenske “meddelarskyddet”. Det betyr taushetsplikt om anonyme 

kilders identitet overfor alle myndigheter, samt et etterforskningsforbud. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 11: Internasjonalt arbeid 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ skal drive internasjonalt støttearbeid og faglig virksomhet for forfulgte eller vanskeligstilte 

kolleger. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 12: Internasjonalt arbeid 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil virke for økt internasjonalt engasjement og samarbeid. NJ samarbeider nært med de 

andre nordiske forbund i Nordisk Journalistforbund, deltar i det europeiske samarbeidet i 

European Federation of Journalists og vil styrke den virksomhet som International Federation 

of Journalists driver for å bedre journalisters arbeidsvilkår over hele verden. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 13: Opphavsrett 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Opphavsrett er i utgangspunktet en individuell rett for redaksjonelle medarbeidere. Denne 

retten har en ideell og en økonomisk side. NJ vil ivareta medlemmenes opphavsrett overfor 

arbeidsgivere, staten og andre brukere gjennom kollektive avtaler og bistand i individuelle 

saker. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 14: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for en differensiert presse og mangfold i eiere, innhold og meninger i norske 

medier. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 15: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide mot eierkonsentrasjon både nasjonalt og regionalt. NJ legger vekt på hvordan 

eierskap utøves, og vil forsvare langsiktige eiere som respekterer norske publisistiske 

tradisjoner og fokuserer på redaksjonell satsing og kvalitet.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 16: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Eiere av norske medier må respektere Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og 

Tekstreklameplakaten. For å garantere skillet mellom eierrett og redaksjonell styringsrett og 

for å styrke journalistikkens uavhengighet og kvalitet, må journalistene ha innflytelse på 

beslutningsprosessene i redaksjonen. Den ansvarlige redaktør skal i nært samarbeid med 

journalistene ha styring over den linje som skal følges i det daglige.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 17: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

I det journalistiske arbeidet skal Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten følges. NJ 

vil arbeide for at dette fremkommer uttrykkelig i den enkelte redaksjons formålsparagraf og 

grunnsyn, slik dette legges til grunn i mediefridomslova § 4. En medarbeider kan ikke 

pålegges å utføre arbeid mot sin egen overbevisning eller integritet. I vurderingen av hva 
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integritet innebærer, skal de presseetiske normene sette rammen. NJ vil videre arbeide for at 

medienes etiske retningslinjer og mediefridomslovas prinsipper gjenspeiles i redaksjonenes 

arbeidsavtaler, instrukser og reglement.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 18: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Medieeierne har et særlig samfunnsansvar og plikter å prioritere produktutvikling, styrking av 

kvaliteten på det journalistiske produktet, kompetanseheving og bedring av lønns- og 

arbeidsvilkår for journalistene.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 19: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Brukerskapt innhold skal ikke fortrenge innhold produsert av profesjonelle journalister. 

Brukerskapt innhold må markeres tydelig. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 20: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Det bør være bestemmelser som avgrenser den enkelte aksjeeiers og andelshavers stemmerett. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 21: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Alle redaksjonelle medier må ha egen redaktør. Hvis en mediebedrift velger enleder-modellen 

skal enlederen ha redaksjonelle kvalifikasjoner.  

 

NJ vil arbeide for et medienøytralt redaktøransvar i en samlet medieansvarslov. Det må være 

logisk samsvar mellom reglene som gir redaktørene redaksjonell frihet og reglene som gir 

redaktørene ansvar. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 22: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for et medienøytralt eneansvar for redaktøren, uten at dette skal endre forholdet 

mellom redaktør og journalist eller svekke den journalistiske integritet. Det må være logisk 

samsvar mellom reglene som gir redaktørene redaksjonell frihet og reglene som gir 

redaktørene ansvar. Av hensyn til pressens troverdighet vil NJ arbeide for at redaktøransvaret 

også bør gjelde for brukergenerert innhold i nettavisene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 23: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide mot at konsernene bruker annonsesamkjøringer til å presse frittstående aviser ut 

av markedet eller ødelegge deres driftsgrunnlag. Også frittstående aviser skal kunne delta i 

annonsesamkjøringer.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 24: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ støtter stiftelses- og eierformer som forsvarer redaksjonell uavhengighet mot oppkjøp. 

 

NJ vil arbeide for en medieeierskapslovgivning som inkluderer digitale medier, og som 

begrenser vertikal eierkonsentrasjon. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 25: Eierskap og redaktøransvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for en medieeierskapslov som vurderer mediemakt på tvers av redaksjonelle 

plattformer og der alle medier er inkludert, og for en lov som begrenser vertikal 

eierkonsentrasjon. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 26: Offentlige rammebetingelser for medier 

 



Protokoll NJs landsmøte 24. – 26. mai 2011 Side 34 
 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for en moderne mediestøtte som bygger videre på redaksjonelt mangfold, og 

som støtter opp om kvalitet, ytringsfrihet og demokrati. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 27: Offentlige rammebetingelser for medier 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ er mot moms på journalistikk. 

 

NJ er mot moms på det trykte ord 

 

NJ vil forsvare en ordning med pressestøtte og vil arbeide for at den økes årlig, og utvides. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 28: Offentlige rammebetingelser for medier 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Direktestøtten må gjøres plattformnøytral, og støtten skal bidra til originalt journalistisk 

innhold. Direktestøtten må økes og utvides.    

