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Forslag til NJs landsmøte 2019 
 
Frå: Styrene i NJ i Amedia, NJ i Polaris Media, NJ Vestfold, Telemark Journalistlag 
og Østfold Journalistlag. 
 
Dato: 19.12.2018 
 
Forslagsnummer:  
 
Forslag til tiltaksplanen 2019-2021 
 
I landsstyrets forslag til tiltaksplan 2019 – 2021, avsnittet om arbeidsliv og 
tariffarbeid, kulepunkt 3, ønsker vi et tillegg, slik at kulepunktet blir lydende slik (ny 
tekst med understrek og kursiv): 
(NJ skal i perioden) 

• Jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft og for at de lokale 
lønnsoppgjørene skal avspeile verdiskapningen i den enkelte bedrift. 

 
Bakgrunn: 
 
En lang rekke klubber tilknyttet våre konsern- og lokallag har gjennom lengre tid vært 
misfornøyd med den lokale lønnsutviklingen. Selv i bedrifter med svært god økonomi har 
det vært vanskelig for klubbmedlemmene å få uttelling for de økonomiske resultatene. 
 
Som eksempler kan nevnes: 

• Halden Arbeiderblad: Omsetning 2017: 35,07 mill. kr, netto årsresultat 1,8 mill. kr, 
driftsmargin 6,62%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 7.500 kr. 

• Kragerø Blad Vestmar: Omsetning 2017: 14,68 mill. kr, netto årsresultat 1.2 mill. kr, 
driftsmargin 10,28%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 8.000 kr. 

• Fredriksstad Blad: Omsetning 2017: 113,86 mill. kr, netto årsresultat 14,73 mill. kr, 
driftsmargin 16,9%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 8.000 kr. 

• Tønsbergs Blad: Omsetning 2017: 137,65 mill. kr, netto årsresultat 21,6 mill. kr, 
driftsmargin 20,4%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 7.500 kr (diktat etter at 
klubben hadde avslått et tilbud på 8.000 kr dersom man ble enige). 

 
Disse eksemplene, alle hentet fra Amedia, viser etter vårt skjønn at lønnsutviklingen i 
konsernets datterbedrifter ikke styres av lokale økonomiske resultater og lønnsevne. Dette 
er en kilde til stor frustrasjon blant våre medlemmer, som heller ikke synes de får nok 
drahjelp av de sentrale lønnsoppgjørene. 
 
Det er ingen som er imot å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft gjennom skolering 
og annen bistand. Men vi ønsker gjennom vårt tilleggsforslag å sende et sterkere signal til 
NJ og arbeidsgiversiden om at dagens lønnspolitikk er uakseptabel og at våre medlemmer 
må få del i den verdiskapningen de bidrar til. 
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Innstilling frå arbeidsutvalet: 
 
Arbeidsutvalet innstiller på å inkorporera forslaget frå styra i NJ i Amedia, NJ i Polaris 
Media, NJ Vestfold, Telemark Journalistlag og Østfold Journalistlag om lokale 
forhandlingar i tiltaksplanen, og sluttar seg til grunngjevinga. 
 


