
NOTAT 

Landsstyrets forslag til endringer i NJs program

Landsstyret behandlet i møtet 22. november forslaget til nytt program for NJ. Arbeidsutvalget fikk i 
oppgave å se på begrepsbruken i noen av programpostene, samt å komme tilbake med et forslag til 
et nytt punkt om «fake news» og søke å sikre et punkt som sier noe om et arbeidsmiljø fritt for 
mobbing, trakassering og overgrep. Det er gjort endringer i programpunkt 10 og 21 og foreslått et 
nytt punkt 6 og oppdatert punkt 55. 

I protokollen fra landsstyremøtet 22. november 2018 går det frem at landsstyret fattet disse 
vedtakene under behandlingen av landsstyrets forslag til NJs program:  
• Landsstyret delegerer til arbeidsutvalet å utforma eit nytt kulepunkt som tek innover seg 

problematikken med ‘fake news’. Dette blir sendt ut saman med dei andre forslaga til endring i 
program. 

• Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å oppdatera føremålsparagrafen i NJs program slik at han 
er i samsvar med føremålsparagrafen i NJs vedtekter. 

• Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å formulera eit nytt punkt 66 om at NJ vil sikra eit 
arbeidsmiljø fritt for mobbing, trakassering og overgrep. 

For at landsstyret skal se helheten i forslagene legges det her fre en komplett oversikt over forslagene 
til endringer og tillegg til programmet. Det er foreslått noen reelle endringer, og noen redaksjonelle. 
Begrunnelsene for endringene er forklart under hvert punkt. Det legges ikke opp til at landsstyret 
fatter nye vedtak i allerede vedtatte programpunkter og under forslag til vedtak ligger kun de fire 
punktene som er endret og det punktet som er nytt.  

Punkt 5 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
NJ er imot at reklame etterligner eller utnytter redaksjonelt innhold, og vil ha klare skiller mellom 
journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. 
Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. 

• Begrunnelse: Det har vært økt press i en rekke medier for bruk av reklamejournalistikk for å skaffe 
inntekter, og det er en omfattende debatt om grensene mellom journalistikk og markedsføring. NJ 
har, både nasjonalt og på klubbnivå jobbet aktivt med dette spørsmålet, og programmet bør 
gjenspeile at dette er et viktig spørsmål for våre medlemmer. Dagens tekst er for kort og utilstrekkelig. 

Nytt punkt 6 - under overskriften «Journalistens integritet»: 
«I kampen mot falske nyheter og undergraving av de redaktørstyrte, journalistiske medienes 
troverdighet, vil NJ arbeide for å fremme den sannhetssøkende og faktabaserte journalistikken.» 
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• Begrunnelse: Spredningen av uriktig informasjon kamuflert som journalistikk er en reell trussel mot 
den frie og uavhengige journalistikken. Landsstyret er derfor opptatt av at vi gjennom vårt arbeid må 
kjempe mot falske nyheter, bedre kjent som «fake news». 

Punkt 8 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
8. 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. 

• Begrunnelse: Redaksjonell endring. Tekstreklameplakaten eksisterer ikke lenger. 

Punkt 10 - oppdatert og endret noe etter vedtaket i landsstyret november 2018: 
10. NJ vil arbeide for en samlet medieansvarslov, der reglene gjøres mest mulig medienøytrale 
plattformnøytrale uavhengig av distribusjonsteknologi, slik at journalister kan jobbe under de 
samme journalistiske rammevilkårene. 

• Begrunnelse: Den teknologiske utviklingen har ført til at fokus er flyttet fra medienøytralitet over til 
plattformnøytralitet. Det innebærer bl.a. at det blir viktig at alle elektroniske medier omfattes av 
loven, uavhengig av om de distribueres over bredbånd eller mobilnett. Dette er formuleringen som 
benyttes av Kulturdepartementet, og da er vi sikker på at uttrykket dekker all fremtidig teknologi. 

Punkt 11 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
11. Helt omskrevet punkt: «NJ vil arbeide for et sterkere og tydeligere kildevern. 
Det må innføres en yrkesmessig taushetsplikt om anonyme kilders identitet overfor alle myndigheter 
og visse private aktører. Taushetsplikten må suppleres med et forbud mot å etterforske hvem som 
journalisters anonyme kilder. 
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. 