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 29: Offentlige rammebetingelser for medier 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Enhver ansvarlig redaktør skal hvert år utarbeide en redaksjonell årsrapport som er 

tilgjengelig for allmennheten. Her redegjør ansvarlig redaktør for redaksjonelle resultater.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 30: Offentlige rammebetingelser for medier 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for nødvendig støtte til medietiltak for etniske og språklige minoriteter. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 31: Offentlige rammebetingelser for medier 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil arbeide for at distribusjonsselskaper som også eier innholdsproduserende virksomheter, 

ikke tillates å legge begrensninger på spredning av konkurrenters produkter.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Pkt. 32:  

 

Forslag nr. 261: Offentlige rammebetingelser for medier - tillegg til pkt. 32 

 

Forslagstiller: Audun Solberg, Landsstyret, VG 

 

Forslag til utvidet første setning i pkt. 32: 

 

"NRK skal være en lisensfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uten reklame, og med en streng 

praksis for bruk av sponsorplakater." 

 

Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer 

 

 

NRK skal være en lisensfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uten reklame. NRK må sikres en 

langsiktig og forutsigbar økonomi for å kunne opprettholde et bredt programtilbud av høy 

kvalitet.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 33: Medbestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

De ansattes styrerepresentanter skal ha stemmerett i alle saker på linje med eiernes 

representanter. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 34: Medbestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Lokale avtaler må inneholde bestemmelser om regelmessige drøftinger av arbeidsforhold, 

personalpolitikk og medinnflytelse. 

Innstillingsretten ved ansettelse av redaktører og redaksjonelle medarbeidere må praktiseres 

slik at tillitsvalgte får reell medinnflytelse.  
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Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 35: Medbestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Mellomledere og ansatte i stillinger med begrenset funksjonstid må sikres gode 

retrettordninger. Dette bør også gjelde ved omorganiseringer, fra stilling med spesiell 

funksjon. 

Økt kompetanse må gjenspeiles i lønnsnivå og videre arbeidsoppgaver.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 36: Medbestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Tillitsvalgte på alle nivå må gis mulighet til, i arbeidstiden, å utføre de arbeidsoppgaver som 

følger med vervet. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 37: Medbestemmelse 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Mellomledere i redaksjonen må sikres full organisasjonsfrihet. NJ vil rekruttere og beholde 

mellomledere som medlemmer. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 38: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Kvalifiserte redaksjonelle medarbeidere må sikres et lønnsnivå som gjør yrket attraktivt. 

NJs lønnspolitikk skal ivareta en positiv lønnsutvikling for medlemmer på alle nivåer. 

NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest 

lønnede. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 39: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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NJ skal tariffdekke flest mulig medlemmer.   

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 40: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Det er NJs tariffpolitikk å sikre reelle lokale forhandlinger også i bedrifter som er dekket av 

NJs sentrale tariffavtaler. De lokale tilleggene skal gjenspeile bedriftens økonomi, 

produktivitet, fremtidsutsikter og den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 41: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Relevant etter- og videreutdanning skal tillegges vekt ved lønnsvurdering. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 42: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ mener døgnkontinuerlig produksjon stiller særlige krav til ulempekompensasjon. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 43: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ aksepterer ikke at økonomisk svake bedrifter driver sin virksomhet basert på underbetalt 

arbeidskraft. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 44: NJs lønnspolitikk 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Lokale ansiennitetstillegg skal være reelle og ikke en erstatning for manglende lokale 

personlige tillegg. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 45: Frilans 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Hovedmål i NJs frilansarbeid er å gjøre den enkelte frilanser best mulig i stand til å ivareta 

egne interesser når det gjelder opphavsrett, honorarbetingelser og faglig utvikling. Frilansere i 

NJ skal tilbys kurs i avtaleinngåelse og premisser for oppdragslevering. Frilansere som gjør 

sine oppdragsvilkår kjent for oppdragsgiver, står langt sterkere når de henvender seg til NJ for 

bistand.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Pkt. 46: 

 

Forslag nr. 901: Frilansjournalistenes arbeidsvilkår 

 

Forslagstiller: Landsstyret og Frilansjournalistene/NJ 

 

NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å arbeide 

for å få etablert frilansavtaler med arbeidsgivere på områder som gjelder honorar, opphavsrett 

og andre arbeidsvilkår. Klubber og lokallag skal arbeide for at NJ-organiserte 

frilansmedarbeidere betales etter NJs frilanskalkulator. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 47: Frilans 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag bør følge NJs frilanskalkulator i 

fastsettelsen av honoraret. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 48: Frilans 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

De tillitsvalgte i redaksjonen fungerer som kontaktpersoner for frilansere som tar oppdrag for 

redaksjonene. Frilansere som vil inngå fast avtale om stofflevering med en arbeidsplass som 
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har tariffavtale med NJ, orienterer de lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør bistå frilansere med 

å oppnå akseptable honorar- og arbeidsvilkår også når slik avtale ikke foreligger.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 49: Likestilling og mangfold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ved ansettelse av journalister må mediene tilstrebe bredde og mangfold. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 50: Likestilling og mangfold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ jobber for full likestilling mellom kvinner og menn i alle funksjoner og på alle nivåer i 

redaksjonene. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 51: Likestilling og mangfold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil fjerne kjønnsbestemte lønnsforskjeller. Ansatte i foreldre- og fødselspermisjon skal 

være sikret lik og samtidig lønnsutvikling som øvrige redaksjonelle medarbeidere i bedriften.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 52: Likestilling og mangfold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Redaksjonene bør styrkes med flere journalister med minoritetsbakgrunn. NJ skal arbeide for 

å få journalister med minoritetsbakgrunn aktivt med i det faglige arbeidet.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 53: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Kampen for trygge arbeidsforhold har høyeste prioritet i NJ. NJ vil styrke stillingsvernet. 
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Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 54: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil slåss kompromissløst mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av 

kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til 

eierne. 

