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HOVEDTREKKENE I LANDSMØTEPERIODEN 

Av leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad 

 

Etter mange år med kraftig fall i medlemstallet er det gledelig at denne utviklingen har flatet ut i 

perioden. I enkeltredaksjoner ser vi faktisk en økning. Like hyggelig er svarene i 

medlemsundersøkelsen som viser at tre av fire medlemmer mener NJ gjør en god eller svært god 

jobb. Det er en viktig bekreftelse for både staben og for hele organisasjonen på at vi gjør riktige 

valg og prioriteringer. 

Én viktig prioritering i perioden har vært en sterk politisk deltakelse i tariffarbeidet og løpende 

forankring i de ulike politiske organene. Dette tror vi skal legge et godt grunnlag for enda mer 

målrettet innsats for å sikre, og opprettholde, gode vilkår for våre medlemmer. 

 

Rammebetingelser 

«Journalistikken og de uavhengige, redigerte nyhets- og aktualitetsmediene i Norge befinner seg 

midt i en historisk avgjørende tid. Store, strukturelle endringer forårsaket av den globale 

konkurransesituasjonen, den teknologiske utviklingen og mediebrukernes adferd medfører at det 

akkurat nå ikke finnes bærekraftige forretningsmodeller for å finansiere betydelige deler av den 

samfunnsviktige norske journalistikken». 

 Sitatet er hentet fra Mediemangfoldsutvalgets rapport som ble overlevert Kulturdepartementet 7. 

mars 2017. Utvalget avsluttet sin rapport med å skrive «Det haster» når det gjelder å få på plass 

gode, forutsigbare rammebetingelser for en samlet mediebransje. 

 Rapporten ble fremlagt to uker før Norsk Journalistlags landsmøte. Ved inngangen til landsmøtet 

to år senere er bildet, om ikke identisk, så i hvert fall nokså likt. Selv om lesertall og betalende 

brukere i perioden har vært i sterk vekst, følger ikke inntekter fra annonser eller abonnement med i 
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samme grad. En uavklart situasjon rundt en fremtidig finansieringsmodell for NRK gjør at en hel 

bransje opplever å være i spill. 

Å bidra til en opplyst og faktabasert debatt rundt behovet for statlig hjelp til å finansiere det norske 

mediemangfoldet, har derfor vært en sentral oppgave for politisk ledelse og organisasjonen i 

perioden. Gjennom møter med politikere på deres arena, eller ute i redaksjoner, har vi synliggjort 

hvor omfattende og allsidig det norske mediemangfoldet er, og hvor viktig samspillet mellom de 

ulike aktørene kan være. En mindre endring kan få konsekvenser for mange andre – det være seg 

innen trykk eller distribusjon. 

I arbeidet opp mot politikerne har vi lagt vekt på å bidra til et konstruktivt samarbeid med de andre 

bransjeorganisasjonene – Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes landsforbund, Landslaget for 

lokalaviser og Fagpressen – for å få til best mulig løsninger for våre medlemmer. 

I påvente av regjeringens mediemelding, har Norsk Journalistlag blant annet engasjert seg i 

forslaget til ny postlov. Slik forslaget ligger nå, vil ombæring forsvinne på flere av ukens dager. Det 

vil ramme mange lokalaviser hardt, og vi deler bekymringen mange av våre medlemmer har for 

konsekvensene av en slik omlegging. 

Av positive avklaringer i perioden var enigheten om oppdraget som kommersiell 

allmennkringkaster. 26. september signerte partene en avtale som gir TV 2 oppdraget de neste 

fem årene. En viktig avklaring for våre drøyt 370 medlemmer i bedriften. 

  

Nedbemanning 

Også denne perioden har vært preget av flere tøffe nedbemanningsrunder. Særlig i 2017 var det 

store kutt i flere redaksjoner. Felles for de fleste var at sluttordningene som ble tilbydd, var mindre 

lukrative enn tidligere, tidspresset større og mange av våre medlemmer opplevde et press om å 

slutte. 

I 2018 var bildet noe annerledes. Flere redaksjoner begynte å gjøre nyrekrutteringer, men fortsatt 

ble det foretatt store kutt i blant annet Egmont, Discovery og sist men ikke minst Bonnier, som 

valgte å legge ned virksomheten i Norge. 

For NJ har det, som tidligere, vært en prioritet å følge opp berørte enkeltmedlemmer tett. De fleste 

saker har latt seg løse gjennom avtaler lokalt, men NJ har både hatt, og har fortsatt, saker gående 

for retten, hvor særlig ansiennitetsprinsippet er satt til side. Vi ser også med bekymring på en 

tendens til at arbeidsgivere bytter ut, eller prøver å presse ut, arbeidstakere til fordel for nye 

ansatte. Dette er en type arbeidsliv vi tar sterkt avstand fra, og som vi bruker de virkemidler vi har 

til å kjempe imot. 

Politisk ledelse har deltatt på mange møter ute i berørte redaksjoner. Våre jurister, rådgivere og 

andre i staben i NJ har også jobbet tett på prosessene – og ikke minst opp mot enkeltmedlemmer. 

Likevel må vi berømme våre tillitsvalgte lokalt som virkelig har stått opp for sine kolleger i svært 

pressede situasjoner. De har også følt på ansvaret for å ta vare på dem som er igjen. NJ er disse 

evig takknemlig for den innsatsen de legger ned. 

 

Arbeidskamp 

Streik er et virkemiddel NJ sjelden tar i bruk, men i 2018 lot det seg ikke gjøre å komme til enighet 

mellom partene i oppgjøret i NRK. 

x-apple-data-detectors://1/
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NJ bygde sine krav rundt tre hovedpunkt: Tette noe av lønnsgapet mellom journalistene i NRK og 

de største mediehusene, sikre retten til kompetanseheving for alle medlemmene våre og 

likebehandling mellom vikarer og fast ansatte. Tre krav som NRK avviste både lokalt og i mekling 

hos Riksmekleren. Dermed var streiken et faktum 15. mai kl. 13.01. Ved midnatt 24. mai var 

streiken over. Da kom partene til enighet om en avtale hvor NJ mener vi vant frem på alle punkter. 

Sett i lys av at også NRK bytter ut arbeidskraft og bruker manglende kompetanse som 

begrunnelse ved nedbemanning, var kravet om at alle skal ha lik rett til kompetansehevende tiltak, 

viktig å få gjennomslag for. Bestemmelsen vi fikk på plass, er også helt tydelig på at det er 

arbeidsgivers ansvar å legge til rette for og å finansiere kompetanseheving for sine ansatte. 

En streik som berører over 1700 av våre medlemmer, medfører et stort ansvar og er krevende å 

administrere. Da var det imponerende å oppleve hvordan hele organisasjonen mobiliserte, jobbet 

intenst for et best mulig resultat og på ulike måter fikk vist tydelig frem hva våre krav gikk ut på. Vi 

fikk virkelig sett betydningen av et samlet NJ – og det var både rørende og oppløftende å oppleve 

den massive støtten vi fikk fra andre fagforeninger, samfunnsaktører og vanlige mennesker på 

streikemarkeringer og stands, eller som tok kontakt med organisasjonen. 

Streiken viste hvor sterke vi er når vi står sammen og at fagforeningen NJ kan sette makt bak 

kravene – og vinne frem. 

 

 

Oslo, 1.2. 2019 

 

               

Hege Iren Frantzen, leder    Dag Idar Tryggestad, nestleder  

x-apple-data-detectors://2/
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NJ flyttet i mars 2018 fra Torggata 5 til Brugata 19, nærmere bestemt inn i 8. etasje. Journalisten holder til på samme 
sted. Foto: Merete Jansen 

 

DRIFTEN AV NJ 

 

Medlemssituasjonen 

Medlemstallet har fortsatt å falle den siste toårsperioden, men mindre enn den forrige, og i 2018 er 

nedgangen betydelig mindre enn de to foregående årene. Mens det totale medlemstapet i årene 

2015-2016 var 643, mistet vi 346 medlemmer i årene 2017-2018. Tilsvarende mistet vi «kun» 40 

medlemmer i 2018. Det er de medlemmene som betaler ordinær kontingent, som gir de største 

inntektene til organisasjonen.  
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År Medlemstall Reduksjon antall 

medlemmer 

På ordinær 

kontinent 

Reduksjon på 

ordinær 

kontingent  

2014 9022   6861   

2015 8982 40 6705 156 

2016 8379 603 6352 353 

2017 8019 306 6009 343 

2018 7974 40 5935 74 

*Norsk Journalistlag teller medlemmene ved årsskiftet hvert år.  

 

 

Vi må tilbake til år 2000 for å finne sist gang vi hadde et medlemstall på under 8000. 

Kvinneandelen på vel 43 prosent har vært stabil siden 2010. Antallet studentmedlemmer varierer 

vanligvis en del, men er nå lavere enn de siste årene, til tross for at det er satset på denne 

gruppen. NJ hadde 417 medlemmer under utdanning ved årsskiftet 2017/18, mens vi hadde 535 

for to år siden. Antallet pensjonistmedlemmer er derimot gått gradvis opp på hele 2000-tallet, men 

har vært relativt stabilt den siste perioden og har økt med 12 til 1354 ved utløpet av 2018. Antallet 

frilansmedlemmer var ved årsskiftet 710, en nedgang på 73 denne toårsperioden. 

Hålogaland er nå vårt minste lokallag med 83 medlemmer, og Oslo beholder plassen på topp med 

3610 medlemmer. Det nest største laget er Bergen med 743 medlemmer. Ser vi på 

konsernlagene, er NRK det største laget med 1697 medlemmer ved utgangen av 2018. Amedia og 

Schibsted er like store med henholdsvis 657 og 658 medlemmer, mens Polaris har 252. Våre 

minste konsernlag er Mentor Media og Agderposten Medier med henholdsvis 78 og 67 

medlemmer. Våre fem største klubber er TV2 (371), NRK Nyheter (311), VG (248), Aftenposten 

(152) og NRK Tyholt (131). 

Det er stor bevegelse i medlemsmassen, og i løpet av 2018 var det totalt 819 som meldte seg inn 

og 887 som meldte seg ut. En andel av disse ble meldt ut av NJ fordi de ikke betalte kontingenten, 

særlig gjelder dette studenter. 

 

.   

 
 

Informasjon om NJs økonomi finnes i 

regnskapsnotatene og i sakspapiret om 

overordnede økonomiske mål 
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Sekretariatet 

 

Folk 

Det er 26 ansatte i sekretariatet, hvorav seks har deltid (fra 30 til 90 prosent-stillinger). I tillegg 

arbeider NJs leder og nestleder full tid. Sekretariatet er organisert i tre avdelinger: HR og økonomi, 

Journalistikk og organisasjon samt Arbeidsliv. 

I Journalisten er det i tillegg fire stillinger, inkludert redaktøren. Disse er ansatt i Norsk 

Journalistlag, men det er redaktøren som er arbeidsgiver.  

I løpet av perioden har en jurist gått av med pensjon og en har trappet ned til 30 prosents stilling. 

Disse ble ikke erstattet, da vi allerede i 2015 forskutterte ansettelse av to jurister med tanke på at 

vi ønsket en god overlappingsperiode. Høsten 2018 er en tredje jurist ute i ett års permisjon, og 1. 

april 2019 ansetter vi en ny jurist i hel stilling.. 

