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Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 20.-22. november 2018 
 

Landsstyremøtet vart avvikla i Aller, Karvesvingen 1, Hasle, 20. november 2018 kl. 11.00-
16.30 og 21. november 2018, kl.09.00-16:15, og hjå Norsk Journalistlag i Brugata 19, 22. 

november 2018 kl. 10:00-15:45. 

Dagsorden 
Sak 1 Landsstyresak 132 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 2 Landsstyresak 133 02.01 Protokoll frå landsstyremøtet 25.-27.9.2018 (V) 

02.02 Protokoll frå AU-møtet 2.11.2018 (O) 
Sak 3 Landsstyresak 134 B-sak: Politisk kvarter (O) 
Sak 4 Landsstyresak 135 NJs styringsdokument (V) 
Sak 5 Landsstyresak 136 Lokallagsprosjektet (V) 
Sak 6 Landsstyresak 137 Bruk av vederlagsmiddel Pressens Hus (O) 
Sak 7 Landsstyresak 138 Pressens Hus – vegen vidare (V) 
Sak 8 Landsstyresak 139 B-sak: Analyse av frikjøpsbehov (V) 
Sak 9 Landsstyresak 140 B-sak: Foreløpig statusrapport lokale forhandlingar (O) 
Sak 10 Landsstyresak 141 B-sak: Tarifførebuing i NJ våren 2019 (V) 
Sak 11 Landsstyresak 142 B-sak: Forretningsrapport Journalisten (O) 
Sak 12 Landsstyresak 143 Kvartalsrekneskap 2018 (O) 
Sak 13 Landsstyresak 144 Budsjett 2019 (V) 
Sak 14 Landsstyresak 145 Utsetjing dreiebok for streik (V) 
Sak 15 Landsstyresak 146 Oppnemning Pressens Stipendfond (V) 
Sak 16 Landsstyresak 147 Oppnemning Torgny Segerstedts Minnefond (V) 
Sak 17 Landsstyresak 148 Oppnemning NJs forsikringsutval 2017-2019 (V) 
Sak 18 Landsstyresak 149 Oppnemning Opp og ut, MBL (V) 
Sak 19 Landsstyresak 150 Orientering om vedtak sendt over frå Landsmøtet (O) 
Sak 20 Landsstyresak 151 Framlegg til møteplan for neste periode (O) 
Sak 21  Landsstyresak 152 B-sak: Pengestrømmer i NJ 
Sak 22 Landsstyresak 153 Den store journalistprisen 
Sak 23 Landsstyresak 154 Endring i landsstyret 
Sak 24 Landsstyresak 155 Eventuelt 

Til stades 
 
Landsstyret: Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård 
(permisjon onsdag 09:00-10:30), Henrikke Helland, Kjersti Fikse Ness, Dennis Ravndal, Rolf 
Johansen (permisjon tysdag 11:00-13:00), Frank Lynum, Sonja Nordanger, Lars Døvle 
Larssen (permisjon onsdag 09:00-11:00, permisjon torsdag), Toralf Sandåker, Trude Furuly, 
Lene Svenning (permisjon frå 14:00 torsdag).  
 
Tilsette: Hilde Tretterud og Mari Hauge (heile møtet), Elin Nykaas (sak 9-10), Anne Hilde 
Thue (sak 12-13), Aslaug Watten (sak 21).  
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Konsernsjef i Aller, Dag Sørsdahl, og sjefredaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord vitja 
landsstyremøtet tysdag 20. november.  
 
Klubbleiar i Dagbladet Anders Holth Johansen og klubbleiar i Aller Anders Johan Stavseng 
vitja landsmøtet onsdag 21. november. 
 
Sak 1 Landsstyresak 132 Opning og godkjenning av innkalling og 

dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden vart godkjent. 
 
Sak 2 Landsstyresak 133 02.01 Protokoll frå LS 25.-27.9 (V) 

02.02 Protokoll frå AU 2.11 (O) 
 
02.01 Protokoll frå landsstyremøtet 25.-27. september 2018 
 
Protokollen vart godkjent. 
 
02.02 Protokoll frå AU-møtet 2. november 2018 
 
Protokollen vart teken til orientering. 
 
Til Dagsorden 
 
Sak 3 Landsstyresak 134 B-sak: Politisk kvarter 

 
Saka er lukka med grunnlag i Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 1 og 2. 
 
Til Dagsorden 
 
 
 Sak 4 Landsstyresak 135 NJs styringsdokument 

 
Sak 4.01 Tiltaksplanen  
 
Sakspapir: Notat Forslag til NJs tiltaksplan 2019-2021 frå arbeidsutvalet til landsstyret, 
1.11.2018.  
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret gjør det foreløpige forslaget til NJs tiltaksplan 2019-2021 kjent for 
organisasjonen.  