 

NJ mener hovedregelen er fast ansettelse. NJ vil motarbeide en utvikling som gjør det mer 

lønnsomt å bruke frilansere enn fast ansatte. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 55: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Permanent behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. NJ vil motarbeide økt bruk av 

midlertidig ansatte og frilansere.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 56: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Vikarer og andre midlertidig ansatte skal likebehandles med fast ansatte, både når det gjelder 

lønn, arbeidsverktøy og andre arbeidsforhold. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 57: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Vikarer og andre midlertidig ansatte har krav på den samme oppfølging og faglige utvikling 

som fast ansatte. Dette innebærer også jevnlige medarbeidersamtaler med nærmeste leder.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 58: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Vikariater skal gis en lengde som tilsvarer det reelle fraværet/behovet. Det skal ikke deles opp 

i flere korte perioder. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 59: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Mediebedriftene må ha tilstrekkelig bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal drift. 

Overtid og frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell underbemanning.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 60: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Det er journalistisk arbeid og ansvar å skape og utforme mediets innhold. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 61: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Journalister skal fritt kunne bruke det verktøy som er hensiktsmessig for den journalistiske 

virksomheten. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 62: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil sikre best mulig arbeidsmiljø for journalister som jobber i redaksjoner som produserer 

med kontinuerlig deadline. Døgnkontinuerlig produksjon stiller særlige krav til 

arbeidsmiljøtiltak, rullerende vaktplaner, muligheter for jobbrotasjon og kompetanseutvikling.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 63: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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NJ-medlemmer i utskilte/oppkjøpte datterselskaper skal ha like gode lønns-, pensjons- og 

arbeidsvilkår som kolleger i morselskapene. NJ skal motarbeide forsøk på å bruke utskilling i 

nye selskap som brekkstang for å svekke lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 64: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Særlig belastende oppdrag kan utløse psykiske reaksjoner/problemer. I alle redaksjoner bør 

det være beredskapsrutiner for å ta vare på medarbeidere som utsettes for slike belastninger. 

Arbeidsgiver har ansvaret for at slik beredskap finnes - og for at rutinene følges.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 65: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Alle redaksjonelle medarbeidere, med mer enn 10 år i yrket, bør ha 1 uke ekstra ferie. 

For frilansmedarbeidere må prosentsatsen for feriepenger heves tilsvarende. 

 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslag nr. 66: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Retten til full lønn under sykdom bør utvides til ett år. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 67: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfylt helt frem til 

pensjonsalder. 

NJ vil legge vekt på å sikre medlemmenes helse og livskvalitet gjennom avtalte friordninger, 

som f.eks. sabbatsordninger. 

 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 68: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ mener at medarbeidere med belastningsskader og psykiske lidelser som skyldes arbeidet, 

skal ha mulighet til å få skaden definert som yrkesskade, med de rettigheter dette gir etter 

norsk lov.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 69: Arbeidsforhold 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ved eventuell oppsigelse/permittering skal ansiennitet legges til grunn. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 70: Pensjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ansatte journalister skal omfattes av en tjenestepensjonsordning som gir rett til uførepensjon 

og alderspensjon fra bedriften i tillegg til folketrygdens ytelser. Samlet alderspensjon fra 

folketrygden og tjenestepensjonsordningen bør være minst 66 prosent av sluttlønn. En god 

folketrygd er avgjørende for å sikre fremtidens pensjoner. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 71: Pensjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger er tryggest og mest forutsigbare for arbeidstaker. NJ vil 

bevare gode pensjonsordninger for sine medlemmer. NJ aksepterer ikke ensidig endring av 

tjenestepensjonsordninger. Endring av tjenestepensjonsordninger kan kun skje etter reelle 

forhandlinger på den enkelte bedrift. Alle pensjonsordninger skal forankres i en skriftlig 

avtale. Oppsigelsestiden på avtalen bør være lang.  

 

Det skal være adgang til frivillig og fleksibel tidligpensjonering med et økonomisk vederlag 

som gjør tidligpensjon til en reell mulighet. Tidligpensjonering må ikke føre til at 

alderspensjon blir dårligere enn om den ansatte hadde fortsatt i jobb. Førtidspensjonerte med 

Avtalefestet Pensjon (AFP) må bli stående i bedriftens pensjonsordning til fylte 67 år. I disse 

årene må bedriften betale normal pensjonspremie (gavepensjon) for AFP-pensjonisten. 

Vedtak: Vedtatt 
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Pkt. 72:  

 

Forslag nr. 902: Endring av programmets pkt. 72 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

Punkt 72 endres til "Flest mulig medlemmer skal være omfattet av AFP-ordning" 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 73: Pensjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

De ansatte skal være omfattet av en bedriftsbetalt gruppelivsforsikring med uføredekning. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 74: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Journalisters utdanning, kompetanse og opplæring må utvikles og fornyes kontinuerlig. 