Landsstyret øremerket deler av overskuddet på konfliktfondet i 2017 til prosjekt verving. Det ga oss 

anledning til å ansette en person i en prosjektstilling, og en av våre medarbeidere gikk inn i den 

stillingen i ett år fra 1. september 2018. Vi har vikar for henne i hennes faste stilling. 

Landsstyret vedtok høsten 2018 at det skal satses mer på journalistfaglig aktivitet ved bruk av 

vederlagsmidler og opprettet en ny stilling som arrangementsansvarlig. Den besettes trolig på 

nyåret 2019. 

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna sluttet i oktober 2018. Hilde Tretterud var konstituert i stillingen 

fra 1. oktober og ble fast ansatt i stillingen 11. januar 2019, etter ekstern utlysning. 

Øvrige ansatte pr. 11.1.2019:   

Avdeling Arbeidsliv: Avdelingsleder August Ringvold, Elin Nykaas, Knut Skaslien, Marius Steen, 

Stein Svendsen, Ketil Heyerdahl, Bente Sabel, Karoline Ramdal (permisjon).  

Avdeling Journalistikk og organisasjon: Konstituert avdelingsleder Ståle Lidsheim, Aslaug 

Watten, Trond Idås, Ina Lindahl Nyrud, Eva Stabell, Trine Frydenlund, Sigrid Sofia Kleiva-

Gramstad, Inger Helene Frivik (vikar), Mari Torsdotter Hauge (vikar), Wanda Vaiarello, Ingrid 

Sætheren Grimstad (vikar), Helle Cheung (permisjon).  

Avdeling HR og økonomi: Avdelingsleder Anne Hilde Thue, May Kjenslie Anderssen, Nina 

Børjesson, Iram Butt, Kari-Mette Rugland, Bente Sjaavik. 

 

Ny pensjonsordning 

Pensjonsordningen for de ansatte ble endret i 2018 gjennom forhandlinger med klubbene i 

sekretariatet. Ytelsesordningen ble lukket, og det er innført en hybridordning for nye ansatte. På 

sikt vil dette gi innsparinger. 

 

Nye datasystemer 

I løpet av den siste perioden har vi arbeidet med å innføre nye dataverktøy, noe som har tatt mer 

tid enn antatt. De systemene vi hadde for medlemsadministrasjon og saksbehandling, var basert 

på dataprogrammer som ble faset ut av leverandørene. Dette var foranledningen til at vi inngikk et 

samarbeid med selskapet Medlemsvekst, som er datterselskap av Skykontoret. Skykontoret er i 

praksis NJs it-avdeling. 
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Innføringen av nytt medlemssystem har også gjort det nødvendig å skifte ut regnskapssystemet 

vårt, siden dette skal samvirke nært med medlemssystemet. Når alt dette er på plass på nyåret 

2019, vil all datadrift i NJ være moderne og nettbasert.  

 

Nye nettsider 

I perioden har sekretariatet også arbeidet med å lage nye og mer moderne nettsider på nj.no. Det 

har vært en omfattende prosess der mye av materialet på gamle sider er skrevet om og ny 

funksjonalitet dels er utviklet, dels er under fortsatt utvikling. Målsettingen er at sidene skal gi 

medlemmer og potensielle medlemmer god informasjon om NJ og om medlemstilbudet. De nye 

sidene ble lansert i november 2018. Det arbeides videre for å etablere en «Min side» for 

medlemmene på nj.no, som er koblet opp mot det nye medlemssystemet, slik at medlemmene kan 

finne og endre informasjon om seg selv.  

 

Nye lokaler 

Sekretariatet flyttet i mars 2018 fra Torggata 5 til mindre lokaler i Brugata 19. Det innebar at deler 

av sekretariatet nå sitter i åpne landskap, med de fordeler og ulemper det fører med seg. 

Flyttingen var en stor engangskostnad, men på sikt er lokalene rimeligere enn tidligere. 

Journalisten sitter nå i samme lokaler som resten av sekretariatet, men har sitt eget, lukkede 

teamkontor.  

 

Journalisten 
Journalisten feiret sitt 100-årsjubileum med en jubileumskonferanse 9. mars 2017 og en 

vandreutstilling som besøkte en rekke store pressearrangementer, inkludert NJs landsmøte og de 

journalistfaglige konferansene som ble arrangert det året.  

Martin Huseby Jensen ble ansatt som ansvarlig redaktør og tiltrådte i oktober 2017. Før det hadde 

han vært konstituert i stillingen. Styret hadde nedsatt et ansettelsesutvalg og hentet også inn 

ekstern bistand for å kvalitetssikre rekrutteringens siste fase. Huseby Jensen sa opp sin stilling og 

sluttet i mars 2018, etter ti år i publikasjonen. Mangeårig journalist Glenn Slydal Johansen ble 

konstituert fra 1. mars og fram til ny redaktøransettelse. 

Roger Aarli-Grøndalen ble ansatt som ansvarlig redaktør og tiltrådte 1. juni 2018.  

Kombinasjonen av to redaktørskifter på kort tid med tilhørende konstituering av annen ansatt i 

redaksjonen, og gjennomføring av planlagte prosjekter som plattformbytte og flytting, har medført 

at bemanningen over tid har vært redusert. Man har kompensert med mer innkjøp av stoff, samt 

vikar i perioder. 

Staben teller 4 årsverk. I tillegg til redaktøren, er det Guro Flaarønning, Kristine Lindebø og Nils 

Martin Solvola (vikar). 

Pressekontakten ble avhendet som en virksomhetsoverdragelse til NTB ved årsskiftet 2016/17, 

med en avtale som har gitt Journalisten inntekter og NTB synlighet på Journalisten.no. 

Etter vedtak fra Norsk Journalistlags arbeidsutvalg ble administrasjonsoppgaver flyttet fra 

Journalisten til NJ og avkortet tilsvarende i overføring av medlemskontingent fra NJ fra og med 

2018. 

Journalisten har byttet publiseringsløsning fra Ramsalt til Labrador. Driftsavtalen utløp 31. august 

2018, og Journalisten gikk live på ny plattform i april 2018.  
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Utsetting av annonsesalg til Salgsfabrikken har fungert tilfredsstillende. Incentivmodellen er 

reforhandlet høsten 2018. 

Økonomien i Journalisten er stabil, takket være fortsatt stram kostnadskontroll og en bedring i 

stillingsmarkedet. Det har vært overskudd i både 2017 og 2018. 

Fagbladet deltar i et samarbeidsprosjekt med Oslo Met, som skal kartlegge #metoo-dekningen i 

norske medier. Prosjektet får også støtte fra stiftelsen Fritt Ord. 

Blant de viktigste strategiske målene for kommende periode, er økt trafikk til Journalisten.no og i 

større grad å sette dagsorden.  

 

Konfliktfondet 
I forbindelse med streiken i NRK i 2018 åpnet landsstyret konfliktfondet, og kostnadene til 

konflikten ble belastet fondet med omkring 12 millioner kroner. Det er ikke gjort endringer i 

forvaltningen av fondets midler etter streiken. 

 

Opphavrettsorganisasjonene 
 

Kopinor 

Norsk Journalistlag er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om 
fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og 
trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur 
og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. 

NJ mottok i 2018 11 925 859 kr i kollektive vederlag fra Kopinor og i 2017 11 160 514 kr. 
Vederlaget er blant annet brukt til stipender, finansiering av de journalistfaglige konferansene, 
debattmøter i lagene mm. 

Marius Steen har i perioden vært NJs representant i Kopinors representantskap, med Dag Idar 
Tryggestad som vararepresentant. På vegne av opphavsorganisasjonene innenfor journalistisk 
virksomhet og kritikk har Hege Iren Frantzen vært styremedlem med Arne Jensen (NR) som 
personlig varamedlem. 

I løpet av perioden har Norsk Journalistlag tatt initiativ til å endre Kopinors system for fastsettelse 

av kollektive fordelingsnøkler, tilrettelegging for og gjennomføring av fordelingsforhandlinger, 

mekling og fastsettelse av fordelingsvedtak. Hege Iren Frantzen har ledet utvalget som la frem 

forslag til nytt system høsten 2018 og som ble vedtatt av representantskapet i Kopinor i november 

2018.  

Den nye fordelingsprosedyren skal sikre at selve forhandlingene fungerer godt, har god fremdrift 

og at mest mulig løses i de frivillige forhandlingene, uten å måtte ta i bruk mekling og voldgift. 

Endringen skal også bedre ta hensyn til at Kopinors medlemsorganisasjoner er ulike, både når det 

gjelder størrelse og hva gjelder muligheter til å bruke ressurser på forhandlinger, og endringen skal 

i enda bedre grad sikre legitimiteten til Kopinors fordeling av vederlag.  

Det nye systemet er ennå ikke tatt i bruk, siden det ikke har vært forhandlinger etter endringen. 
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Norwaco 

Norsk Journalistlag er en av Norwacos 35 medlemsorganisasjoner. Norwaco forvalter rettigheter til 
åndsverk for et stort antall norske og utenlandske rettighetshavere innen lyd og bilde (TV, film, 
musikk m.m.). Brukerne får dermed mulighet til enkelt å klarere rettigheter på ulike områder.  

Norwaco klarerer blant annet rettigheter innen TV-distribusjon for opphavere, utøvende kunstnere 
og produsenter. I tillegg klarerer Norwaco rettigheter til bruk innen undervisning og museer, samt 
bruk av NRKs arkiver. Norwaco fordeler også den statlig bevilgede kompensasjonen for lovlig 
privatkopiering. Vederlaget fra Norwaco fordeles til norske og utenlandske organisasjoner, som 
igjen fordeler vederlaget videre til rettighetshaverne. 

NJ mottok i 2018 kr 7 244 499 i kollektive vederlag fra Norwaco, og i 2017 kr 5 753 912. 
Vederlaget er blant annet brukt til stipender, kurs, finansiering av de journalistfaglige konferansene, 
debattmøter i lagene m.m. 

På vegne av opphavsorganisasjonene til litterære verk er Hege Iren Frantzen (NJ) styremedlem 

med Ole Jan Borgund (NAViO) som personlig varamedlem. 
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Godt humør på bakerste benk. NJs tariffkonferanse 2017 var den største mønstringen noen gang innenfor tariff og 

samlet medlemmer på tvers av alle tariffområdene. Foto: NJ 

 

STYRKE JOURNALISTENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR   

 

Fra tiltaksplanen: 

 NJ skal motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på 

ansiennitetsprinsippet. 

 NJ skal revidere tariffpolitikken til NJ med deltakelse fra hele organisasjonen. 

 NJ skal sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør 

yrket attraktivt. 

 NJ skal jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling. 

 NJ skal jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye 

veiledende satser. 

 NJ skal jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av 

nedbemanning. 

 

 

Generelt 
En hovedmålsetning for NJs tariffarbeid er å sikre at flest mulig av våre medlemmer som er i et 

ansettelsesforhold, er omfattet av tariffavtaler. Ved utgangen av 2018 hadde NJ tariffavtaler som 

omfatter ca. 4900 medlemmer. I tillegg er noen av NJs medlemmer omfattet av andre forbunds 

tariffavtaler.  
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Det er vanskelig å sikre tariffdekning i små virksomheter som ikke er medlem av NHO. I tillegg 

opplever vi vanskeligheter med tariffdekning i selskap som skilles ut som egne selskap. 

Fagpressen er et område som i for stor grad står uten tariffdekning.  