• Det er landsmøtet i 2019 som fatter vedtak om hva som skal være NJs tiltaksplan for 
perioden 2019-2021 og forslag fra landsstyret vedtas først i januar 2019, etter at 
organisasjonen har kommet med sine forslag.  

 
NJs tiltaksplan 2019 – 2021 
 
Arbeidsliv og tariffarbeid 
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NJ skal i perioden: 
• styrke NJs tariffarbeid og sikre at krav og forhandlinger forankres i hele 

organisasjonen. 
• styrke organisasjonens evner til å håndtere en evt. konfliktsituasjon. 
• jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft. 
• sikre frilansernes inntektsnivå bla. gjennom å innarbeide bruken av veiledende satser, 

både gjennom synliggjøring og involvering av redaksjonsklubbene. 
• sørge for at kompetansebestemmelsene i de ulike tariffområdene tas i bruk gjennom 

konkrete tiltak i den enkelte bedrift. 
• jobbe for å øke tariffdekningen blant de som jobber med redaksjonelt arbeid. 

 
Arbeidet i mediebransjen 
NJ skal i perioden: 
• ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i Norge, herunder jobbe for å utvikle 

og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk og jobbe for 
mediemangfold. 

• ta initiativ til en oppfølgende undersøkelse om seksuell trakassering i bransjen. 
 

Organisasjonsbygging 
NJ skal i perioden: 
• intensivere arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer. 
• tydeliggjøre og synliggjøre at vi er en organisasjon for alle som utfører redaksjonelt 

arbeid.  
• videreutvikle NJs digitale tillitsvalgtopplæring. 
• gi alle nye klubbledere grunnleggende opplæring i rollen som tillitsvalgt 
• synliggjøre vårt arbeid og våre medlemsfordeler. 
• ha økt tilstedeværelse og sørge for aktiviteter i hele landet. 
• videreføre arbeidet med lokallagsstrukturen. 
• avholde noen av landsstyremøtene i tilknytning til de regionale journalistfaglige 

konferansene eller andre møtepunkter for medlemmene. 
 
Tilleggsframlegg frå Toralf Sandåker: Tillegg til ordlyden i kulepunkt 4 under seksjon 1 
Arbeidsliv slik at det lyd «sikre frilansernes inntektsnivå bla. gjennom å innarbeide 
rammeavtaler og bruken av veiledende satser både gjennom synliggjøring og involvering av 
redaksjonsklubbene.» 
 
Tilleggsframlegg frå Frank Lynum: Endra ordlyd i kulepunkt 6 under seksjon 1 Arbeidsliv 
slik at det lyd «jobbe for å øke tariffdekningen blant alle som jobber med redaksjonelt 
arbeid». 
 
Tilleggsframlegg frå Toralf Sandåker: Nytt kulepunkt under seksjon 2 Arbeidet i 
mediebransjen: «bidra til å intensivere journalisters kompetanseutvikling.» (AU 14, Toralf 1) 
 
Tilleggsframlegg frå Rolf Johansen: Endra ordlyd i kulepunkt 4 under seksjon 3 
Organisasjonsbygging: «Gi alle klubbledere grunnleggende opplæring i rollen som 
tillitsvalgt» (stryk orde ‘nye’).  
 
Tilleggsframlegg frå Henrikke Helland: Tillegg til ordlyden i kulepunkt 4 under seksjon 3 
Organisasjonsbygging: «og skape insentiv til å påta seg rollen utover én periode».  
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Vedtak: 
 
Tilleggsframlegget frå Toralf Sandåker til kulepunkt 4 under seksjon 1 Arbeidsliv og 
tariffarbeid vart vedteke samrøystes.  
 
Tilleggsframlegget frå Frank Lynum til kulepunkt 6 under seksjon 1 Arbeidsliv og tariffarbeid 
vart vedteke samrøystes. 
 
Tilleggsframlegget frå Toralf Sandåker til nytt kulepunkt under seksjon 2 Arbeidet i 
mediebransjen falt mot 1 røyst.  
 
Tilleggsframlegget frå Rolf Johansen til endra kulepunkt 4 under seksjon 3 
Organisasjonsbygging falt mot 3 røyster. 
 
Tilleggsframlegget frå Henrikke Helland til endra kulepunkt 4 under seksjon 3 
Organisasjonsbygging vart vedteke mot 5 røyster.  
 