NJ vil bevare journalistikk som et yrke uten bestemte formelle utdanningskrav, av hensyn til 

ytringsfrihet og mangfold. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 75: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ går inn for opptakskriterier til journalistutdanningene som legger vekt på praksis og 

mangfold i tillegg til karakterer. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 76: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Ekstern praksis er en viktig del av studiet. Journaliststudenter må sikres praksisplass og 

kvalifisert veiledning. Ordningen skal ikke være et sparetiltak i redaksjonene. 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 77: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil medvirke til debatt om - og utviklingen av studietilbudene i journalistikk. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 78: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Alle journalister må ha reell mulighet til etter- og videreutdanning, fortrinnsvis gjennom felles 

bransjeordninger for utdanningsstøtte og permisjon. For å gi nødvendig fornyelse er det 

jevnlig behov for permisjon med full lønn til studier. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 79: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ vil bidra til å videreutvikle Institutt for journalistikk som bransjens etter- og 

videreutdanningsinstitusjon.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 80: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

START-opplæringen bør tilbys alle nyansatte redaksjonelle medarbeidere uten 

journalistutdanning. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 81: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Bedriftsledelse har, i samarbeid med tillitsvalgte, ansvar for systematisk arbeid med 

kompetanseutvikling i redaksjonene. 

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 82: Grunn, etter- og videreutdanning 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Det er viktig at universiteter og høyskoler gir tilbud på de høyeste utdanningsnivå for å 

utvikle journalistfaget videre. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Sak 6. Tiltaksplan 2011-2013 / Sak 7. Innkomne forslag 

 

Redaksjonskomiteen ved Hege Iren Frantzen la frem forslag til vedtak.  

 

Følgende tok ordet: Pål Hellesnes, Torgny Hasås, Leif Steinholt, Håkon Okkenhaug, Thomas 

Spence, Albert H. Collett, Håkon Okkenhaug, Carine Johansen, Martin Riber Sparre, Berit 

Aalborg, Sidsel Avlund. 

 

Forslagene 802 og 803 ble satt opp mot hverandre: 

 

 

Forslag nr. 802: Kvalitetsundersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

NJ skal gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse før neste landsmøte i samarbeid med Norsk 

Redaktørforening. 

NJ skal vurdere å gjennomføre en ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse. 

 

Forslag nr. 803: Kvalitetsundersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

NJ skal gjennomføre en ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse. NJ skal vurdere å 

gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse før neste landsmøte i samarbeid med Norsk 

Redaktørforening. 

 

Vedtak: 69 støttet forslag nr. 802. 73 støttet forslag nr. 803. Forslag nr. 803 ble vedtatt. 

 

 

Forslag nr. 804:  

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

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

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

 

• (Forslag 803) 
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• 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. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 801:  

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

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 midlertidige i redaksjonene, og kunne 

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

midlertidigkontakt.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 257: EUs vikarbyrådirektiv 

 

Forslagstiller: Pål Hellesnes, Oslo, Klassekampen, Torgny Hasås, LO Media 

 

Tillegg til forslag 84 om midlertidig ansatte: 

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

vikarbyrådirektiv." 

 

Vedtak: Vedtatt med 95 stemmer. 

 

 

Forslag nr. 85: Frilansere 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 87: Mediepolitikk - mediestøtte 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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.  

 

NJ skal jobbe for økt og utvidet mediestøtte, med vekt på plattformnøytrale kriterier for 

direktestøtte.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 88: Mediepolitikk - medieansvar 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

samme journalistiske rammevilkår med medienøytralt redaktøransvar og utvidet kildevern. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 89: Internasjonalt arbeid 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

ytringsfrihet, med særlig vekt på å videreføre prosjektene i Russland og Filippinene.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 90: Tariff 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

skal jobbe for bedre lønnsutvikling for journalister.  

 

Vedtak: Vedtatt 
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Forslag nr. 91: Organisasjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

organisasjonsutvalgets anbefalinger.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 92: Organisasjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

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

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 93: Organisasjon 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

NJ skal prioritere mellomlederes rettigheter som arbeidstakere. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 262: Organisasjon 

 

Forslagstiller: Lars Joakim Brissach Skarvøy, Studentlaget, VG, Leif Steinholt, Sigrid Moe 

 

Nytt punkt under "Organisasjon": 

 

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

ved alle de store journalistutdanningene i oppstartsperioden av studieåret.» 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Følgende forslag ble vedtatt oversendt det nye landsstyret:  

 

Forslag nr. 153: Kvalitet 

 

Forslagstiller: NJ i Schibsted 

 

1. KVALITET 

 

Fra NJ i Schibsted: 
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Forslag 153: Integritet og tekstreklame 

"Styret i NJS er bekymret for den journalistiske integriteten i landets mediehus. Det kan se ut 

som om vi er inne i en tid der sjefredaktørene ikke lenger har innflytelse, makt eller vilje til å 

hegne om den redaksjonelle uavhengigheten i sitt mediehus. Konsernmakten griper om seg, 

både i bredden og dybden.  

NJ skal i perioden bidra til å reise denne problemstillingen på tvers av de ulike konsernene, og 

sette de tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringene fra konserner som tydeligere enn før 

legger føringer for den redaksjonelle virksomheten".   

 

 

Forslag nr. 166: Midlertidig ansatte 

 

Forslagstiller: klubben i LO Media 

 

2. MIDLERTIDIG ANSATTE 

 

2.5 Fra klubben i LO Media: 

 

Forslag 166: Forslag til NJs landsmøte fra redaksjonsklubben i LO Media 

NJ skal arbeide for å endre lovverket slik at det er mulig for fagforeninger å gå til søksmål 

mot arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse. 