• Begrunnelse: Vernet om anonyme kilder er under press. Som en styrking av vernet ønsker NJ den 
svenske kildevernmodellen. 

Punkt 16 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
16. NJ vil bevare medieeierskapsloven for å hindre sterk eierkonsentrasjon som kan svekke 
informasjonsbredden og ytringsfriheten både nasjonalt og regionalt. NJ legger vekt på hvordan 
eierskap utøves, og ønsker langsiktige eiere som respekterer norske publisistiske tradisjoner og 
fokuserer på redaksjonell satsing og kvalitet. 

• Begrunnelse: eierskapsloven er opphevet. 

Punkt 17 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
17. Eiere av norske medier må respektere Redaktørplakaten og 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. 

• Begrunnelse: Redaksjonell endring. Tekstreklameplakaten eksisterer ikke lenger. 

Punkt 18 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
18. NJ vil arbeide for en medieeierskapslov der alle redaksjonelle medier er inkludert, og for en lov som 
begrenser vertikal eierkonsentrasjon. 
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• Begrunnelse: eierskapsloven er opphevet. 

Punkt 19 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
19. 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 
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.  I slike situasjoner skal journalister fritt kunne argumentere overfor 
redaktøren og det redaksjonelle miljøet. 

• Begrunnelse: Redaksjonell endring: Tekstreklameplakaten eksisterer ikke lenger og mediefridomslova 
vil innlemmes i medieansvarsloven i løpet av neste periode. Setning nr 4 foreslås strøket fordi 
setningen etter vår mening begrenser tolkningen av Vær Varsom-plakaten punkt 2.5 - til ulempe for 
journalistene. Setningen kan leses slik at Vær Varsom-plakaten punkt 2.5 kun tolkes i lys av de andre 
presseetiske normene.  NJ bør ikke ha et punkt i sitt program som skal begrense hvilke 
tolkningsmuligheter vi kan stå overfor i vurderingen av journalisters «samvittighetsklausul». I den 
enkelte journalists forpliktelse til og muligheter for å ivareta sin integritet og etiske ansvarsfølelse, er 
det viktig at vedkommende gis mulighet til å si ifra over egen arbeidsgiver og arbeidsplass.   

Punkt 21 - oppdatert og endret noe etter vedtaket i landsstyret november 2018: 
21. Brukergenerert eller brukerskapt innhold, typisk nettdebatter, skal ikke fortrenge redaksjonelt 
innhold produsert av profesjonelle journalister . I tilfeller hvor det nyttes, må det holdes klart adskilt 
fra innhold produsert av profesjonelle journalister. Brukerskapt innhold må markeres tydelig. 

• Begrunnelse: Ordet «brukergenerert», bør i tillegg til «brukerskapt» benyttes fordi det nå er 
innarbeidet av departementet og brukes mest av andre presseorganisasjoner. Den siste aktuelle 
endringen må gjøres fordi det kommer til å bli den fremtidige lovgivningen, at de må «holdes klart 
adskilt fra redaksjonelt innhold».  

Punkt 23 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
23. Redaktøransvaret er en forutsetning for medienes troverdighet. NJ vil arbeide for et sterkt 
medienøytralt eneansvar for redaktøren av redaksjonelt stoff, 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 medienes særlige funksjon for den offentlige debatt troverdighet, vil NJ arbeide for at 
redaktøren skal ha en rettslig aktsomhetsplikt for brukergenerert innhold, som gjør at ytringer av 
klart rettstridige innlegg blir fjernet eller sperret. redaktøransvaret også må omfatte kontrollansvar 
for brukerskapt innhold i nettavisene. 

• Begrunnelse: Redaktøransvaret bidrar til å strukturere journalistikken og realisere idealene som ligger 
til grunn for prinsippet om pressefrihet. Formuleringen til redaktørens medansvar for brukergenert 
innhold er tuftet på utkastet til medieansvarsloven § 14. Forslaget skal bidra til å støtte opp under de 
presseetiske normene på området, og vil bl.a. innebære at hatefulle ytringer, ytringer som oppfordrer 
til vold eller direkte trusler mot enkeltpersoners fysiske integritet får et skjerpet redaktøransvar. 