 

Tariffavtaledekning 

De to største tariffområdene er NHO/MBL og Spekter/NRK. I tillegg har NJ direkteavtale med P4, 

P5, Bauer Media, Discovery, Utdanningsforbundet og Storm Geo. Siden disse virksomhetene ikke 

er medlem av noen hovedsammenslutning tilknyttet fellesordningen for AFP, har heller ikke NJs 

medlemmer rettigheter til AFP.  

NJ har i tillegg direkteavtale med LO Media og tariffavtale i Virke for våre medlemmer i Jakt og 

Fiske, samt en løpende tilslutningsavtale for avisen Grannar. 

 

NHO/MBL 

Mellom NJ og NHO/MBL er det inngått hovedavtale og fire overenskomster for henholdsvis avis, 

ukepresse, etermedier og digitale medier. Ved utgangen av 2018 hadde NJ 3100 medlemmer i 188 

bedrifter som var omfattet av disse fire NHO/MBL-overenskomstene, mot ca. 3400 ved utgangen 

av 2016. 

Som følge av at enkelte mediebedrifter ønsker medlemskap i andre NHO-foreninger, har NJ 

tariffavtaler med bedrifter som er medlem i Abelia. Det er ingen andre arbeidstakerorganisasjoner 

som organiserer redaksjonelt ansatte i NHO-bedrifter. 

 

Spekter/NRK 

NJ har tariffavtale med Spekter/NRK for redaksjonelt ansatte i NRK. NJ er den største 

fagforeningen i NRK og har rett i underkant av 1700 medlemmer. Både NTL (LO/NTL) og TF 

(YS/Delta/TF) organiserer redaksjonelt ansatte og har likelydende avtaler som NJ for sine 

redaksjonelle medlemmer.   

 

Sentrale arbeidsoppgaver - forhandlinger og bistand til klubbene 

En stor del av NJs tariffarbeid er knyttet til de årlige, sentrale tarifforhandlingene som for de fleste 

områder finner sted om våren. I tillegg gjennomføres forhandlinger om revisjon av hovedavtalene 

hvert fjerde år. I perioden 2017-2019 er det gjennomført hovedavtaleforhandlinger med både 

Spekter og NHO. De øvrige hovedavtalene er prolongert.  

I tillegg fremmer NJ jevnlig krav om at det skal opprettes tariffavtaler i bedrifter hvor vi får nye 

medlemmer og det ikke allerede foreligger tariffavtale med NJ. Videre gis det bistand til klubber i 

forhandlinger om lønn og revisjon av lokale avtaler, samt bistand i tvister om blant annet 

forståelsen av overenskomsten eller lokale avtaler. NJ utarbeider hvert år lønnsstatistikk og skjema 

for beregning av krav/tilbud i forhandlinger. Dette er viktige verktøy både i sentrale og lokale 

forhandlinger.  

Landsmøtet vedtok NJs tiltaksplan for perioden 2017-2019. Denne har vært styrende for 

tariffarbeidet i perioden.   

Det overordnede målet for organisasjonen er å styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår. 
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Herunder at: 

- NJ skal motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på 
ansiennitetsprinsippet.  
 

NJ har veiledet og bistått medlemmer og tillitsvalgte ved oppsigelser og vært klare overfor 

motparten om at eventuell nedbemanning må skje ved frivillige løsninger.  

Det har vært gjennomført flere tvisteforhandlingsmøter etter hovedavtalens § 2-3 både med 

Spekter og NHO, hvor NJ har påpekt brudd på drøftingsplikten ved planlagte oppsigelser. I en av 

sakene var NHO enig i at det forelå brudd på drøftingsplikten, og saken ble derfor avsluttet. De 

resterende sakene er ikke brakt videre inn for Arbeidsretten. 

NJ har reist flere saker for både tingrett og Arbeidsretten med påstand om brudd på 

ansiennitetsprinsippet. I en av sakene fikk vedkommende jobben tilbake, og saken ble 

forlikt/trukket fra domstolene.  

NJ fikk medhold i Arbeidsretten om at det skal anvendes bedriftsansiennitet ved 

ansiennitetsvurderingen etter hovedavtalen, med mindre det er saklig grunn til å anvende en 

snevrere utvalgskrets.   

 

- NJ skal revidere tariffpolitikken til NJ med deltakelse fra hele organisasjonen. 
 

I juni 2017 ble det avholdt en ekstraordinær tariffkonferanse hvor et representativt utvalg på ca. 

100 tillitsvalgte fra ulike deler av organisasjonen deltok for å diskutere NJs tariffpolitikk. Av særlige 

tema som ble tatt opp, var bedre lønnsbetingelser og diskusjon rundt sentrale og lokale 

forhandlinger, bedre sikring av lokale avtaler og opparbeidede rettigheter, kompetansebygging og 

vern av arbeidstid og økt godtgjørelse for ubekvem arbeidstid. På grunnlag av diskusjonene ble det 

utarbeidet ny tariffpolitikk og ny tariffstrategi som ble vedtatt av landsstyret i september 2017. 

Tariffstrategien viser områder landsstyret mener organisasjonen bør prioritere i det følgende 

oppgjøret. Begge dokumenter er veiledende for de respektive forhandlingsutvalgene. 

Det ble også vedtatt at landsstyret skal være tettere på tariffarbeidet generelt og forhandlingene 

spesielt. I den forbindelse vedtok landsstyret en tariffplan; et årshjul som sikrer landsstyrets 

involvering i tariffarbeidet.  

 
- NJ skal sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør 

yrket attraktivt. 
 

I perioden har NJ jobbet for å sikre lokalavtalen et bedre vern mot oppsigelser og angrep på 

opparbeidede goder og fikk inn en ny bestemmelse om NJ og MBLs inkludering ved eventuell 

oppsigelse av lokalavtalen. 

Det har vært arbeidet med sammenslåingen av de fire overenskomstene i MBL-området for å sikre 

alle redaksjonelle medarbeidere samme vilkår. Dette arbeidet stanset opp før forhandlingene i 

2018, men partene var enige om å fortsette utredning om sammenslåing.  

Usikkerheten i bransjen har gjort det vanskelig å få gjennomslag for store lønnsløft, også av de 

lavest lønnede. I samtlige forhandlinger presiseres at NJ ikke aksepterer at frontfagenes ramme 

skal være styrende for forhandlingene med NJ. Det er likevel vanskelig å få motparten med på et 

resultat som går ut over rammen  
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I NRK-oppgjøret i 2018 fikk vi inn en bestemmelse om likelønn for tilkallingsvikarer.  

Vi har videre fått inn en protokolltilførsel som anerkjenner at arbeid i sosiale medier også omfattes 

av arbeidstidsbegrepet og vern av de ansattes arbeidstid.  

 

- NJ skal jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling. 
 

Kompetanseheving og -utvikling er ikke bare viktig for å kunne ivareta nye og endrede 

arbeidsoppgaver, men også med tanke på å fastholde et absolutt ansiennitetsprinsipp.  

I overenskomsten i NRK fikk vi inn en bestemmelse om kompetanseheving og presisering av 

ansvaret for dette i oppgjøret i 2018, men først etter å ha streiket i åtte dager.  

Også i hovedavtalen mellom NJ og NHO fikk vi inn en bestemmelse som presiserer viktigheten av 

kompetanseheving.  

 

- NJ skal jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye 
veiledende satser. 

 

I mars 2018 signerte NJ og MBL rammeavtalen for frilanserne. Denne erstatter bilag 4 til 

Journalistavtalen og var et viktig skritt i riktig retning for å sikre frilanserne bedre vilkår. 

Rammeavtalen forutsetter at det inngås en individuell/egen avtale mellom frilanseren og 

oppdragsgiveren. NJ og MBL vil derfor utarbeide maler for slike oppdrags-/leveringsavtaler, som 

partene kan bruke.   

Det er i etterkant arbeidet med å lage veiledende satser, men disse er ikke omforent mellom MBL 

og NJ.  

 

- NJ skal jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av 
nedbemanning. 

 

Slitasjen på medarbeidere etter kutt og omstillinger i redaksjonene og #metoo-kampanjen har 

dominert arbeidsmiljøarbeidet i landsmøteperioden. De årlige arbeidsmiljøkursene for verneombud 

og tillitsvalgte er de mest omfattende kursene NJ tilbyr medlemmene. De går over fire dager og 

dekker alt fra lov og rett til aktuelle problemstillinger i bransjen. De senere årene har slitasjen på de 

som er igjen etter runder med nedbemanning og omstillinger, vært et hovedtema.  

Som en del av #metoo-kampanjen høsten 2018, gjennomførte bransjen en omfattende 

undersøkelse av seksuell trakassering i mediehusene. Der svarte 4 % av NJs medlemmer at de 

hadde vært utsatt for seksuell trakassering på jobb det siste halvåret. En av fire svarte at de hadde 

fått uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av samme periode. Undersøkelsen viste at kvinner 

under 40 år er mest utsatt for trakassering, også i mediebransjen: Mens 11 % av kvinnene i denne 

aldersgruppen svarte at de var blitt seksuelt trakassert de siste seks månedene, svarte 2 % av 

deres mannlige kolleger det samme. I en av fem saker var det lederen som sto for trakasseringen, 

mens andre kolleger på jobb sto bak ca. halvparten av sakene. Folk utenfor redaksjonen sto bak 

resten av sakene. Undersøkelsen viste videre at bare 15 % av hendelsene var blitt varslet til 

bedriften, til tross for at denne typen adferd er ulovlig og skal varsles etter arbeidsmiljøloven. NJ 

følger opp undersøkelsen med kurs for tillitsvalgte og verneombud. I tillegg har vi lagt ut råd om 
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hvordan man kan håndtere seksuell trakassering på NJs hjemmesider. I landsstyrets forslag til 

tiltaksplan for perioden 2019-2021 foreslås det at det gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse i 

perioden. 

 

 

Forhandlingsresultater 2017/18 

 
MBL/NHO 
2017 
Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 3 700 og ulempesatsene ble økt med 2%, noe som i 
gjennomsnitt ga en sentral lønnsøkning på kr.4 288. 
 
2018 
Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 6100 som ble lagt på minstelønnssatsene.  
Den 21. mars ble det etablert en oppdatert og utvidet rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff. 
Det ble nedsatt et partsutvalg som skulle utrede og legge frem et anbefalt forslag for et nytt, 
timebasert ulempesystem, basert på sentralt avtalte satser.   
 
 
NRK/Spekter 
2017 
Det ble gitt et generelt på kr. 11 500, og alle skulle sikres en minimum regulering av den 
individuelle lønnen med 2%, som også ulempesatsene ble økt med. Minstelønnssatsene ble også 
økt med 2%. Det ble avsatt kr. 1000 pr. årsverk til individuell fordeling for å rette opp skjevheter. 
 
2018 
Løsningen etter streiken i NRK ga et generelt tillegg på kr. 18 100. Ulempesatsene ble økt med 
3%. Det ble gitt 500 kr. pr. medarbeider i en utjevningspott. Ingen skulle få en lønnsøkning på 
mindre enn 2,8%. NRK forsikret at journalistene skal få nødvendig kompetanseheving. 
Kompetanseplaner og tiltak skal drøftes med tillitsvalgte, og det skal gjelde likebehandling mellom 
tilkallingsvikarer og andre ansatte ved lønnsfastsettelse.   
 