 

Begrunnelse: 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse brytes i stort omfang uten at 

arbeidsgiverne som står for det blir straffet. Årsaken er soleklar. I arbeidsmiljølovens paragraf 

14-11 står det: « § 14-11. Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse (1) Dersom det 

foreligger brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller 14-10, skal retten etter påstand fra 

arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet 

fortsetter.»  

Det er utelukkende den som er midlertidig ansatt som kan saksøke arbeidsgiver. Ingen 

fagforening har denne retten. De midlertidige i arbeidsmarkedet er de svakeste. Det er helt 

urimelig å tro at disse skal kunne reise en sak. Hvis fagforbund, foreninger eller klubber får 

denne retten bør det være mulig å få slutt på de ulovlige forholdene som foregår foran øynene 

våre hver dag. 

Selv om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak foregår i svært liten grad i 

mediebransjen, vil det også være naturlig å arbeide for å endre bestemmelsen i 

arbeidsmiljølovens paragraf 14-14 som omfatter forhold knyttet til innleie og er en parallell 

bestemmelse.  

 

 

Forslag nr. 227: Til punktet om tariff 

 

Forslagstiller: Lars Johnsen, Buskerud, Drammens Tidende 

 

NJ skal utrede om en brattere lønnsstige kan gi bedre pensjonsuttelling for medlemmene. 

 

 

Forslag nr. 247: Tillegg til forslag 90, tariff 
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Forslagstiller: Leif J. Steinholt, Helgeland Og Salten, Helgelands Blad 

 

Punktet får følgende tillegg til slutt: 

 

“, og legge vekt på gode, sentrale oppgjør.” 

 

Siste setning blir dermed lydende: 

 

NJ skal jobbe for bedre lønnsutvikling for journalister, og legge vekt på gode, sentrale 

oppgjør. 

 

 

Forslag nr. 251: Midlertidig ansatte 

 

Forslagstiller: OJ-styret 

 

Tillegg til andre avsnitt: 

 

NJ skal jobbe for at det etableres dialog med andre fagorganisasjoner for å få til endringer i 

arbeidsmiljøloven som kan bidra til å minske den utstrakte bruken av midlertidige i bransjen.  

 

 

Forslag nr. 260: Nytt pkt. under "Organisasjon" 

 

Forslagstiller: Jan Børge Leirvik, Landsstyret, NRK Hordaland, Leif Steinholt, Helgeland og 

Salten 

 

Forslag til nytt kulepunkt under "organisasjon": 

 

NJ skal arbeide for at de regionale journalistfaglige konferansene får en fastere organisering 

og forutsigbare rammevilkår. 

 

 

Følgende forslag vedtatt oversendt forhandlingsutvalgene: 

 

Forslag nr. 227: Til punktet om tariff 

 

Forslagstiller: Lars Johnsen, Buskerud, Drammens Tidende 

 

NJ skal utrede om en brattere lønnsstige kan gi bedre pensjonsuttelling for medlemmene. 

 

 

Sak 7. Andre innkomne forslag 

 

Resolusjoner:  

 

Forslag nr. 213: Moderne mediestøtte til mangfold og kvalitet 

 

Forslagstiller: Landsstyret 
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Dagens mediestøtte har bidratt til å nå viktige mål om høyt mediekonsum, mangfold i 

informasjon og meninger og produksjon av original journalistikk av høy kvalitet.  

Landsmøtet i Norsk Journalistlag mener at det er på høy tid å utvikle mediestøtten slik at 

digitale kanaler fullt ut integreres.  

 

NJ mener at journalistikk ikke skal ilegges moms. Det ideelle for å nå de mediepolitiske 

målene er at all journalistikk omfattes av momsfritaket. Det er innholdet som skal støttes, ikke 

plattformen.  

 

Fortsatt 0-moms er avgjørende for å opprettholde et stort redaksjonelt mangfold i norske 

medier. Innføring av moms vil redusere mediebruken og svekke de tradisjonelle medienes 

mulighet til å fylle sin samfunnsrolle.  

 

Digitalmomsen bør fjernes. Med rask overgang til digitale plattformer og fallende papiropplag 

er det avgjørende at den fremtidige mediestøtte tilpasses fremtidens mediebruk. Medienes 

mulighet til å ta betalt for digitalt redaksjonelt innhold er avgjørende for journalistikkens 

fremtid. 

 

Momsfritak sikrer forutsigbarhet og nødvendig armlengdes avstand til skiftende politiske 

flertall. Støtten er målrettet fordi den både sikrer lavere pris til brukeren og styrket 

redaksjonell slagkraft i mediene.  

 

Pressestøtten har reelt sett blitt redusert de siste årene og må nå økes og utvides. Det er viktig 

at produksjonstilskuddet utvides til også å omfatte digitalt redaksjonelt innhold.  Det må være 

en betingelse for å få støtte at redaksjonen satser på redaksjonell bemanning som leverer 

originaljournalistikk, og at mediehuset tar betalt for sitt produkt.  

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 211: Styrk frilanserne og opphavsrettighetene 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Oppdragsgivere innenfor ukepresse og dagsaviser forsøker å presse frilansere til å undertegne 

kontrakter som vil endre vilkårene på dramatisk vis. Mange frilansere føler frykt og uro for 

mulighetene til å kunne leve av å levere kvalitetsjournalistikk. 