Dei øvrige punkta til tiltaksplanen vart samrøystes vedtekne og det endelege framlegget til 
tiltaksplan frå landsstyret til organisasjonen elles vart då følgjande:   
 

NJs tiltaksplan 2019 – 2021 
 
Arbeidsliv og tariffarbeid 
NJ skal i perioden: 
• styrke NJs tariffarbeid og sikre at krav og forhandlinger forankres i hele 

organisasjonen. 
• styrke organisasjonens evner til å håndtere en evt. konfliktsituasjon. 
• jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft. 
• sikre frilansernes inntektsnivå bla. gjennom å innarbeide rammeavtaler og bruken av 

veiledende satser både gjennom synliggjøring og involvering av redaksjonsklubbene. 
• sørge for at kompetansebestemmelsene i de ulike tariffområdene tas i bruk gjennom 

konkrete tiltak i den enkelte bedrift. 
• jobbe for å øke tariffdekningen blant alle som jobber med redaksjonelt arbeid. 

 
Arbeidet i mediebransjen 
NJ skal i perioden: 
• ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i Norge, herunder jobbe for å utvikle 

og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk og jobbe for 
mediemangfold. 

• ta initiativ til en oppfølgende undersøkelse om seksuell trakassering i bransjen. 
 

Organisasjonsbygging 
NJ skal i perioden: 
• intensivere arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer. 
• tydeliggjøre og synliggjøre at vi er en organisasjon for alle som utfører redaksjonelt 

arbeid.  
• videreutvikle NJs digitale tillitsvalgtopplæring. 
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• gi alle nye klubbledere grunnleggende opplæring i rollen som tillitsvalgt og skape 
insentiv til å påta seg rollen ut over én periode 

• synliggjøre vårt arbeid og våre medlemsfordeler. 
• ha økt tilstedeværelse og sørge for aktiviteter i hele landet. 
• videreføre arbeidet med lokallagsstrukturen. 
• avholde noen av landsstyremøtene i tilknytning til de regionale journalistfaglige 

konferansene eller andre møtepunkter for medlemmene. 
 
Sak 4.02 Program 
 
Sakspapir: Notat Forslag til endringer i NJs program frå arbeidsutvalet til landsstyret, 
31.10.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret føreslår desse endringane i NJ sitt program etter forslag frå arbeidsutvalet 
på følgjande punkt:  

 
Punkt 5: 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. 
 
Punkt 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. 
 
Punkt 10: NJ vil arbeide for en egen medieansvarslov, der reglene gjøres mest mulig 
medienøytrale plattformnøytrale uavhengig av distribusjonsteknologi, slik at 
journalister kan jobbe under de samme journalistiske rammevilkårene. 
 
Punkt 11: 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. 
 
Punkt 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. 
 
Punkt 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 
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redaktør skal i nært samarbeid med journalistene ha styring over den linje som skal 
følges i det daglige. 
 
Strykast: Punkt 18: NJ vil arbeide for en medieeierskapslov der alle redaksjonelle 
medier er inkludert, og for en lov som begrenser vertikal eierkonsentrasjon. 
 
Punkt 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. 
 
Punkt 21: Brukergenerert Brukerskapt innhold, typisk nettdebatter, skal ikke 
fortrenge innhold produsert av profesjonelle journalister. Slikt Brukerskapt innhold 
må holdes klart adskilt fra redaksjonelt innhold markeres tydelig. 
 
Punkt 23: Redaktøransvaret er en forutsetning for 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 rettsstridige innlegg blir fjernet eller sperret. 
redaktøransvaret også må omfatte kontrollansvar for  brukerskapt innhold i 
nettavisene.  
 
Punkt 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. 
 
Punkt 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. 
 
Nytt punkt 55: NJ jobber for en trygg mediebransje for alle, og aksepterer ikke 
at journalister utsettes for seksuell trakassering. 

 
Tilleggsframlegg frå Rolf Johansen: «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.  
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Tilleggsframlegg frå Hege Iren Frantzen: «Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å 
oppdatera føremålsparagrafen i NJs program slik at han er i samsvar med føremålsparagrafen 
i NJs vedtekter.»  
 
Tilleggsframlegg frå Christer Pedersen: «Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å 
formulera eit nytt punkt 66 om at NJ vil sikra eit arbeidsmiljø fritt for mobbing, trakassering 
og overgrep.»  
 
Vedtak: 

• Framlegget til vedtak, med tilleggsframlegga, vart vedteke. 
 
 
Sak 4.03 Vedtekter 
 
Sakspapir: Notat Forslag til vedtektsendringer frå arbeidsutvalet til landsstyret, 1.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• I § 10 endres siste setning til: Vedkommende må kun betale det gebyr landsstyret til 
enhver tid fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem. 