 
Nettavisen 
2017 
Det gis et generelt tillegg på kr. 14 500, hvor kr. 7 250 legges på minstelønnssatsene og kr. 7 250 
på personlig tillegg. 
Alle ulempetilleggene økes med 3%. 
Opphavsrettstillegget økes med kr. 500. 
 
2018 
Mediehuset Nettavisen AS ble i 2018 i kraft av medlemskapet i MBL, omfattet av det oppgjøret. 
 
 
Utdanningsforbundet 
2017 
Generelt tillegg på 2,1 % samt tillegg til justeringer. 
Inkludert overheng på litt over 1% gir dette 13 medlemmer en gjennomsnittlig lønnsvekst på kr. 
17 410, noe som innebærer en ramme på 2,55 %. 
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2018 
Enighet om et generelt tillegg på 3,02%. Dette tilsvarer en lønnsøkning på mellom 20 000 og 
24 000 kroner, med et snitt på kr. 21 000. 
 

Bauer Media (tidligere SBS Radio/Radio Norge) 
2017 
Et tillegg til alle på 1,7%, og minimum kr. 10.000 til den enkelte. 
Det ble også gitt 10.000 kroner i justeringer. 
Rammen var i underkant av 2,4%. 
 
2018 
NJs 13 medlemmer i selskapet fikk et generelt tillegg på 2,2% og minimum kr. 14.000. Det gir en 
ramme på 2,73 %. 
 
 
SBS Discovery Networks Norway AS (TV Norge) 
2017 
Generelt tillegg på 11 000 kroner. Lønnsøkningen skal være på minst 2,5 % av den enkelte 
medarbeiders bransjelønn, inkludert ansiennitetstilleggene. Det settes av en pott til justering på kr. 
12 000 som fordeles etter avtale mellom bedriftsledelsen og klubben. 
 
2018 
Et generelt tillegg på 14 000 kr. Det legges kr. 10 000 på minstelønnssatsene og kr. 4000 på 
personlig tillegg. Lønnsøkningen skal i 2018 være på minst 2,5% av den enkelte medarbeiders 
bransjelønn, inkludert ansiennitetsstigen. Det gis en pott på kr. 10 000 som fordeles av NJ. 
Ulempesatsene økes med 3%. 
 
 
Radio P4 Hele Norge 
2017 
Det ble gitt et generelt tillegg på 2,2% og et minstebeløp på kr. 13.000. 
I tillegg ble ulempesatsene økt med 2% og det ble gitt kr. 7000 til justering av lavest lønte. 
Kr 13 000 legges på stigen. 
Rammen for oppgjøret er 2,6%, inklusive glidning. 
 
2018 
Et generelt tillegg på 15 000 kroner til alle. Ingen skal få mindre enn 2,2%. 
Morgentillegget økt med 5%. Frilanssatsene økt med 3%. Rammen for oppgjøret ble 3%. 
 
 
 
P5 Radio Halve Norge  
2017 
Det ble gitt kr. 14 000 i generelt tillegg, dog skulle ingen få mindre enn 2,15% av det enkelte 
medlems fastlønn. 
 
2018 
Et generelt tillegg på 16 000 kroner til alle. Ingen skal få mindre enn 2,1%. Lavtlønnspott på 30 000 
kroner. 
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Hovedavtaleforhandlingene med MBL/NHO for 2018-2021: 

Det kom inn en ny bestemmelse om kompetanse i § 10-12, hvor begge parter anerkjenner 

betydningen av kompetanseheving. Man var enige om hvor viktig det er at de ansatte styrker sin 

kompetanse og at virksomheten legger vekt på planmessig opplæring.  

I tillegg ble bestemmelsen om tillitsvalgtes arbeidsforhold endret slik at den er i samsvar med 

dagens teknologi hva gjelder kommunikasjonsutstyr, samt at bestemmelsen om møter ble endret 

slik at den sikrer godtgjørelse for tillitsvalgtarbeid. 
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Det er dag tre i Arbeidsretten, og NJ i NRKs daværende leder Richard Aune forbereder vitnemål sammen med NJs 
advokat Knut Skaslien. Saken handlet om oppsigelsen av ansatte i NRK Østlandssendingen. Sentrale spørsmål var hvor 
mye stillingsvernet er verdt og om ansiennitetsprinsippet er til å stole på. Foto: NJ 

 

RETTSLIG BISTAND TIL MEDLEMMENE 

Enkeltsaker 
Det er enkeltsaker som i det vesentlige legger beslag på tiden i det daglige arbeidet.  Det er tegn til 

en dreining mot flere saker om arbeidstid, og da spesielt endring i turnus. Normalt er arbeidstiden 

37,5 eller 35,5 timer i uken, beroende på hvor belastende arbeidstidsordningen er. Det typiske 

dagtidsarbeidet (37,5) omlegges i større utstrekning til belastende turnuser som grenser mot og 

ofte tilsier redusert arbeidstid.  

Arbeidslivet er avhengig av midlertidige ansettelser i typiske fraværssituasjoner. Men det er fortsatt 

omfattende bruk av midlertidig ansettelser som i realiteten dekker et udekket arbeidskraftbehov, og 

hvor fast ansettelse skulle vært gitt.  

Mer generelt gis bistand til tillitsvalgte og klubber i forbindelse med lokale tvistespørsmål, 

håndtering av nedbemanning, oppsigelse, opphavsrett, honorartvister og sosialrettslige spørsmål. 

 

Nedbemanning 
Det har siden 2008 vært en jevn strøm av virksomheter som har nedbemannet. Også i denne 

perioden har mange av våre medlemmer mistet arbeidet. Det gjelder bl.a. i TV2, NRK, Discovery, 

Upstream, P5, Egmont og Bonnier. Ved årets slutt ser de fleste sakene ut til å være løst uten bruk 

av rettslige skritt. Og det til tross for at etterlønnsavtalene fortsatt krymper, sammenlignet med 

hvordan disse ordningene tidligere var.  

 

https://www.facebook.com/richard.aune.5?__tn__=K-R&eid=ARDgeiBrZLwqOBTFHkalmCIC2acu7mH37q1ki1Iq4Tvqo9dwFSMNNkkTUQrwbqXyXMrwr7XQBRNyA8l6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKRZ-e7r_9G_6BFNWom2ahk6nO1gZ32caBVWxCdKniOvzBvfKAUj5XsQEJdw-CcBHA15OU5_dQBkssFG_rpHSt4OLEJSyZLsiq_gVOZH7yXC-zW6oy_22xhmv1OCg1BQN5Y-x9_KGIrg8hhgakeYULdJg0Ty3kSSnAWrt44rTWN8eX3bBdWd__9HSRLzSK6zrLNzMks1Gzh1xWqcUEqZFYpEMpgAYALpD5kZBvIsCq7y-zIxKcIarLBAf6HjBJL0AF_5lnygdwYnQlgrN_XWfZYZF9wF1x8SUNHCjptotzx9yO6qbRq49HgQGp9TLKNkiNZkejVnsXldO-Zw
https://www.facebook.com/profile.php?id=734670901&__tn__=K-R&eid=ARBA-ratsYr6Aa5fRNMGOfPPZ5t0tjILQfPglILccCKWjBglF1geMecAEpDwOTFdAFCgQXGxO50bNsxC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKRZ-e7r_9G_6BFNWom2ahk6nO1gZ32caBVWxCdKniOvzBvfKAUj5XsQEJdw-CcBHA15OU5_dQBkssFG_rpHSt4OLEJSyZLsiq_gVOZH7yXC-zW6oy_22xhmv1OCg1BQN5Y-x9_KGIrg8hhgakeYULdJg0Ty3kSSnAWrt44rTWN8eX3bBdWd__9HSRLzSK6zrLNzMks1Gzh1xWqcUEqZFYpEMpgAYALpD5kZBvIsCq7y-zIxKcIarLBAf6HjBJL0AF_5lnygdwYnQlgrN_XWfZYZF9wF1x8SUNHCjptotzx9yO6qbRq49HgQGp9TLKNkiNZkejVnsXldO-Zw
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Ansiennitet  
Ansiennitetsprinsippet er under press, og det er mindre vilje til å følge ansiennitet når 

nedbemanning gjennomføres. Det gjelder både i spørsmålet om utvalgskrets og selve utvelgelsen 

innen den fastsatte krets. Til det første er NJs synspunkt at det er hele bedriften som er gjenstand 

for nedbemanning, og ikke en avdeling eller en nærmere bestemt krets. I NRK ble dette satt på 

spissen i en sak ført for Arbeidsretten med utgangspunkt i at NRK hadde definert kretsen for 

utvelgelse til å være Østlandssendingen, og ikke Marienlyst som del av en geografisk naturlig 

enhet. NRK vant fram i saken. 

Hovedregelen ved utvelgelse er ansiennitet. Men presset for å fravike ansiennitet er økende, og da 

under henvisning til at formal- og realkompetanse samt egnethet kan begrunne slike fravik. For å 

møte presset, er det viktig å ta ansvar for kompetanseheving i redaksjonene, både for tillitsvalgte 

og seg selv. Det vil bidra til å styrke ansiennitetsprinsippets autoritet i fremtiden.    

 

Saker for øvrig 
Det er også ført en sak om Journalistavtalens omfangsbestemmelse for Arbeidsretten. Den gjaldt 

hvorvidt en grafisk medarbeider som var leid ut til Hamar Arbeiderblad, skulle omfattes av 

Journalistavtalen for avis. Vedkommende utførte etter NJs syn redaksjonelt arbeid på linje med de 

øvrige journalistene. Hun ble flyttet tilbake til produksjonsvirksomheten hvor hun opprinnelig var 

ansatt, rett etter at vi fremsatte krav om at hun skulle omfattes av Journalistavtalen. Arbeidsretten 

mente at all den tid det gjaldt et utleieforhold og hun var leid ut som grafisk medarbeider, kunne 

ikke utleievirksomheten bli bundet av Journalistavtalen selv om hun utførte redaksjonelle oppgaver 

i innleievirksomheten.  

Det er også reist en sak for Arbeidsretten med påstand om brudd på Hovedavtalens § 8-2 

(ansiennitet) som ble trukket, og medlemmet fikk jobben tilbake.  

Det er iverksatt rettslige skritt i en rekke saker, både for forliksrådene og tingrettene. Det omfatter 

typisk saker om pengekrav på vegne av frilansere.  

To saker i forbindelse med nedbemanningen i NRK kommer opp for tingretten i mars 2019. 

 

Opphavsrettsforhandlinger 
NJ sentralt deltar i forhandlinger om vederlagsordningene i Kopinor og Norwaco.  Kopinor krever 

inn vederlag fra ulike typer virksomheter for bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale, mens 

Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk innen lyd og bilde (TV, film, musikk m.m.). Det er i 

perioden gjennomført flere forhandlinger med medlemsorganisasjonene om fordelingen av 

vederlag. NJ er representert i styret i begge organisasjonene. I 2017 fikk NJ utbetalt ca. 11,1 

millioner kroner fra Kopinor, og ca. 5,8 millioner kroner fra Norwaco.  
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NJ-leder Hege Iren Frantzen og jurist Ina Lindahl Nyrud på vei til høring om ny åndsverklov i mai 2018. Foto: NJ 

 

FORSVARE FRI, KRITISK OG UAVHENGIG JOURNALISTIKK  

 

Fra tiltaksplanen: 

 NJ skal jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke-redaksjonelt innhold. Publikum 

skal ikke være i tvil om hva som er uavhengig journalistikk. 