Landsmøtet i Norsk Journalistlag krever at oppdragsgivere respekterer opphavsrettighetene og 

betaler honorar som sikrer anstendige vilkår for frilanserne. Verdien av gjenbruk, videresalg 

og videreformidling skal deles rettferdig mellom den som skaper og den som bestiller. 

Landsmøtet ber kulturministeren foreslå endringer i dagens lovverk for å sikre både 

opphavsrettighetene og fortsatt produksjon av original kvalitetsjournalistikk. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 240: Stopp stofftyveriet 

 

Forslagstiller: Toralf Sandåker, Frilansjournalistene, Frilansjournalist 
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Frilansjournalister og andre ikke-ansatte stoffleverandører til norske mediebedrifter opplever i 

økende grad at tekst og bilder publiseres uten at utgiver har inngått avtale om bruk av stoffet. 

Dette skjer også i anerkjente mediebedrifter som må forutsettes å være kjent med 

opphavsretten og opphavsmannens enerett til å råde over egne verk. Ikke minst opplever 

profesjonelle frilansjournalister at slikt stofftyveri griper om seg pga. dårlige rutiner i 

forbindelse med stoffutvekslingsavtaler som ikke omfatter frilansere. 

 

Norsk Journalistlag krever at: 

 

• Mediebedrifter stopper urettmessig publisering av stoff fra frilansere, og skjerper 

respekten for opphavsretten. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 701: Journalister skal ansettes fast! 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomiteen 

 

Norske mediebedrifter må ansette sine medarbeidere fast. Mange redaksjoner har redusert 

antallet fast ansatte journalister og økt antallet midlertidige. NJs undersøkelse viser at 

bransjen har dobbelt så høy andel midlertidig ansatte som arbeidslivet for øvrig. . 

Mediebransjen fremstår som stadig mer kynisk i sin bruk av midlertidige. 

 

Loven er klar på at varige og konstante behov for arbeidskraft skal dekkes av fast ansatte. 

Midlertidige skal ikke brukes som erstatning for det permanente arbeidsbehovet.  

 

NJ utfordrer landets redaktører og medieeiere til å ta tak i den utstrakte bruken av midlertidige 

og ta et oppgjør med lovbrudd.  

 

Fireårsregelen utnyttes rått i mange bedrifter. Regelen brukes i strid med hensikten, som var å 

sikre midlertidige rett til fast ansettelse. 

Norsk Journalistlag krever at: 

 

* Mediebransjen respekterer arbeidsmiljøloven, rydder opp i ulovlige forhold og benytter 

lovlige kontrakter og ansettelser. Permanent behov for arbeidskraft skal utføres av fast 

ansatte. Mediebedriftene har ansvar for at bemanningen tilpasses det reelle behovet i den 

enkelte redaksjon.  

 

* Midlertidig ansatte likebehandles med fast ansatte med hensyn til lønn, opplæring, faglig 

utvikling, etc., og skal få systematiske tilbakemeldinger fra overordnede. 

 

NJ fortsetter kampen for at loven skal brukes slik den er ment, og oppfordrer norske 

redaktører til å gjøre det samme. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Sak 8. Økonomiske retningslinjer 2011-2013 
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Følgende tok ordet: Lars Johnsen og Jahn-Arne Olsen.  

 

Forslag nr. 197: Økonomiske hovedmål for NJ 2011-2013 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

I. Økonomiske hovedmål for NJ 2011-2013 (Forslag 197) 

 

Ved inngangen til denne landsmøteperioden er NJ økonomiske situasjon god. NJ har en solid 

egenkapital. Vederlagsfondet er fortsatt velfylt. Og konfliktfondet er tilbake på samme nivå 

som før streikene i 2002, 2004 og 2006. 

 

Den framtidige inntektssituasjonen er derimot usikker. Veksten i kontingentinntekter har 

stagnert og øker bare nominelt som følge av den gjennomsnittlige lønnsveksten blant 

medlemmene. Antallet yrkesaktive medlemmer har sunket med over 500 siden årsskiftet 

2008/2009, og denne trenden fortsetter ved inngangen til 2011. Selv om finanskrisa er over og 

antallet stillingsannonser har økt i det siste, er det for tidlig å trekke noen konklusjon om 

hvordan antallet yrkesaktive journalister vil utvikle seg. 

 

På tross av denne usikkerheten ønsker landsmøtet å opprettholde aktiviteten i laget på dagens 

nivå i kommende periode, selv om dette kan innebære at landsstyret vedtar budsjetter med 

underskudd. NJs gode økonomiske fundament gir mulighet for det. Landsstyret må likevel 

holde utgiftene under kontroll, følge utviklingen av kontingentinntektene nøye og foreta 

tilpasninger på kostnadssiden dersom dette vurderes som nødvendig. 

 

Hovedmål 

NJs må i kommende periode sette av tilstrekkelige økonomiske og menneskelige ressurser til 

kampen for flere ansettelser, mot bruk av ulovlige vikariater og mot forverring av 

frilansjournalistenes betingelser. I tillegg må NJ legge til rette for tung satsing på 

tariffarbeidet og videreføring av innsatsen for journalistisk kvalitet.  

 

NJs sekretariat 

NJs sekretariat skal ivareta hovedmålene gjennom blant annet 

- omfattende og raskest mulig rådgiving og bistand til tillitsvalgte og medlemmer 

- skolering av tillitsvalgte 

- tilfredsstillende informasjonsarbeid 

 

Økt rådgiving og bistand i forbindelse med ulovlige ansettelsesforhold bør primært søkes løst 

innenfor eksisterende stab og budsjett. Samtidig har landsstyret fullmakt til å bruke ekstra 

midler for å sikre nødvendige tiltak og bemanning dersom pågangen av saker blir stor. 

