
NOTAT 

Pressens Hus - avgjørelse om NJs deltakelse

Landsstyret gav politisk ledelse fullmakt i landsstyremøtet i november 2018 til å forhandle frem en 
best mulig løsning for NJs deltakelse i fellesdelen i Pressens Hus. Landsstyret får fremlagt forslag til 
løsning.  

Styringsgruppa for Pressens Hus vedtok torsdag 10. januar å gå i sluttforhandlinger med Aspelin 
Ramm og Skippergata 22/26. Styringsgruppa har, i samarbeid med Realia (Iark og Metropolis) gått fra 
å vurdere 19. lokasjoner som ønsket å tilby lokaler til etableringen av Pressens hus i Oslo sentrum - til 
åtte - deretter fire og tre. De siste to månedene har det vært fokusert på to lokasjoner, 
Universitetsgata og Skippergata. Disse to lokasjonene ble det forhandlet ferdig med og resultatet ble 
lagt frem for styringsgruppa som vedtok at Skippergata skal være adressen for Pressens Hus og som 
styringsgruppa går i sluttforhandlinger og lager kontraktsutkast med.  

I den forbindelse må NJs landsstyret ta endelig stilling til om Norsk Journalistlag skal være en del av 
fellesdelen i Pressens Hus til den prisen som kontrakten muliggjør.  

I forslaget til kontrakt med Aspelin Ramm og Skippergata 22/26  er det lagt inn at NJ disponerer et 
lite lokale i tilknytning til Institutt for Journalistikk, i nedre etasje og i fellesdelen i Pressens Hus. Dette 
lokalet er 9 kvadratmeter og er lagt inn for å kunne oppbevare materiale det er behov for ved 
arrangementer og deltakelse i fellesdelen i Pressens Hus. Det vil også være mulig å jobbe derfor 
dersom det er behov for det, men lokalet er, slik det er tegnet i dag, dårlig egnet for fast arbeidsplass. 
Gjennom andelen kvadratmeter for lokalet beregnes også NJs andel av felleskostnader for Pressens 
Hus, type vakthold og sikkerhet, vaktmestertjenester osv.  Lokalet er på netto 9 kvm, men nøkkelen 
for beregningen av felleskostnader gjør at leieforholdet for NJ med Aspelin Ramm er satt opp med 23 
kvm, og som da inkluderer felleskostnader. Bindingstiden er 5 år, og i kontrakten med Aspelin Ramm 
det ligger en opsjon på nye 5 år til samme kommersielle betingelser. 

Drift og deltakelse av fellesdelen er som nevnt fordelt mellom leietakerne utifra en nøkkel der 
størrelsen på lokalet de leier gir en pris, men det vil ikke være riktig for NJs mulighet for å bruke 
fellesarealene å kun betale for driftsdeltakelse lik det lille lokalet med arbeidsmulighet for en person 
innimellom. Det er derfor nødvendig at NJ betaler noe mer.  
  
Fordi utleier ikke ønsker å ha mange ulike typer kontrakter med de ulike deltakerne i Pressens Hus 
foreslår styringsgruppa at NJ betaler til Institutt for Journalistikk inntil 300 000 kroner i året for å 
delta i fellesdelen i Pressens Hus. Dette kommer i tillegg til de 97 152 kronene i året som NJ skal 
betale for lokalet.  

Avtalen med IJ forutsetter at NJ får en erklæring fra de andre leietakerne i Pressens Hus om at Norsk 
Journalistlag disponerer felleslokalene på lik linje med de andre leietakerne. Leietakerne i Pressens 
Hus foretar årlig evaluering av hvor stor andel av bruken de ulike leietakerne har opp mot prisen det 
betales inn for fellesdelen.  
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NJ skulle gjerne sett at man var kommet lenger i idéarbeidet rundt tenkt fellesaktivitet i Pressens Hus, 
noe vi også har etterlyst i møter med de andre leietakerne. For dem har det vært en prioritert oppgave 
å lande valg av adresse først. Av den grunn kan vi ikke legge frem en liste, eller oversikt over hvilke 
aktiviteter vi ser for oss sammen og omfanget dette vil ha. Idéarbeidet vil derimot starte opp igjen nå 
– og NJ vil være representert. 

Arbeidsutvalget presiserer at finansieringen av NJs deltakelse i Pressens Hus med vederlagsmidler vil 
legge føringer for hvilke aktivitet NJ vil bidra til i lokalene. NJ vil fremover også delta i og engasjere 
seg i arbeidet med å skape aktivitet i et kommende Pressens Hus som skal synliggjøre og styrke 
forståelsen av journalistikkens og de redaktørstyrte medienes rolle i et åpent demokratisk samfunn. 
NJ er opptatt av at aktiviteten i felles møte- og arrangementslokale gjøres tilgjengelig for flere enn de 
som kan komme fysisk til møtene i Oslo og vil jobbe for at arrangementene blant annet kan 
strømmes. 

Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: 
• Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen. 
• Norsk Journalistlag inngår avtale med Aspelin Ramm om å leie 23 kvm i 5 år til den leiepris som 

styringsgruppa for Pressens Hus har forhandlet frem med Aspelin Ramm, det første året oppad 
begrenset til 100 000. 

• Norsk Journalistlag inngår en egen avtale med Institutt for Journalistikk for å dekke inntil 150 000 
kroner av kostnadene for bruk av fellesområdet.  

• Det forutsettes at Norsk Journalistlag får en skriftlig bekreftelse fra de andre leietakerne at NJ 
gjennom avtalen med IJ kan disponere fellesområdet fritt på lik linje med de andre leietakerne. 

• Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus finansieres ved bruk av vederlagsmidler.  
• Finansieringen av NJs deltakelse i Pressens Hus legger føringer for hvilken aktivitet  NJ vil bidra til i 

lokalene, og NJ er opptatt av at aktiviteten kommer så mange som mulig av norske journalister til 
gode.  
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