 NJ skal jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier. 

 NJ skal jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk. 

 NJ skal jobbe for mediemangfold. 

 NJ skal jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves. 

 

Det har «kokt» på medierettens område, og NJ har tangert forrige periodes rekord med avlevering 

av 44 skriftlige høringsuttalelser og 10 muntlige stortingshøringer/innspillseminarer. Feltet er under 

rivende utvikling, og NJ har vært en sentral aktør i både enkeltsaker og offentlige debatter. 

De viktigste sakene denne perioden har vært arbeidet med en fremtidig medieansvarslov og 

oppfølging av forslagene som ble fremmet av Mediemangfoldsutvalget i mars 2017 (NOU 2017:7). 

Vi har fulgt prosessen med medieansvarsloven svært tett. Forslaget fra Kulturdepartementet som 

var ute på høring høsten 2018, viser at NJ har satt sitt fotavtrykk på forslagene om både 

redaktøransvar og kildevern.  

NJ støttet i all hovedsak prinsippene og forslagene som ble fremmet i Mediemangfoldsutvalgets 

rapport om nye, offentlige støtteordninger for mediene (NOU 2017:7). NJ har gjentatte ganger 
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etterlyst oppfølging av forslagene, som er ventet i Mediemeldingen som fortsatt ikke er lagt frem. 

NJs misnøye har blant annet kommet til uttrykk i forbindelse med forslagene til statsbudsjett for 

2018 og 2019, der vi har kritisert regjeringen for ikke å sørge for inflasjonsjustering av 

pressestøtten (produksjonstilskuddet), og at heller ikke forslagene om fritak for arbeidsgiveravgift 

for redaksjonelle medarbeidere eller fritak for merverdiavgift for digitale utgaver av fagblader er 

fulgt opp. Et forslag som er fulgt opp, er utvalgets forslag om etablering av en støtteordning for 

kommersiell kringkasting. Støtteordningen ble utlyst i juni 2017. TV2 var eneste søker, og høsten 

2018 ble det klart at staten gir TV2 inntil 135 millioner kroner i årlig støtte for at selskapet skal bidra 

til mangfold i nyhetsdekningen innen kringkastingssektoren.   

Gjennom perioden har NJ kjempet for å styrke allmennhetens rett til innsyn i 

straffesaksdokumenter, bl.a. i høringsuttalelse til ny straffeprosesslov og Riksadvokatens rundskriv 

om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter. Vi har i flere sammenhenger bedt 

om at den svenske ordningen utredes, der saksdokumenter i utgangspunktet er tilgjengelige når 

tiltale er tatt ut.  

Høsten 2017 mottok Forvaltningslovutvalget NJs omfattende taushetspliktundersøkelse. 

Undersøkelsen viser at vi har minst 120 lover om taushetsplikt og minst 200 

taushetspliktbestemmelser. Antallet er fordoblet siden slutten av 90-tallet. NJ kom med fem forslag 

til forbedringer i dagens lovgivning.  

Vi har også fulgt tett ekspertutvalgets arbeid med å styrke varslervernet. For at vernet av varslere 

skal bli mer robust, ønsker vi bl.a. et nasjonalt og uavhengig varslerombud. Vi går også inn for et 

lavterskeltilbud for tvistenemnda i varslersaker.  

1. juli 2018 trådte ny åndsverklov i kraft. Her har NJ bl.a. fått gjennomslag for sitt opprinnelige 

forslag om en egen bestemmelse om rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett. Dette 

lovprinsippet vil kunne få stor betydning for frilansere.  

I vår høringsuttalelse våren 2018 om Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet, 

ga vi vår støtte til tilsynets vurderinger og konklusjoner om at det ikke kan underbygges at 

konkurransen fra NRK er en medvirkende årsak til de kommersielle medienes økonomiske 

utfordringer. Samtidig understreket vi at finansieringen av deres samfunnsviktige journalistikk er 

under press, og at det er behov for tiltak for å sikre denne delen av mediemangfoldet. 
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NJs landsmøte vedtok i 2017at minst to landsstyremøter i hver periode skal holdes utenfor Oslo. Under møtet i Bergen i 
mars 2018, fikk landsstyret også en omvisning i Media City. Her er de inne hos TV2 og slår av en prat med nyhetsanker 
Arill Riise. Foto: NJ 

 

ET STERKERE NJ  

 

Fra tiltaksplanen: 

 NJ skal jobbe for å øke organisasjonsgraden – særlig blant frilansere og i produksjons- og 

teknologimiljøene. 

 NJ skal være med synlig med sitt arbeid. 

 NJ skal styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen. 

 Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo. 

 Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig økonomi innen 

2020.  

 

NJ-skolen 

Ny og oppdatert NJ-skole for 2018 ble vedtatt på landsstyremøtet i september 2017. 

I løpet av perioden har NJ gjennomført pitsjekurs, proffkurs for frilansere, grunnkurs, 

arbeidsmiljøkurs, forhandlingskurs, lagsledersamlinger, kassererkurs, tariffkonferanser og 
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Styrkeløft. Det har vært mange deltagere på kursene, og tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er 

gode. Representanter fra alle avdelinger i NJs sekretariat har vært involvert i opplæringen av 

tillitsvalgte.  

NJ har i perioden også utarbeidet veiledere for tillitsvalgte på utvalgte temaer, og disse ble delt ut 

på NJs Styrkeløft. 

NJ har i større grad enn tidligere brukt webinar (nettkurs) for å lære opp de tillitsvalgte. Her har det 

særlig vært fokus på frilanserne, der vi har brukt Paal Stavrum til å holde kurs om hvordan bruke 

Wordpress på en effektiv måte og næringsrapport ved skatt, i tillegg til at vi har holdt egne kurs om 

veiledende satser og gjennomført et kurs om rammeavtalen mellom NJ og MBL. I tillegg til dette 

har vi holdt et eget nettkurs om forhandlinger, samt holdt et web-kurs for tillitsvalgte knyttet til 

hvordan man jobber med seksuell trakassering som tillitsvalgt. 

NJ har nå kjøpt inn et eget system, Demio, for å kunne holde flere nettkurs i framtiden.  

I 2019 skal Norsk Journalistlag jobbe videre med e-læring og gjennomføre flere kurs der tillitsvalgte 

kan lære av hverandre. I tillegg vil vi fokusere mer på opplæring av klubbledere slik det tidligere er 

gjort i det digitale forhandlingskurset. Vi vil også bruke e-læring som ressurs for å bygge nettverk 

mellom tillitsvalgte. 

 

Medlemsundersøkelse 

Landsstyret vedtok i september 2017 at NJ skal gjennomføre en medlemsundersøkelse for å 

kartlegge hvilke aktiviteter og medlemstilbud ulike medlemsgrupper prioriterer. Dette for å være en 

attraktiv organisasjon for eksisterende og potensielle medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført 

i januar 2018, og resultatene ble lagt frem for landsstyret i juni 2018. Svarene skal inngå i 

grunnlaget for hvilke prioriteringer organisasjonen skal gjøre. De vil være viktige for prioriteringene 

i tiltaksplanen, budsjettet og de økonomiske retningslinjene for neste periode. 

Resultatet av undersøkelsen, som er den mest omfattende som er utført blant NJs medlemmer, 

viser at de er godt fornøyd med jobben NJ gjør. NJ fikk en skår på 74 poeng på 

tilfredshetsindeksen som går fra 0 til 100. Det svenske forbundet fikk til sammenlikning en skår på 

44 i en tilsvarende undersøkelse. Det er journalistavtalene og det journalistfaglige arbeidet som 

skårer høyets både på hva som er viktig og hva medlemmene er mest tilfreds med. Samtidig gir 

medlemmene en klar tilbakemelding om at vi må bli flinkere til å synliggjøre hva kontingenten går 

til, være synlig i mediedebatten og arbeide for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet i 

redaksjonene.   

 

Nye nettsider 

Norsk Journalistlag lanserte nye nettsider i november 2018 og jobber nå videre med å optimalisere 

disse, slik at medlemmene finner relevant informasjon på en effektiv måte. I tillegg skal sidene gi 

rask tilgang til hvilke fordeler medlemmer får gjennom sitt medlemskap. Arbeidet med «min side» 

fortsetter utover vinteren 2019. 

 

Verving 

Landsstyret satte ned et verveutvalg som reviderte dagens vervestrategi med særlig vekt på 

frilanserne og teknologi- og produksjonsmiljøene. Utvalget leverte en delrapport til landsstyremøtet 

i november 2017, og endelig plan ble levert til landsstyret i mars 2018. Landsstyret øremerket deler 

av overskuddet på konfliktfondet i 2017 til prosjekt verving. Midlene gjorde at det ble ansatt en 
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person i en prosjektstilling for ett år, slik at arbeidet med å etablere rutiner og jobbe systematisk 

med verving blir en prioritert del av organisasjonens daglige virke. Prosjektleder er Aslaug Watten. 

I desember 2018 ble det ferdigstilt en handlingsplan, hvor mål, ansvar og tidsfrister har blitt 

tydeliggjort.  

 

Være synlig 

Landsstyret har vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi for NJ, og for å underbygge verving som et 

prioritert mål, heter det at for «perioden 2017 - 2019 skal kommunikasjonsarbeidets hovedprioritet 

være å verve og beholde medlemmer, og det skal legges særlig vekt på konkret medlemsnytte og 

medlemstilbud».  

Landsstyret har vedtatt at NJ skal ha én felles identitet, og dette ble også tatt opp på 

lagsledersamlingen 2017, der alle lag fikk informasjon. Det er laget logomateriell som er tilpasset 

Facebook til alle lag, og flere lag har endret navn, fra f.eks. Vestfold Journalistklubb til Norsk 

Journalistlag Vestfold. 

For ytterligere å synliggjøre NJs tilbud, har representanter i samarbeidsorganer tatt opp hvordan 

«eierne» kan bli mer synlige i deres aktiviteter. NJ har hatt eget møte med blant annet IJ om dette. 

Alle konferanser som Norsk Journalistlag bevilger midler til, skal kontaktes og få tilsendt passende 

profileringsmateriell fra NJ. Slik skal de vise at NJ er bidragsyter. 

NJ-streiken i NRK fikk stor offentlig oppmerksomhet, og de røde streike-t-skjortene ga fin visuell 

synlighet. SoMe-arbeidet under streiken i var omfattende, og videoer som forklarte 

streikegrunnlaget, hadde et svært stort antall visninger (over 52 000 visninger for «Lønnstrappa»). 

NJ lanserte kampanjen «Derfor er jeg tillitsvalgt – #mittNJ» for å fremme tillitsvalgtvervet. 

Videosnutter med tillitsvalgte ble spilt inn og redigert, og kampanjen ble lansert i forbindelse med 

NJ Styrkeløft. Snuttene er siden spilt på NJ-arrangementer og delt på NJs Facebook-side. 

 

Priser 

NJ opprettet en ny pris «Årets klubbleder» i tillegg til «Trym-prisen». «Årets klubbleder» 
skal gå til en som i nær fortid har markert seg med særlig stor innsats for 
enkeltmedlemmer og/eller organisasjonen. Alle som er medlem av NJ, kan foreslå 
kandidater, og AU er jury. Prisen ble delt ut for første gang under NJs Styrkeløft i 2017 og gikk da 
til Gerhard Flaaten i Beta Vest/Sysla. I 2018 gikk den til Grethe Brandsø i NTB. 
 