 

Nye pensjonsregler gjør avgang langt mer fleksibel enn tidligere. Dette kan også få 

konsekvenser for NJs stab der flere allerede er rundet 62 år eller nærmer seg. Landsmøtet 

åpner for at det brukes ekstra midler for å få til fornying av staben uten at sekretariatets 

samlede slagkraft svekkes. 

 

NJs leiekontrakt går ut i 2013. Beslutning om forlengelse eller flytting må foretas i kommende 

periode. Det må tas høyde for at en eventuell flytting vil kreve ekstra bevilgninger over NJs 

budsjett. 
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NJs lag 

Det er ønskelig å videreføre bevilgningene til lagsaktiviteter på omtrent samme nivå som nå. 

Det er spesielt viktig at det gis rom til en utvikling av journalistfaglige debatter og 

konferanser lokalt og regionalt. Det skal settes av frikjøpsmidler til gjennomarbeidede 

prosjekter knyttet til iverksettelse av tiltaksplanen, organisasjonsbygging i tråd med 

landsmøtets og landsstyrets prioriteringer, samt til journalistfaglige prosjekter og konferanser. 

 

Vederlagsmidler 

Bruk av kollektive vederlagsmidler videreføres på omtrent samme nivå som i dag. Landsstyret 

tar utgangspunkt i landsmøtet veiledende retningslinjer, men har fullmakt til å fravike disse. 

Større avvik skal rapportens til neste landsmøte. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 198: Kollektive vederlagsmidler – veiledende retningslinjer 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

II. Kollektive vederlagsmidler – veiledende retningslinjer (Forslag 198) 

Disse retningslinjene er vedtatt under henvisning til landsmøtets vedtak om økonomiske 

hovedmål for NJ 2011-13. 

 

1) Ramme 

Landsmøtet legger til grunn at kopi- og kabelvederlagsinntektene vil ligge på omtrent samme 

nivå de nærmeste årene. Det tas likevel høyde for at papirkopiering av pressestoff kan synke 

noe. 

 

NJ beregner seg et administrasjonshonorar på ti prosent. Etter at dette er trukket, er det antatt 

at det vil være igjen om lag ni millioner kroner til fordeling til kollektive tiltak. 

 

Dagens vederlagsfond er fortsatt så stort at det bør bygges videre ned. Det samlede årlige 

forbruket kan derfor ligge over den årlige tilførselen av friske penger. Ved større endringer i 

vederlagsinntektene, tas opp på neste landsmøte. 

 

2) Institutt for journalistikk 

IJ er det viktigste redskapet for å sikre redaksjonelle medarbeidere mulighet til kurs og 

videreutdanning. NJ skal bidra med en betydelig og mest mulig stabil årlig støtte. Nivået bør 

ligge på rundt 3,0 millioner kroner. En andel av midlene øremerkes regionale tiltak i 

samarbeid med klubber og lokallag. 

 

3) Lokale tiltak/regionale og nasjonale konferanser 

Journalistfaglige samlinger er av stor betydning både for faglig oppdatering og utviklingen 

innenfor yrket. Det bør derfor settes av over to millioner kroner til dette formålet årlig.  

 

4) Reisestipend  

Normalt bør rundt to millioner kroner fordeles direkte til rettighetshaverne gjennom 

ordningen med reisestipend. Reisestipend skal være på minst 20.000 kroner. 

 

5) Reisestøtte 



Protokoll NJs landsmøte 24. – 26. mai 2011 Side 56 
 

Det bør årlig bevilges 325.000 kroner i reisestøtte til sentrale og regionale journalistfaglige 

konferanser.  

 

6) Fri-STUP  

NJ dekker arbeidsgiverandelen i Fri-STUP-ordningen. 

 

7) IJ-kurs for frilansere 

Det bør bevilges minst 350.000 kroner for frilansere på IJ-kurs. 

 

8) IJ-kurs for arbeidsløse 

Det bør årlig settes av minst 100.000 kroner til kurs for arbeidsledige. 

 

9) Andre kostnader 

Ut over dette står landsstyret fritt til å vedta hvilke andre utgifter som skal dekkes over 

vederlagsbudsjettet, herunder kostnader som i dag dekkes, blant annet deler av kontingenten 

til Norsk Presseforbund, journalistpriser, akuttstøtte til arbeidsløse og en opphavsrettstilling.  

 

10) Varighet og unntak 

Disse retningslinjene gjelder til landsmøtet vedtar nye retningslinjer. Landsstyret kan likevel 

fravike disse bestemmelsene dersom den økonomiske situasjonen endrer seg vesentlig ellers 

hvis laget eller medlemmene står overfor ekstraordinære utfordringer. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslag nr. 199: NJs kontingent 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

III. NJs kontingent (Forslag 199) 

 

A. Kontingentsystemet videreføres i perioden med 1.6 % av fast lønn. 

B. Landsstyret fastsetter hvert år en øvre og nedre grense (tak og gulv) for inntekt det skal 

betales kontingent av. Tak og gulv heves årlig fra 1. januar i takt med den gjennomsnittlige 

økningen for alle journalister slik de framkommer på den sist fastsatte lønnsstatistikken. 

C. Landsstyret gis fullmakt til å fastsette en egen kontingent for studenter, pensjonister og 

servicemedlemmer.  