• I § 18 tilføyes følgende: «Lokallagsstrukturen per 1. oktober 2018 legges til grunn for 
tildeling av delegater til lokallag i bokstav B og D.» 

• I § 33, 2 Lokallag, B. Lokallagets oppgaver, gjøres det strykninger og endringer under 
oppgaver slik at punktet i sin helhet blir slik:  

o B. Lokallagets oppgaver. Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt 
område: 
 medlemsrettede debatter om journalistfaglige og arbeidslivsmessige 

spørsmål, herunder de regionale konferansene 
 å rekruttere medlemmer 
 å følge opp arbeidet i studentlag i lokallagets område 
 koordinere kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne 

i lokallaget slik at de blir integrert i lagets arbeid og aktiviteter 
 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. 
 lokallagene har full råderett over sine stipendiefond og andre midler 
 lokallagene råder selv over sine renteinntekter. 
 landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i 

lokallagets styre. Landsstyremedlemmer fra lokallaget innkalles også til 
lagets aktiviteter.  

• Hva gjelder endringer for § 33, 4 Konsernlag, vises det til vedtak fattet av landsstyret 
på møtet i november 2017.  

 
Tilleggsframlegg frå Rolf Johansen til kulepunkt 3, underkulepunkt 2, der det er føreslege å 
stryka «og etablere klubber». I staden for å stryka, føreslår Johansen å erstatta denne 
formuleringa med «Hvis laget har kapasitet og ressurser så kan det bidra til etablering av 
klubber og faglig skolering.»  
 
Vedtak:  
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• Framlegget til vedtak frå arbeidsutvalet vart godkjent. Tilleggsframlegget frå Rolf 
Johansen falt mot 4 røyster.   

 
Sak 04.04 Overordnede økonomiske mål 
 
Sakspapir: Notat 27 737 Skisse til «Overordnede økonomiske mål 2019-2021» frå konst. 
sekretariatsleiar Hilde Tretterud til landsstyret, 15.11.2018. 
 
Hilde Tretterud orienterte om notatet. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret gir sekretariatsleder fullmakt til å utarbeide et ferdig forslag til 
Overordnede økonomiske mål 2019 – 2021 på bakgrunn av diskusjonen i landstyret. 
Forslaget legges fram for AU i januar 2019. 

 
Vedtak: 

• Landsstyret gir sekretariatsleder fullmakt til å utarbeide et ferdig forslag til 
Overordnede økonomiske mål 2019 – 2021 på bakgrunn av diskusjonen i landstyret. 
Forslaget legges fram for AU i januar 2019. 
 

Til Dagsorden 
 
 
Sak 5 Landsstyresak 136 Lokallagsprosjektet (V) 

 
Sakspapir: Notat Lokallagsprosjektet frå Dag Idar Tryggestad til arbeidsutvalet, 15.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  
 

1. Hedmark og Oppland 
• Lokallagene i Hedmark og Oppland slås sammen til NJ Innlandet 
• Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter.  
• Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag.  
• I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i de 

opprinnelige lagene.  
• Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
• NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget før og i etableringsfasen.  
• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 

landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet.  
 

2. Trondhjems og Nord-Trøndelag 
• Lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag slås sammen til NJ Trøndelag.  
• Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter.  
• Det vedtektsfestes at minst to av styrerepresentantene skal komme fra medlemsmassen 

i dagens Nord-Trøndelag lokallag. 
• I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i de 

opprinnelige lagene.  
• NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget før og i etableringsfasen. 
• Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
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• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 
landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet. 

 
3. Finnmark, Troms, Hålogaland, Helgeland og Salten 
• Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten 

bør slås sammen. Før endelig vedtak fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av 
en representant for hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. 
Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag utformes og 
driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars.  

• Det etableres et styre på åtte personer, hvor dagens fire lag har to representanter hver. 
Det velges fire vararepresentanter – én fra hver region. Denne fordelingen 
vedtektsfestes.  

• Et medlem fra studentlaget ved journalistutdanningen i Bodø har møte- og talerett. 
• Valgkomiteen skal bestå av fire personer – en fra hver av de geografiske områdene.  
• I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i de 

opprinnelige lagene.  
• Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 

landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet. 
 
Tilleggsframlegg fremja i møtet: 
 
Framlegg frå Pål Hellesnes til punkt 3: «Stryk kulepunkt 2-6. Disse punktene oversendes til 
arbeidsgruppa som innspill.» 
 