NJ utlyste en konkurranse om å lage en moderne versjon av Ferdaminne som NJs bidrag til 200 

års jubileet for Aasmund Olavsson Vinje i 2018. Vinner var Silje Sjursen Skiphamn. 

 
«Trym-prisen» 2017 ble delt mellom Finn Våga, Stavanger Aftenblad, og Anne Ardem, NRK. 

 

Lokallagsprosjektet 
Kampen om tiden er tøff. Det gjelder også for våre tillitsvalgte, både hva de har muligheter til å 

rekke i arbeidstiden og på fritiden. Det faktum at vi har blitt langt færre – en nedgang på 1750 

medlemmer fra toppåret 2008 - gjør også tilgangen på potensielle tillitsvalgte dårligere. En 

opptelling viser at vi trenger 160 navn bare for å fylle opp våre lokallag. I tillegg kommer 

konsernlag, landsstyret og sentrale utvalg. I tillegg gjør NJ en rekke oppnevnelser til styrer som er 
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viktige både for å fremme journalistene og journalistikkens sak. Prosjektet har aldri vært drevet 

frem som et sparetiltak. Likevel er det forhold rundt økonomien og hva medlemmene våre får igjen, 

som vi må ta hensyn til. 

En betydelig del av økonomien i lagene dekkes i dag over drift. Som kjent må NJ kutte i sine 

driftskostnader, og her må alle ledd i organisasjonen bidra. En organisering med færre styrer og 

årsmøter vil gjøre det mulig å flytte utgiftene over til vederlagsrettet aktivitet. Når det gjelder 

vederlagsmidler, er situasjonen en annen. Her tilføres NJ årlig mer midler enn vi makter å bruke. 

Og det står betydelige midler tilgjengelig. Videre brukes det i dag mye stabsressurser på å 

administrere lokallagene. Færre lag, og ikke minst færre kasserere, vil effektivisere dette arbeidet. 

I konkretiseringen av tiltaksplanen for inneværende periode foreslo derfor landsstyret i juni 2017 å 

nedsette tre piloter for å se på nærmere samarbeid og/eller evt. sammenslåing av lokallag. I 

vedtaket heter det: «Det etableres tre piloter der NJ går litt mer i dybden for å finne ut hva som må 

til for å få til en fusjon, og om en fusjon er hensiktsmessig for de tre regionene Trøndelag, Troms 

og Hålogaland og Hedmark/Oppland. Tidsplan: Før høsten 2018. Ansvaret for pilotprosjektet 

legges til politisk ledelse, stab og de berørte lokallagslederne.» 

Det var ulike grunner til at disse tre områdene ble valgt ut. Hedmark og Oppland fordi de har ytret 

ønske om det selv. Trondhjem og Nord-Trøndelag fordi ytre omstendigheter legger til rette for det. 

Og til sist Troms og Hålogaland fordi spørsmålet om sammenslåing av disse lagene har vært til 

behandling tidligere. Lagene speiler også bredden i våre lag med tanke på ulike størrelser og 

geografisk spredning – og prosessene her vil gi et godt erfaringsgrunnlag for videre 

omstrukturering av lagene våre. 

Etter at arbeidet startet opp, ble det for piloten i nord stilt spørsmål ved hvorfor de andre lagene i 

regionen ikke var invitert med. De fire nordligste lagene samarbeider i dag blant annet om 

gjennomføringen av Svarte Natta-konferansen – det klart største enkeltarrangementet lagene er 

involvert i. Siden har alle fire lagene vært en del av prosjektet. 

I Hedmark og Oppland gikk prosessen raskt, og landsstyret vedtok i november 2018 

sammenslåing til nye NJ Innlandet.  

På det samme møtet fattet landsstyret følgende vedtak for de øvrige pilotene: «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.». 

Dette arbeidet vil pågå helt opp til landsmøtet. I skrivende stund er det derfor ikke klarlagt hva 

arbeidet vil lede til. 

Landsstyret foreslår til tiltaksplanen for neste periode at arbeidet med å omstrukturere lokallagene 

videreføres. I det ligger det at man tror på en regionalisering av våre lokallag. 

 

Landsstyremøter utenfor Oslo 

Landsstyret har i perioden hatt to møter utenfor Oslo og flere av møtene ute i redaksjoner. Der har 

landsstyret møtt tillitsvalgte og ledere for å få kunnskap om situasjonen i bransjen.  

Møtet 27.-28. september 2017 ble holdt på Hamar. 

Møtet 8.-9. mars 2018 ble holdt i Bergen. 

I tillegg har det blitt holdt møter i lokalene til NRK, Aller, Klassekampen og LO Media. 
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Deltakere på en sikkerhets- og likestillingsworkshop i Nakuru, Kenya i april 2018. Foto: KUJ 

 

NJ JOBBER INTERNASJONALT FOR SIKKERHET OG LIKESTILLING 

 

Også i denne toårsperioden har NJs UD-støttede sikkerhetsprosjekter for journalister i Afrika og 

Asia stått helt sentralt i NJs internasjonale arbeid. 2019 er det sjette og foreløpig siste året med 

internasjonale prosjekter som er fullfinansiert av det norske utenriksdepartementet. Vi har fått i 

overkant av 33 millioner kroner til sammen.  I tillegg spiller NJs solidaritetsfond en viktig rolle i 

arbeidet vårt internasjonalt.  

 

Sikkerhet og likestilling 

Kjernen i sikkerhetsarbeidet for journalister i 3.verden-land er vår ukelange kursleder-opplæring, 

såkalt Training of Trainers, kalt «Safety & Equality for Women Journalists». Dessverre har ikke den 

globale #Metoo-kampanjen gjort merkbart inntrykk i de svært mannsdominerte, afrikanske 

nyhetsredaksjonene. I samarbeid med de enkelte lands journalistforbund utdanner NJ derfor 

kvinnelige journalister til å holde workshops for sine kolleger. Hovedtemaene: Hvordan oppnå mer 

likestilling på jobb, hvordan bekjempe seksuell trakassering og overgrep og hvordan gjøre det 

journalistiske arbeidet – både i redaksjonene, på jobb utendørs og på reportasjereiser – tryggere.  

De siste to årene har NJ i samarbeid med Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) i Afrika 

og i Asia holdt dette kurset for journalister vest og nord i Afrika på engelsk, fransk og arabisk. I 

Katmandu har vi holdet kurset for journalister fra Nepal og Bhutan på nepali og engelsk. Ved 

årsskiftet hadde kursledere fra 30 ulike land deltatt på kursene våre. I de påfølgende nasjonale 
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workshopene har rundt 1300 journalister lært å beskytte seg selv bedre, delt erfaringer, engasjert 

seg, laget kampanjer for økt likestilling og mer sikkerhet og diskutert gode løsninger.  

Under FNs hovedmarkering av pressefrihetsdagen i mai 2018 ble NJ invitert til å organisere en slik 

workshop i Ghana sammen med Ghanas journalistforbund, for å vise fram arbeidet vi gjør for et 

internasjonalt publikum. Workshopen ble betalt av den norske ambassaden i Accra. 

 

Konferanse i Afrika til høsten 

Blant andre og mindre prosjekter kan vi nevne støtte til rapportering av angrep på journalister, 

arbeid for offentlighetslovgiving, fagforeningsbygging, likestilling og journalist-etikk. Disse har gått 

gjennom våre søsterforbund i land som Sri Lanka, Nigeria, Kenya, Tanzania, Gambia og Palestina. 

Studentprosjektet for å gi Midtøsten-journalister sikkerhetskurs som en del av utdanningen, ble 

fullført i 2017 og er innført ved en rekke universiteter i arabiske land. 

Senere i 2019, som en avslutning på dette siste treårsprosjektet, planlegger vi en stor 

likestillingskonferanse for afrikanske journalister, kombinert med et kort oppfriskningskurs for alle 

som har deltatt på «Training of Trainers»-kursene våre.  

 

IFJs arbeid i Midtøsten, Sør-Asia og Kaukasus 

I underkant av halve støtten fra UD går videre til IFJ gjennom en detaljert samarbeidsavtale med 

NJ. Her er hovedprosjektet «vedlikehold» av en gruppe journalister med solid opplæring som 

kursledere i sikkerhet i MENA-regionen – Midtøsten og Nord-Afrika. De får penger til å holde kurs 

for kolleger, og jevnlige påbyggings- og oppfriskningskurs. I den samme regionen jobber IFJ også 

med midler fra EU og fra NJ med et omfattende mediefrihets-charter som stadig nye statsledere i 

området godtar. Målet er også å etablere en spesialrapportør for mediefrihet for araberlandene. 

Pengene fra UD går også til et sikkerhetsnettverk for journalister i Sør-Asia, med opplæring og 

overvåking av brudd på ytringsfriheten, med spesiell vekt på beskyttelse av kvinnelige journalister. 

Den siste tredelen av IFJ-pengene brukes til opplæring om sikkerhet i Sør-Kaukasus, 

Hviterussland og Ukraina. I Georgia, Aserbajdsjan og Armenia legges det nå stor vekt på it-

sikkerhet, og journalister læres opp til å holde kurs i kryptering og sikker informasjonsutveksling. 

 

Journalistføderasjonene jobber for oss 

Våre paraplyorganisasjoner IFJ og europeiske EFJ er viktige organer for internasjonal lobbyisme til 

fordel for mediefrihet, arbeidsforhold og sikkerhet for journalister. De er NJs «forsterkede stemme» 

i globale spørsmål og til forsvar for journalister. De siste to årene har en kampanje for å stanse 

angrep på og trakassering av journalister – spesielt kvinnene og ikke minst i sosiale medier - stått 

sentralt. IFJ har også mange prosjekter for bl.a. sikkerhet og fagforeningsbygging gående i ulike 

deler av verden, med støtte fra EU, nordiske regjeringer og andre bidragsytere.  

De har også en kampanje gående for å samle støtte til en FN-konvensjon der alle FNs 

medlemsland garanterer for sikkerheten og uavhengigheten til journalistene. Og de er en sentral 

aktør i den viktige kampen for å få stanset straffefrihet – såkalt impunity – for angrep mot og drap 

på journalister.  

Sammen med EFJ driver også IFJ et flerårig prosjekt til støtte for tyrkiske journalister: Moralsk og 

økonomisk støtte under rettssaker, hjelp til fengslede journalister, til journalistforbundet TGS og til 

journalister og deres familier som har mistet alle inntekter fra hundretalls stengte medier.  
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Solidaritet med kolleger 

NJs Solidaritetsfond har videre engasjert seg i de ulike Tyrkia-kampanjene - gjennom vårt 

søsterforbund TGS i Tyrkia og i det arbeidet Norsk PEN gjør for fengslede tyrkiske journalister. 

Hvert år blir mange av våre kolleger i land uten sosiale sikkerhetsnett reddet av bidrag fra 

Solidaritetsfondet, noe som har gitt NJ internasjonalt ry som en solidarisk fagforening.  

Alle NJs medlemmer som har eller får kontakt med journalister i andre deler av verden, bør vite at 

fondet er tilgjengelig og kan brukes for å søke støtte til kolleger i krise.  

Vi har også søkt om og fått penger fra Kopinors internasjonale fond til prosjekter i Tyrkia og Sri 

Lanka.  