D. NJs sekretariat fastsetter løpende det enkelte medlems kontingent i tråd med 

landsmøtets og landsstyrets vedtak og står for den praktiske innkrevingen. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Sak 9. Valg  

 

Følgende tok ordet: Dag Andreas Kessel og Marianne Gauslaa 

 

Forslag nr. 950: Landsstyrets medlemmer 
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Forslagstiller: Valgkomiteen 

 

Til landsstyret: 

 

1. Elin Floberghagen, 40, NJ, Akershus, Gjenvalg  

Vedtak: Enstemmig valgt. 

2. Thomas Spence, 52, NJ/Aftenposten, Oslo, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

3. Åsne Haugli, 55, Dagens Næringsliv, Oslo, Gjenvalg  

Vedtak: Enstemmig valgt. 

4. Hege Iren Frantzen, 36, NRK, Oslo, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

5. Eva Stabell, 55, NRK, Oslo, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

6. Hege Lyngved Odinsen, 37, VG, Oslo, Gjenvalg  

Vedtak: Enstemmig valgt. 

7. Baard Zakariassen, 39, TV 2, Oslo, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

8. Finn E. Våga, 50, Stavanger Aftenblad, Stavanger, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

9. Stein Sneve, 51, Avisa Nordland, Helgeland og Salten, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

10. Carine Johansen, 46, Østlandets Blad, Akershus, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

11. Håkon Okkenhaug, 43, Trønder-Avisa, Nord-Trøndelag, Gjenvalg  

Vedtak: Enstemmig valgt. 

12. Jørn Wad, 55, Frilanser, Frilansjournalistene, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

13. Tormod Ellingsen, 32, Adresseavisen, Trondhjems, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

14. Jan Børge Leirvik, 45, NRK Hordaland, Bergen, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

Torgny Hasås fremmet forslag om skriftlig avstemming mellom Julie Teresa Olsen og June P. 

Martinsen. 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 

 

15. Julie Teresa Olsen, 31, Stavanger Aftenblad, Stavanger, NY 

MOT: June P. Martinsen, 32, Hadeland, Oppland, NY:  

 

Vedtak: June P. Martinsen ble valgt med 77 mot 66 stemmer. 

 

 

Varamedlemmer: 

 

Forslagstiller: Valgkomiteen 

 

1. Anne Berit Larsen, 48, NRK Sørlandet, Agder, Gjenvalg  

Vedtak: Enstemmig valgt. 
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2. Katrine Strøm, 36, Egmont HM, Oslo, NY  

Vedtak: Enstemmig valgt. 

3. Gunnar Kagge, 50, Aftenposten, Oslo, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

4. Leif Steinholt, 51, Helgelands Blad, Helgeland og Salten, NY 

MOT: Julie Teresa Olsen, 31, Stavanger Aftenblad, Stavanger 

Vedtak: Leif Steinholt valgt med 112 stemmer mot 29 stemmer for Julie Teresa Olsen. 

5Lars Løkkebø, 48, Telemarksavisa, Telemark, Gjenvalg 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

6. Marius Tetlie, 36, VG, Oslo, NY 

MOT: Lars Johnsen, Drammens Tidende, Buskerud 

Vedtak: Marius Tetlie valgt med 88 stemmer. 

7. Julie Teresa Olsen, 31, Stavanger Aftenblad, Stavanger 

MOT: Lars Johnsen, Drammens Tidende, Buskerud 

Vedtak: Julie Teresa Olsen valgt. 

8. Silje Midttun, 36, Frilanser, Frilansjournalistene, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

9. Brynhild S. Steine, 35, Avisa Hordaland, Bergen, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

10. Terje Størksen, 52, Haugesunds Avis, Haugesund, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

11. Hans Chr. Eide, 31, NRK Vestfold, Vestfold, NY 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

 

Kontrollkomite 2011-2013 

 

Forslagstiller: Valgkomiteen 

 

Valgkomiteens innstilling til NJs kontrollkomite: 

 

Rune Valderhaug, Bergen Journalistlag, leder, gjenvalg 

Vedtak: Valgt  

Terje Eidsvåg, Trondhjems Journalistforening, gjenvalg 

Vedtak: Valgt  

Marianne Torp, Oslo Journalistklubb, ny  

Vedtak: Valgt  

 

Varamedlem: Thomas Førde, Haugesund Journalistlag, gjenvalg 

Vedtak: Valgt  

 

 

Forslag til valgkomite 

 

Forslagstiller: Landsstyret 

 

Sven Arne Buggeland (leder), VG, 

Marit Ulriksen, Rana Blad, 

Ann-Magrit Berge, FJ, 

Kjetil Frugård, TV2, 
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Richard Aune, NRK, 

Marit Heiene, Romsdals Budstikke, 

Karl-Martin Bakke, IJ, 

  

Vara: 

Martin Riber Sparre, dn.no 

Ingeborg Marie Jensen, Stavanger Aftenblad, 

Marit Helland, Budstikka, 

Berit Aalborg, Aftenposten, 

Harald Nordbakken, Haugesunds Avis, 

Tore Bergsaker, Dagbladet, 

Ingunn Nordli, Aller Media, 

 

Vedtak: Valgkomiteen med varemedlemmer enstemmig valgt 

 

* 

 

Møtet hevet kl. 15.15 
 

 

Oslo/Gardermoen. 26. mai 2011 

 

 

 

Astrid Dalehaug Norheim    Arild Berg Karlsen 

 

 

 

 

Stein Larsen        August Ringvold 
 