Pål Hellesnes trekte sitt framlegg til punkt 3 og kom med eit nytt framlegg til nye punkt 2 og 
3 saman med Lene Svenning:   
 
«2. Landsstyret mener lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag bør slås sammen. Før et 
endelig vedtak eventuelt fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av representanter fra 
hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en 
detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og driftes. Gruppen leverer sitt 
forslag innen 15. mars. Som utgangspunkt for arbeidet legges disse punktene, utarbeidet 
gjennom diskusjoner med lagene: (Punkt 2-6 i opprinnelig forslag)  
 
3. Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten bør 
slås sammen. Før endelig vedtak eventuelt fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av en 
representant fra hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne 
gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og driftes. 
Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. Som utgangspunkt for arbeidet legges disse 
punktene, utarbeidet gjennom diskusjoner med lagene: (Punkt 2-6 i opprinnelig forslag) 
 
Framlegg frå Rolf Johansen til punkt 3: Føreslår å stryka punkt 1-7 og erstatta dei med 
følgjande: «Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av en representant fra hvert av lagene, 
politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en detaljert 
beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og driftes. Gruppen leverer sitt forslag 
innen 15. mars, og behandles av landsstyret i april.» 
 
Rolf Johansen trekte sitt framlegg til fordel for framlegget frå Pål Hellesnes og Lene 
Svenning.  
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Arbeidsutvalet trekte forslaget sitt til fordel for framlegget frå Pål Hellesnes og Lene 
Svenning. 

 
Vedtak: 
 
Punkt 1 Hedmark og Oppland 

• Lokallagene i Hedmark og Oppland slås sammen til NJ Innlandet 
• Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter.  
• Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag.  
• I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i de 

opprinnelige lagene.  
• Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
• NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget før og i etableringsfasen.  
• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 

landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet.  
 
Punkt 2 Trondhjems og Nord-Trøndelag 

• Lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag slås sammen til NJ Trøndelag.  
• Før et endelig vedtak eventuelt fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av 

representanter fra hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. 
Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og 
driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. Som utgangspunkt for arbeidet 
legges disse punktene, utarbeidet gjennom diskusjoner med lagene: 

o Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter.  
o Det vedtektsfestes at minst to av styrerepresentantene skal komme fra 

medlemsmassen i dagens Nord-Trøndelag lokallag. 
o I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i 

de opprinnelige lagene.  
o NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget før og i 

etableringsfasen. 
o Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 

• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 
landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet. 

 
Punkt 3 Finnmark, Troms, Hålogaland, Helgeland og Salten 

• Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten 
bør slås sammen.  

• Før endelig vedtak eventuelt fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av en 
representant fra hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. 
Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og 
driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. Som utgangspunkt for arbeidet 
legges disse punktene, utarbeidet gjennom diskusjoner med lagene: 

o Det etableres et styre på åtte personer, hvor dagens fire lag har to 
representanter hver. Det velges fire vararepresentanter – én fra hver region. 
Denne fordelingen vedtektsfestes.  

o Et medlem fra studentlaget ved journalistutdanningen i Bodø har møte- og 
talerett. 
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o Valgkomiteen skal bestå av fire personer – en fra hver av de geografiske 
områdene.  

o I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst én årlig aktivitet i 
de opprinnelige lagene.  

o Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019. 
• Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med 

landsstyret innstilling om representasjon på landsmøtet. 
 

Til Dagsorden 
 
 
Sak 6 Landsstyresak 137  Bruk av vederlagsmiddel Pressens Hus (O) 

 
Sakspapir: Notat 27 742 Bruk av vederlagsmidler på et «Pressens Hus» frå August Ringvold 
til landsstyret, 22.10.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret tek vurderinga til orientering.  
 
Vedtak: 

• Landsstyret tek vurderinga til orientering.  
 
Til Dagsorden 
 
 
Sak 7 Landsstyresak 138 Pressens Hus – vegen vidare (V) 

 
Sakspapir: Notat Pressens Hus – veien videre frå arbeidsutvalet til landsstyret, 2.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Politisk ledelse har fullmakt til å forhandle frem en best mulig løsning for NJs 
deltakelse i fellesdelen i Pressens Hus. 

• Landsstyret får fremlagt forslag til løsning og fatter endelig vedtak. 
 
Vedtak: 

• Politisk ledelse har fullmakt til å forhandle frem en best mulig løsning for NJs 
deltakelse i fellesdelen i Pressens Hus. 

• Landsstyret får fremlagt forslag til løsning og fatter endelig vedtak. 
 
Til Dagsorden 
 
 
Sak 8 Landsstyresak 139 B-sak: Analyse av frikjøpsbehov (V) 

 
Saka er lukka med grunnlag i Møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 2: «Diskusjoner 
om forholdet til forretningsforbindelser, motparter og evt. andre utenforstående.» Vedtaket er 
ope. 
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Vedtak: 
• Det settes av 250.000 kroner i budsjettet for 2019 som øremerkes frikjøpsordninger for 

tillitsvalgte. 
• Budsjettet for NJ-Skolen 2019 med 250.000. 