 

Norden samarbeider 

Det nordiske samarbeidet er godt etablert. Ledelsen og de som jobber internasjonalt i de fem 

nordiske journalistforbundene, møtes to-tre ganger årlig og utveksler erfaringer på områder som 

medlemsverving, tariffarbeid, mediepolitisk lobbyisme og lovendringer. De samarbeider også før 

årsmøter og kongresser i IFJ og EFJ, og de fordeler ansvar for ulike verv i føderasjonene og deres 

ekspertgrupper.  

Også de nordiske allmennkringkasterne har nettverk og årlige møter og utveksler erfaringer, det 

samme har frilansjournalistene. Nordisk Journalistforbund har også gjensidige avtaler om ulike 

former for hjelp og økonomisk bistand hvis det skulle oppstå kriser.  

 

NJs arbeid i internasjonale ekspertgrupper: 
 

Broadcasting Expert Group - BREG 
NJ i NRKs leder Rolf Johansen har vært NJ-representant ekspertgruppa for allmennkringkasting i 
IFJ og EFJ i hele perioden. 
 
Freelance Expert Group - FREG 
Frilansjournalistenes leder Oddrun Midtbø sitter i EFJs ekspertgruppe for frilansere. 
 
Authors Rights Expert Group – AREG 
Advokat August Ringvold er NJs representant i EFJs gruppe for opphavsrett. 
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NJ-REPRESENTASJON I STYRER OG UTVALG  

 

Institutt for journalistikk 

Hege Iren Frantzen, nestleder 
Kjersti Fikse Ness (Adresseavisen) 
Vara: Dag Idar Tryggestad 
Vara: Paal M Svendsen (Utdanning) 

 

Journalisten 

Katrine Strøm, leder (Dagsavisen Fremtiden) 
Dag Idar Tryggestad 
Rolf Johansen (NRK) 
Paal M Svendsen (Utdanning) 
Vara: Martin Riber Sparre (DN) 
Vara: Ellen Morland (Sykepleien) 
Vara: Lars Anders Døvle Larssen (Tønsbergs Blad) 
 
 

Norsk Presseforbund  

Hege Iren Frantzen  
Dag Idar Tryggestad 
Vara: Pål Hellesnes (Klassekampen) 

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) 

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder  
Liv Ekeberg (Agderposten)  
Vara: Gunnar Kagge (Aftenposten) 
Vara: Ellen Ophaug (Fredriksstad Blad)   
Vara: Nina Hærnes (Sykepleien) 

 

Kopinor 

Styret: Hege Iren Frantzen 

Representantskapet:  
Marius Steen (vara: Dag Idar Tryggestad) 

 

Norwaco 

Styret: Hege Iren Frantzen 

Fordelingsutvalg Privat kopiering: Merete Jansen (LO Media) 

Fordelingsutvalg TV-arkiv: Hege Iren Frantzen 

Fordelingsutvalg Museer: Hege Iren Frantzen 

 

Klagenemnda for miljøinformasjon 

Ina Lindahl Nyrud, NJ 
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Studiepermisjonsordningen (Stup) MBL 

Henrikke Helland, leder (TV2) 
Kjetil Gillesvik (BT) 
Henrik Ulrichsen (Tønsbergs Blad) 
Vara: Sonja Nordanger (Aller Media) 

 

FriStup 

Henrikke Helland, leder (TV2) 
Kjetil Gillesvik (BT) 
Henrik Ulrichsen (Tønsbergs Blad) 
Inger Ellen Eftevand Orvin, (frilanser)   
Vara: Anne-Lise Aakervik (frilanser) 

 

NRK-Stup 

Arild Jonsjord, leder 
Anne Berit Larsen  

 

Pressens Faglitteraturfond (PFF) og Pressens Stipendkomité (Stip): 

Line Scheistrøen, styreleder (LO Media)  
Hege Lamark (Senter for journalistikk i Bodø) 
Christer Pedersen (iTromsø) 
Vara: Ingun Alette Mæhlum (frilanser) 
Vara: Trond Idås (NJ) 

 

Opplysnings- og utviklingsfondet MBL 

Henrikke Helland, leder (TV2) 
Kjetil Gillesvik (BT) 

 

Den store journalistprisen 

Finn Våga (Stavanger Aftenblad) 

 

Årets avistegning 

Terje Eidsvåg (Adresseavisen)  

 

Nordisk Journalistforbund  

Hege Iren Frantzen 
Dag Idar Tryggestad 
Deltaker: Eva Stabell 

 

Ekspertgrupper i European Federation of Journalists (EFJ): 

 
Freelance Experts' Group - FREG 
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Oddrun Midtbø, NJ Frilans 
 
Authors Rights Expert Group - AREG 
August Ringvold, NJ 
 
Broadcasting Expert Group - BREG 
Rolf Johansen, NRK 

 

Mediebedriftenes klareringstjeneste  

Knut Skaslien, NJ 

 

Torgny Segerstedts Minnefond 

Gunnar Kagge (Aftenposten) 
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Prisutdeling er et viktig innslag på mange av de lokale årsmøtene. Her fra Østfold, der Tor Viskum fra Sarpsborg 
Arbeiderblad (t.h.) fikk Østfold Journalistlags pris for. Prisen ble delt ut av jurymedlem Kjell Werner. Foto: NJ. 

LOKALLAGENE 

NJ Frilans 

Oddrun Midtbø 

2018 var eit svært aktivt år der NJ Frilans har nådd mål me har jobba for i 

fleire år: Signeringa av rammeavtalen mellom NJ og MBL, og dei nye, 

rettleiande satsane kom på plass. Me starta innsamlingsaksjon (Spleis) i 

solidaritet med fotofrilansarane som takka nei til dårleg betalte oppdrag. NJ 

Frilans er blitt invitert inn på nye arenaer, til dømes som deltakar på 

tariffkonferansen til NJ i NRK og med MBL. Me har tettare samarbeid med 

dei geografiske lokallaga og klubbane. Fleire frilansmedlemar har styreverv 

i lokallaga. «Prosjekt eksiljournalistar» har ført til nye samarbeid og fleire 

medlemar i NJ. 

 

NJ Student 

Guro Gulstuen Nordhagen 

NJ Student har gjort flere endringer i styret. Lederen som var valgt i august, 

måtte gå av i september, da hun valgte å ikke studere mer. Styret har siden 

da jobbet videre med en studentundersøkelse som ble vedtatt på forrige 

årsmøte. Undersøkelsen blir sendt ut neste år. Planen er å bruke den til å 

kartlegge hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt. Under den årlige 

klubbledersamlingen i Bergen fikk vi blant annet omvisning på Media City. 

Samlingen i 2019 blir holdt i Trondheim. Styret har god kommunikasjon 

med klubbene, og det er god aktivitet på de forskjellige skolene i landet. 
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NJ Finnmark  
Stian Strøm 

Norsk Journalistlag Finnmark (FJ) har for tiden liten aktivitet. Lav oppslutning 

har gjort at vårsamling ikke har latt seg gjennomføre. Antall deltakere på 

årsmøtet varierer. Det er stor pågang når det blir arrangert i forbindelse med 

journalistkonferansen «Svarte Natta» i Tromsø. Annet hvert år arrangeres 

årsmøtet i Finnmark, og da møter færre. Under hvert årsmøte deles det ut 

priser, og under årsmøtet i 2018 ble det satt rekord i antall innsendte bidrag. 

Nytt styre jobber i disse dager med å få til en etterlengtet vårsamling som 

denne gangen skal bli forsøkt lagt til Russland. Det er vanskelig å få 

medlemmer til å ta på seg styreverv. Laget gikk på årsmøtet 2018 inn for 

sammenslåing med de andre lokallagene i Nord-Norge. 

 

 

NJ Troms  
Silje L. Thjømøe 

Norsk Journalistlag Troms hadde i 2017 relativt beskjeden aktivitet, der det 

med unntak av årsmøtet som ble arrangert i forbindelse med Svarte Natta-

konferansen, skjedde lite. Det ble valgt nytt styre i 2017, og aktiviteten har tatt 

seg opp etter dette. Det har blant annet vært arrangert to filmvisninger med 

innledere, tittelkurs og språkkurs. I tillegg har laget arrangert sommerfest for 

medlemmene, en årlig affære som alltid er populær. Målet for det kommende 

året er å holde aktivitetsnivået oppe, samt at vi ser på muligheten for å 

samarbeide om arrangementer med de andre lokallagene i nord.   

 

 

NJ Hålogaland  
Ann-Kristin Hanssen 

Laget har hatt liten aktivitet siste året. Vi ønsket å besøke alle klubbene, 

men dette lot seg ikke gjennomføre fordi mange har en hektisk 

arbeidshverdag. Vi hadde styreseminar i Tromsø i januar 2018 i forbindelse 

med at alle de nordnorske lokallagene var samlet for å diskutere en 

eventuell sammenslåing. Årsmøtet i Harstad hadde relativt godt oppmøte 

med 13 deltakere, og de fleste redaksjonene var representert. En mulig 

sammenslåing var hovedsaken. Et enstemmig årsmøte vedtok å støtte 

forslaget fra NJ om å slå sammen alle de fire nordnorske lagene. Det blir 

flere felles møter om dette i vår. Vi planlegger felles seminar om 

Havbruk/oppdrett med NJ Helgeland og Salten i april og et seminar om språk til høsten.  
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NJ Helgeland og Salten 

Leif Steinholt 

NJ Helgeland og Salten jobber etter en mal hvor vi satser på få, men gode 

arrangementer, med fokus på debatt og møtepunkter for medlemmene. Den 

siste perioden har vi gjennomført et debattmøte i Straumen i Sørfold 

kommune, der over 40 innbyggere møtte opp for å høre om PFUs vedtak i ei 

sak som gjaldt lokalavisa Saltenposten. Vi hadde også et debattmøte med 

rundt 90 i salen i Mo i Rana, om hvordan lokalavisene på Helgeland dekker 

debatten om ny sykehusstruktur. Til møtet hadde en medieforsker laget en 

rapport om dekninga, finansiert med penger fra NJ. Debatten foregikk under 

vår tradisjonelle årsmøtehelg, med rundt 35 medlemmer tilstede. 

 

 

NJ Nord-Trøndelag 

Pia Marie Lerseth 

Lokallaget har hatt utfordringer i 2018. Sju personer møtte opp til årsmøtet i 

september. Det nye styret ble enige om flat struktur. Hovedfokus er å 

beholde Hell-konferansen som årlig konferanse, men Hell 2019 lar seg ikke 

gjennomføre i full målestokk. I samarbeid med NJ Trondhjems og 

Trøndelag redaktørforening gjennomføres et mini-Hell, med festmiddag og 

prisutdeling, i februar. Hell-konferansen i 2020 skal så revitaliseres. Laget 

har diskutert sammenslåing med NJ Trondhjems. Nord-Trøndelag ønsker 

ikke å initiere fusjon, men om det blir føringer for sammenslåing, ønsker 

laget å ha en hånd på rattet. 