Punkt 46 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
46. NJ er mot at frilansere brukes som underbetalt arbeidskraft i redaksjoner. NJ vil arbeide for å 
forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å fremme 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 i tråd med 
etablerte veiledende satser eller NJ Timepris etter NJs frilanskalkulator. 
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• Begrunnelse: Mange frilansere har opplevd betydelig press på honorarsatsene, og i en rekke 
redaksjoner er det arbeidsgivere som spekulerer i å benytte billige frilansere, i stedet for å ansette 
egne journalister. Denne utviklinga er negativ både for frilanserne og for de fast ansatte. Videre har NJ 
i MBL-området fått på plass en ny rammeavtale, og NJ frilans har utarbeidet nye veiledende satser, 
som erstatter frilanskalkulatoren. Programmet må reflektere disse endringene. 

Punkt 48 - vedtatt av landsstyret i november 2018: 
48. NJ vil motvirke dumping i frilansmarkedet. Alle journalister som påtar seg frilansoppdrag, også 
de som ellers er arbeidstakere, bør følge NJ Timepris eller veiledende satser i fastsettelsen av 
honoraret. Fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag bør følge NJs frilanskalkulator i 
fastsettelsen av honoraret. 

• Begrunnelse: Det er viktig at alle journalister bidrar til å opprettholde et anstendig honorarnivå for 
frilansere, også de som ikke til vanlig arbeider som frilansere. Om for eksempel fast ansatte 
journalister tar frilansoppdrag på si til langt lavere pris enn det som er gjengs bidrar man til 
undergraving av inntektsgrunnlaget for de som lever av frilansing. Se ellers begrunnelse for punkt 46. 

Nytt punkt 55 - under overskriften «Likestilling og mangfold»: 
55. NJ jobber for en trygg mediebransje for alle, og aksepterer ikke at journalister utsettes for 
seksuell trakassering, mobbing eller overgrep. 

• Begrunnelse: Metoo-bevegelsen rettet søkelyset mot omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, 
og våre egne undersøkelser viste at dette også er et omfattende problem i mediebransjen. Det er en 
naturlig oppgave for NJ å forsøke å motvirke seksuell trakassering, og det bør komme fram i 
programmet. Etter forslag fra Christer er mobbing eller overgrep også lagt inn. 

Etter ny gjennomgang av formålsparagrafen i NJs vedtekter og punkt 1 i NJs program anbefaler vi at 
NJ ikke gjøre endringer i programpunktet. Det er ikke slik at programpunkt 1 leses som NJs 
formålsparagraf og punktet dekker i dag en viktig del om uavhengighet som bør bli stående. 

Forslag til vedtak: 
• Punkt 10: NJ vil arbeide for en samlet medieansvarslov, der reglene gjøres mest mulig 

platformnøytrale uavhengig av distribusjonsteknologi, slik at journalister kan jobbe under de 
samme journalistiske rammevilkårene. 

• Punkt 21: Brukergenerert eller brukerskapt innhold, typisk nettdebatter, skal ikke fortrenge 
redaksjonelt innhold. I tilfeller hvor det nyttes, må holdes klart adskilt fra innhold produsert av 
profesjonelle journalister. 

• Nytt punkt 6 under overskriften «Journalistens integritet»: I kampen mot falske nyheter og 
undergraving av de redaktørstyrte, journalistiske medienes troverdighet, vil NJ arbeide for å 
fremme den sannhetssøkende og faktabaserte journalistikken. 

• Nytt punkt 55 - under overskriften «Likestilling og mangfold»: NJ jobber for en trygg mediebransje 
for alle, og aksepterer ikke at journalister utsettes for seksuell trakassering, mobbing eller 
overgrep. 

• Landsstyret foreslår at landsmøtet gir sekretariatet fullmakt til å oppdatere nummereringen av 
programpunktene etter forskyvingene som oppstår ved innføring av nye programpunkter. 
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