 
Til Dagsorden  
 
Sak 9 Landsstyresak 140 B-sak: Førebels statusrapport lokale 

forhandlingar (V) 
 
Diskusjonen i saka er lukka med grunnlag i NJs møte- og dokumentåpenhet punkt 4, 
kulepunkt 1: «Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav.» Saksdokument og vedtak er 
ope. 
 
Sakspapir: Notat Foreløpig resultat frå lokale forhandlinger frå Elin Nykaas til landsstyret, 
11.11.2018. 
 
Vedtak: 

• Landsstyret får en oppdatering av resultatene fra de lokale forhandlingene i MBL-
området i januar 2019. 

 
Til Dagsorden  
 
 
Sak 10 Landsstyresak 141 B-sak: Tarifførebuingar for NJ våren 2019 (V) 

 
Sak 10.01 B-sak: NJs tariffplan 2019  
Saka er lukka med grunnlag i NJs møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 1: 
«Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav.»  
 
Sak 10.02 B-sak: Framlegg til endringar i fullmaktene til forhandlingsutvala 
Saka er lukka med grunnlag i NJs møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 1: 
«Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav.»  
 
Sak 10.03 B-sak: Forhandlingsutval for MBL-området 2019 
Saka er lukka med grunnlag i NJs møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 1: 
«Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav.» Vedtaket i saka er ope. 
 
Vedtak: 

• Det oppnevnes følgende forhandlingsutvalg i MBL 2019: Elin Nykaas (NJ), Hege Iren 
Frantzen (NJ), Dag Idar Tryggestad (NJ), Åsne Haugli (Dagens Næringsliv), Pål 
Hellesnes (Klassekampen), Britt-Ellen Negård (Glåmdalen), Henrikke Helland (TV 2), 
Christer Pedersen (iTromsø), Sonja Nordanger (Aller), Marita Valvik (Aftenposten, 
ny).  

• Sekretariatet, i samarbeid med politisk ledelse, får fullmakt til å oppnevne ytterligere 
ett medlem til utvalget.  

• Elin Nykaas oppnevnes som forhandlingsansvarlig for MBL-oppgjøret 2019. 
• Forhandlingsutvalget har slik fullmakt som vedtatt av landsstyret i november 2018.  
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Sak 10.04 B-sak: Oppnemning av forhandlingsutval i NRK sitt mellomoppgjer  
Saka er lukka med grunnlag i NJs møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 1: 
«Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav.» Vedtaket i saka er ope. 
 
Vedtak: 

• Til forhandlingsutvalget for Spekter A-delen 2019 oppnevnes: Elin Nykaas (NJ), Hege 
Iren Frantzen (NJ), Rolf Johansen (NRKJ).  

• Elin Nykaas oppnevnes som forhandlingsleder.  
• Hege Iren Frantzen oppnevnes som representant for de sentrale parter etter 

hovedavtalen § 7. 
• Til forhandlingsutvalget for NRK B-delen 2019 oppnevnes: Rolf Johansen (leder 

NRKJ), Hege Fagerheim (1. nestleder NRKJ), Lars Toverud (2. nestleder NRKJ), 
Mari Rollag Evensen (NRKJ Rogaland), Atle Bjurstrøm (NRKJ Nyheter), Torunn 
Myhre (NRKJ Hedmark), Dag Idar Tryggestad (NJ), Elin Nykaas (NJ) og Ketil 
Heyerdahl (NJ, møterett, men ikkje røysterett). 

• Rolf Johansen oppnevnes som forhandlingsleder.  
• Forhandlingsutvalgene gis slik fullmakt som vedtatt av landsstyret i november 2018. 

 
Til Dagsorden  
 
 
Sak 11 Landsstyresak 142 B-sak: Forretningsrapport Journalisten (O) 

 
Saka er lukka med grunnlag i NJs Møte- og dokumentåpenhet punkt 4, kulepunkt 2: 
«Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter og evt. andre 
utenforstående.» 
 
Til Dagsorden  
 
Sak 12 Landsstyresak 143 Kvartalsrekneskap 2018 (O) 

 
Sakspapir: Notat Regnskap 3. kvartal 2018 frå AU, Hilde Tretterud og Anne Hilde Thue til 
landsstyret, 7.11.2018, Norsk Journalistlag driftsregnskap for 1.-3. kvartal 2018 og Norsk 
Journalistlag vederlagsregnskap for 1.-3. kvartal 2018. 
 
