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Forslag til NJs program 

Endring i programmets punkt 61 

Forslag til vedtak: 61. Permanent behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. 
Mediebedriftene må ha tilstrekkelig bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal 
drift. Overtid, midlertidig ansatte og frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell 
underbemanning. 

Styret i NRKJ foreslår å stryke ordet «permanent» slik at setningen lyder: 

Behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. Mediebedriftene må ha tilstrekkelig 
bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal drift. Overtid, midlertidig ansatte og 
frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell underbemanning 

 

Bakgrunn 

Mediebransjen benytter seg i stadig større grad av midlertidig arbeidskraft. Det skjer 
til tross for at arbeidsmiljølovens hovedregel er at ansettelse skal være fast. Samtidig 
ser vi at arbeidslivet generelt er i ferd med å endres: arbeidsgivere ønsker større 
fleksibilitet og færre faste forpliktelser, mens arbeidstakerne mister den tryggheten og 
forutsigbarheten en fast jobb gir. Noen hevder vi er på vei mot et 
løsarbeidersamfunn, med sterkt svekkede rettigheter for arbeidstakere. Det til tross 
for at arbeidsmiljøloven også gir rom for vikarbruk og midlertidige ansettelser.  

I en slik sammenheng er det, ikke minst for en fagforening, viktig å ikke støtte opp 
under en retorikk som normaliserer det å definere noe behov for arbeidskraft som 
permanent og noe som ikke-permanent. NRKJ foreslår derfor å stryke ordet 
permanent. 

 
Innstilling frå arbeidsutvalet: 

AU innstiller på å avvisa forslaget frå NJ i NRK fordi dette ikkje er organisasjonen sin 
politikk. NJ meiner at det er permanent behov for arbeidskraft som skal fyllast av fast 
tilsette, og ikkje alt behov. I visse tilfelle er det behov for midlertidig tilsette. Utvalet er 
samde med forslagsstillarane i at mange arbeidsgjevarar misbruker midlertidig tilsette 



og frilansarar, men NJ kan ikkje ha eit politisk program som avviser all midlertidig 
tilsetting. 