Hilde Tretterud orienterte om rekneskapen for tredje kvartal. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret tar regnskapet pr. 3. kvartal 2018 til etterretning.  
 
Vedtak: 

• Landsstyret tar regnskapet pr. 3. kvartal 2018 til etterretning.  
 
Til Dagsorden  
 
Sak 13 Landsstyresak 144 Budsjett 2019 (V) 

 



A-protokoll fra landsstyremøte 20.-22. november 2018, side 14 av 18 

Sakspapir: Notat 27 739 Budsjett 2019 frå Hilde Tretterud til landsstyret, 5.11.2018, Budsjett 
2019 NJ (hovedtrekk) og Budsjett 2019 vederlag (hovedtrekk). 
 
Hilde Tretterud orienterte. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret vedtok drifts- og vederlagsbudsjettet som foreslått.  
 
Vedtak: 

• Landsstyret vedtok drifts- og vederlagsbudsjettet som foreslått.  
 
Til Dagsorden  
 
 
Sak 14 Landsstyresak 145 Utsetjing dreiebok for streik (V) 

 
Sakspapir: Notat 27 748 Dreiebok for streik frå Hilde Tretterud til AU/LS, 29.10.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Dreiebok for streik legges fram til orientering for landsstyret høsten 2019. 
 
Vedtak: 

• Dreiebok for streik legges fram til orientering for landsstyret høsten 2019. 
 
Til Dagsorden  
 
Sak 15 Landsstyresak 146 Oppnemning Pressens Stipendfond (V) 

 
Sakspapir: Notat Oppnevnelse NJs representant i Pressens Stipendfond frå arbeidsutvalet til 
landsstyret, 2.11.2018. 
 
Hege Iren Frantzen orienterte om Pressens Stipendfond.  
 
Framlegg til vedtak:  

• NJ-representant i Pressens Stipendkomité er Hege Iren Frantzen. 
• Hege Iren Frantzen velges for inneværende. 

 
Vedtak: 

• NJ-representant i Pressens Stipendkomité er Hege Iren Frantzen. 
• Hege Iren Frantzen velges for inneværende. 

 
Til Dagsorden  
 
Sak 16 Landsstyresak 147 Oppnemning Torgny Segerstedts Minnefond 

(V) 
 
Sakspapir: Notat Oppnevnelse NJs representant i Torgny Segerstedts Minnefond frå 
arbeidsutvalet til landsstyret 1.11.2018. 
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Framlegg til vedtak:  

• NJ-representant i Torgny Segerstedts Minnefond er Gunnar Kagge.  
• Kagge velges for inneværende periode og gjelder frem til utgangen av april 2021.  

 
Vedtak: 

• NJ-representant i Torgny Segerstedts Minnefond er Gunnar Kagge.  
• Kagge velges for inneværende periode og gjelder frem til utgangen av april 2021.  

 
Til Dagsorden  
 
Sak 17 Landsstyresak 148 Oppnemning NJ sitt forsikringsutval 2017-2019 

(V) 
 
Sakspapir: Notat Oppnevning av nytt medlem og ny leder for NJs forsikringsutvalg 2017-
2019 frå arbeidsutvalet til landsstyret, 2.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• NJs forsikringsutvalg for perioden 2017-2019 består av: Hilde Tretterud i tillegg til de 
tre som ble valgt i april 2017: Bente Sjaavik, Trude Furuly og Toralf Sandåker 

• Hilde Tretterud leder utvalget. 
 
Vedtak: 

• NJs forsikringsutvalg for perioden 2017-2019 består av: Hilde Tretterud i tillegg til de 
tre som ble valgt i april 2017: Bente Sjaavik, Trude Furuly og Toralf Sandåker 

• Hilde Tretterud leder utvalget. 
 

Til Dagsorden  
 
 
Sak 18 Landsstyresak 149 Oppnemning Opp og Ut, MBL (V) 

 
Sakspapir: Notat NJs representanter i Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) frå 
arbeidsutvalet til landsstyret, 2.11.2018.  
 
Framlegg til vedtak:  

• NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) er 
Henrikke Helland (TV 2) og Kjetil Gillesvik (Bergens Tidende) i perioden 2018 og 
2019.  

• Representantene velges for perioden 2018 og 2019.  
 
Vedtak: 

• NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) er 
Henrikke Helland (TV 2) og Kjetil Gillesvik (Bergens Tidende) i perioden 2018 og 
2019.  

• Representantene velges for perioden 2018 og 2019.  
 
Til Dagsorden  
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Sak 19 Landsstyresak 150 Orientering om vedtak frå Landsmøtet (O) 

 
Sakspapir: Notat Undersøkelse i regi av NJ Student frå Inger Helene Frivik til landsstyret, 
8.11.2018.  
 
Framlegg til vedtak:  

• Landsstyret tar gjennomgangen til orientering. 
 
Vedtak: 

• Landsstyret tar gjennomgangen til orientering.  
 
Til Dagsorden  
 
 
Sak 20 Landsstyresak 151 Framlegg til møteplan for den neste perioden 

(O) 
 
Sakspapir: Notat Møteplan for landsstyret og arbeidsutvalget i NJ for 2019 – 2021 frå 
arbeidsutvalet til landsstyret, 2.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak:  

• Arbeidsutvalet innstiller på at landsstyret tek møteplanen til orientering. 
 
Tilleggsframlegg: 

• Landsstyrekurset i april blir 8. og 9. april i staden for 10. og 11. april 2019. 
• Tredagarsmøtet blir 27.-29. mai i staden for 4.-6. juni. 
• Novembermøtet 2019 blir flytta fram, til 18.-19. november. 

 
Vedtak: 

• Møteplanen, med dei endringsforslaga landsstyret spelte inn, vart teken til orientering.  
 
Til Dagsorden  
 
 
Sak 21 Landsstyresak 152 B-sak: Pengestrømmer i NJ 

 
Saka er lukka med grunnlag i Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 1 og 2, men 
vedtaket er ope.  
 
Vedtak:  

• NJ innfører de samme ordningene for lokallagene som for konsernlagene. Det vil si at 
de relevante punktene fra vedtaket fra november 2017 gjelder også for lokallagene 

o Styremøter skal når reiseveien er lang og kostbar som hovedregel avholdes på 
Skype/telefon. 

o Lokallagsstyrene står selv fritt til å omdisponere styrehonorarene til annen 
styreaktivitet. 
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o Styreseminar som avholdes utenlands, skal ikke medføre kostnader utover hva 
en tilsvarende samling ville kostet innenlands.  

o NJs stab utarbeider rutiner og regnskap som viser et tydelig skille mellom 
lokallagenes aktivitet finansiert av NJ, og den som er finansiert av egne 
oppsparte midler, avtalte skoleringsmidler, eller der hvor det er etablert 
ordning med lokalkontingent. 

o De nye retningslinjene, og konsekvensene av disse, innarbeides fortløpende og 
senest i budsjettet for 2019. 

• NJ skal ha ett sett med satser som gjelder for alle lag i NJ. Satsene fastsettes av AU, 
og orienteres om til landsstyret. 

• Landsstyret ber NJs sekretariatsleder undersøke med NJ Frilans om det kan utarbeides 
en prosjektbasert honorering av tillitsvalgte i NJ frilans. 

 
Vedtaket vart gjort samrøystes.  
 
Til Dagsorden  
 
Sak 22 Landsstyresak 153 Den store journalistprisen 

 
Ingen sakspapir 
 
Dag Idar Tryggestad orienterte. 
 
Framlegg til vedtak: 

• Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å oppnemna NJ sin representant i juryen til 
Den store journalistprisen for perioden 2019-2022 og med det også å gi fråsegn om 
juryleiar og innspel til nye vedtekter for prisen.  

 
Vedtak:  

• Landsstyret gir arbeidsutvalet fullmakt til å oppnemna NJ sin representant i juryen til 
Den store journalistprisen for perioden 2019-2022 og med det også å gi fråsegn om 
juryleiar og innspel til nye vedtekter for prisen.  

 
Til Dagsorden  
 
Sak 23 Landsstyresak 154 Endring i landsstyret 

 
Sakspapir: Notat Endring i landsstyret frå politisk leiing til landsstyret, 20.11.2018. 
 
Framlegg til vedtak: 

• Lene Svenning trer inn på fast plass i landsstyret. 
• Arne Ingmar Eggen blir første vara til landsstyret og fast møtende.  
• Stein Akre 2. vara 
• Jathushiga Bridget Rajah 3. vara 
• Landsstyret har i perioden ingen 4., 5., 6., 7. eller 8. vara. 

 
Vedtak: 

• Lene Svenning trer inn på fast plass i landsstyret. 
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• Arne Ingmar Eggen blir første vara til landsstyret og fast møtende.  
• Stein Akre 2. vara 
• Jathushiga Bridget Rajah 3. vara 
• Landsstyret har i perioden ingen 4., 5., 6., 7. eller 8. vara. 

 
 
Sak 24 Landsstyresak 155 Eventuelt 

 
Aslaug Watten orienterte om status på verveprosjektet.  

 
 

Protokoll ved Mari Hauge, Oslo 22. november 2018. 
 
 
 


	Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 20.-22. november 2018
	Dagsorden
	Til stades