 

 

NJ Trondhjems  

Kjerstin Rabås 

Aktiviteten i lokallaget har vært lav siden 2017. Det har vært arrangert 

enkelte medlemsmøter med sosialt innhold. I desember hadde vi i 

samarbeid med NJ Frilans et julemøte hvor forfatter Richard Bærug snakket 

om russisk media og propaganda. Vi åpnet også for diskusjon om fremtiden 

til NJ Trondhjems. Den årlige Hellkonferansen har vært lagets viktigste 

arrangement. Det jobbes nå med å finne nye løsninger, etter at de tre 

største mediehusene har signalisert at de halverer støtten på grunn av 

reduserte kompetansebudsjett. I februar 2019 arrangeres Mini-Hell, med 

dagsprogram og festmiddag med prisutdeling på kvelden. Det nye styret 

ønsker å arrangere jevnlige debatt- og temamøter. 
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NJ Møre og Romsdal 
Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll 

Lokallaget har sidan førre landsmøte hatt fleire samlingar, mellom anna for 

fyrste gong ei vårsamling i Ulsteinvik, der mange av medlemmane på Søre 

Sunnmøre møtte fram. Der blei også dei journalistfaglege prisane delte ut.  

Det er vanlegvis relativt lågt tal på frammøtte under årsmøta, i høve til 

medlemsmassen vår, men vi er derimot heldige som til dømes har eit aktivt 

studentlokallag i Volda. Det bidrog til at vi under årsmøtet på Hauststormen 

2018 hadde det høgste frammøtet nokosinne, med i alt 77 deltakarar. Dette 

gir god grunn til auka optimisme kring vidare arbeid. 

 

 

NJ Sogn og Fjordane 

Svein Rune Kjøllesdal 

Laget har få arrangement, men har hatt god oppslutning om desse. Årsmøta 

fungerer best når dei er knytte opp mot eit fagleg arrangement. Anten 

Hauststormen eller eige arrangement i fylket. Vi har god erfaring med å hente 

inn krefter frå IJ, NJ og meir til desse. Styret har hatt god stabilitet, og vi har 

hatt god rekruttering til verv.  

På grunn av store avstandar og reisetider internt i fylket, har vi berre eitt 

fysisk styremøte i året, resten skjer over telefon/SoMe. Nytt av året er at laget 

erstattar det tradisjonelle vårseminaret med ei fagleg samling med prisfest på 

våren eller sommaren.  

 

 

NJ Bergen  

Jens Kihl  

Norsk Journalistlag Bergen har arrangert Gullparaplyen både i 2017 og 

2018, med godt over hundre gjestar kvart av åra. Laget har arrangert 

dokumentarseminar med BIFF og debatt om sextrakassering i 

mediebransjen hausten 2017. Same år hadde vi òg ein sommarfest for 

medlemene. Vi hadde spesialvisning av filmen The Post vinteren 2018 og 

Under the Wire (i samarbeid med BIFF og Raudekrossen) hausten same 

år.  

Laget engasjerer seg ellers i tariff- og pressepolitiske debattar i NJ, stør opp 

om studentklubbens arbeid og prøver å stø klubbane i laget. 
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NJ Haugesund 

Monica Thorsen 

Styret i Norsk Journalistlag Haugesund består av en engasjert gjeng. Vårt 

største arrangement er den årlige Vinterkonferansen en helg i februar. Det er 

arrangementet som samler flest medlemmer i området vårt, med aktuelle 

foredragsholdere og utdeling av pressepriser i kategoriene «avis», «foto» og 

«lyd og levende bilder». Det utføres utvilsomt mye godt journalistisk arbeid i 

redaksjonene i området vårt. Ellers har vi blant annet sommerfest med 

filmvisning under Filmfestivalen og et samarbeidsarrangement med besøk av 

aktuelle sakprosa-forfattere. 

 

 

NJ Stavanger  
Pål Karstensen 

Laget har hatt en relativt beskjeden aktivitet det siste året, etter at vi avsluttet 

samarbeidet med NJ Agder om den årlige sommerkonferansen. Den ble avlyst 

sommeren 2017 i Stavanger på grunn av for få påmeldte, og vi lykkes heller 

ikke med å få den arrangert i 2018. Derfor ser vi heller på muligheter for å 

skape mer aktivitet på egenhånd. Ut over det har laget arrangert den årlige 

pressefesten, der vi deler ut priser for den beste journalistikken og 

fotojournalistikken i Sør-Rogaland. Vi har også vedtatt og gjennomført en 

overgang fra frivillige i lagsstyret, til at det nå består av klubbledere rundt 

omkring i de ulike avisene for bedre samarbeid med klubbene i distriktet. 

 

 

NJ Agder 

Sindre Haugen Mehl 

NJ Agder har hatt eit relativt høgt aktivitetsnivå. Me har arrangert kino, debattar, 

journalisttreff under Arendalsveka, klubbleiarsamling, årsfestar med 

presseprisutdeling og journalistkonferanse.  I 2017 blei Sommarkonferansen, 

som vi arrangerte saman med NJ Stavanger i fleire år, avlyst grunna manglande 

interesse. I 2018 blei det difor bestemt å avvikle samarbeidet, og i staden skipa 

NJ Agder ein lokal konferanse i samband med årsfest, årsmøte og utdeling av 

Sørlandets presseprisar i haust. Dette blei ein stor suksess, og me vonar å lage 

tilsvarande arrangement i åra som kjem.  
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NJ Telemark  

Fredrik Nordahl 

I Telemark er den årlige prisfesten høydepunktet for lagets drøye 170 

medlemmer. Hver april feirer vi hverandre og journalistikken i fylket. Innsendte 

bidrag ser ut til å øke, og det er gledelig å se geografisk spredning. Beste video, 

foto og sak er de tre kategoriene, i tillegg til at det drypper flere hederlige omtaler 

i de respektive klassene. I tillegg til prisfesten har vi det siste året hatt to 

debatter. Dette er noe vi vil forsøke også i tida framover, både «live» og i form 

av debattinnlegg. På sikt ser vi at samarbeid med naboene i Vestfold og 

Buskerud er noe vi vil jobbe for. 

 

 

NJ Buskerud  

Marita Røkeberg 

Det store høydepunktet i NJ Buskerud er prisfesten vi arrangerer hver vår. Det 

er stor oppslutning når årets beste sak og bilde kåres. I høst arrangerte vi 

seminar i forbindelse med årsmøtet. Her var det ganske laber interesse. I 

etterkant sendte vi ut en spørreundersøkelse for å høre hva vi kan gjøre for å 

øke deltakelsen. Mange svarte at jobbing på kvelder og i helger gjør at familien 

prioriteres i frihelger. Men vi har tro på at med et interessant program, og 

informasjon i god tid, kan vi få med oss flere neste gang. Styremedlemmene er 

godt spredt over hele fylket og fra forskjellige redaksjoner. 

 

 

NJ Vestfold  

Henrik Ulrichsen 

2018 har vært jubelår, bokstavelig talt. NJ Vestfold har nemlig rundet 100 år. I 

perioden har vi hatt to prisfester og et stort høstseminar. Vi ser økt oppslutning 

om våre arrangementer, og på høstseminaret traff vi godt med faglig innhold i 

tillegg til en god jubileumskveld. Vi har innledet et samarbeid med 

redaktørforeningen, og det vil gi seg utslag i publikumsarrangementer i tiden 

som kommer. Vi har et stabilt styre og har ikke hatt noen utskiftninger i 

perioden. NJ Vestfold ønsker å støtte opp om travle klubbledere og forsøker 

nå ut en faddermodell der klubbledere har fått tildelt «sitt» styremedlem.   
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NJ Østfold  

Anne Lene Frølandshagen 

Vi i NJ Østfold er veldig gode på å arrangere årsmøter. Sist kom det et 20-

talls medlemmer på en hverdagskveld for å spise middag og gjennomføre 

den årlige prisutdelingen. Neste år utvider vi aktivitetstilbudet med 

debattkveld. Mediekritiker Anki Gerhardsen og Amedia-direktør Anders 

Opdahl blir headlinere på en debatt 4.mars om lokale mediers 

samfunnsrolle. Vi har arrangementet i samarbeid med Østfold 

redaktørforening. Det er også snakk om å få til en debatt om 

kommunesammenslåingen som er en het potet i Indre Østfold. Målet til 

styret er å ha mer aktivitet og nå ut til flere. 

 

 

NJ Akershus  

Thomas Frigård  

Siden landsmøtet i 2017 har NJ Akershus arrangert to Snus-konferanser med 

totalt seks faglige foredrag og utdeling av til seks priser for beste journalistikk 

og foto. Vi har arrangert to årsmøter med fire faglige foredrag, og vi bidro 

sterkt til å arrangere den regionale journalistkonferansen Gull & Gråstein. NJ 

Akershus legger stor vekt på de faglige konferansene, og vårt mål er å bidra til 

å styrke journalistikken i mediene i Akershus, ved å tilby konferanser med 

aktuelt og kompetansebyggende innhold. Styret arbeider aktivt for å engasjere 

enda flere til å delta på disse konferansene, og et av målene i dette arbeidet 

er også å bidra til å rekruttere enda flere NJ-medlemmer. 

 

 

NJ Hedmark  

Britt-Ellen Negård 

Året har vært preget av at landsstyret har plukket ut NJ Hedmark og NJ 

Oppland i en pilot for sammenslåing av lokallag. Vi hadde felles styreseminar, 

hvor vi besluttet å planlegge en felles samling. 35 NJ-ere fra Hedmark og 

Oppland deltok på seminaret 15.-16. juni, og tilbakemeldingene var gode og 

preget av entusiasme for et felles lag. Ken Andre Ottesen på BA-desken sto 

for en munter kveld på fredagen og tittelkurs lørdag. Nestleder i NJ, Dag Idar 

Tryggestad, informerte om lokallagsprosjektet. NJ Hedmark har fått opp 

interessen for HJ-prisen, etter at mediehusene spyttet i prispotten. NJ 

Hedmark har valgt tre representanter inn i et felles styre som skal finne felles 

vei videre sammen med Oppland. 
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NJ Oppland  

Dag Kessel 

Norsk Journalistlag Oppland har brukt en del av den foregående perioden til 

forberedelsene i forbindelse med sammenslåing. Vi startet med et seminar på 

Hamar, der styrene fra både NJ Hedmark og NJ Oppland deltok, i tillegg til 

nestleder Dag Idar Tryggestad. Det resulterte i en felles, faglig samling på Staur 

Gård i Stange. Stemningen der var helt klart i favør av sammenslåing, og begge 

styrene har vedtatt å gå inn for det. Landsstyret har også gitt sin tilslutning. Det 

er svært vanskelig å få nok tillitsvalgte til å ta på seg verv, og vi håper at det 

nye NJ Innlandet kan skape ny giv. 

 

 

NJ Oslo  

Kristjan Molstad 

Norsk Journalistlag Oslo har hatt et travelt, men givende år. #Metoo-saken 

utløste en rekke godt besøkte debatter, og vi har også arrangert møter rundt 

temaer som "fake news" og alternative medier. Andre høydepunkter har vært 

den eksklusive førpremièren på "The Post", og vårt "blålyskurs" i samarbeid 

med nødetatene i Oslo. 

NJ Oslo har som i tidligere år arrangert klubbledersamlinger og 

sammenkomster for midlertidige. I år har vi også jobbet med å få nytt liv i 

studentklubbene ved OsloMet og Høyskolen Kristiania, med stort hell. Denne 

perioden har NJ Oslo hatt en økning i antall medlemmer, for første gang på mange år. 
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KONSERNLAGENE 

NJ i Polaris 

Eirik Meling 

Den viktigste saken for NJP i den siste perioden har vært nedbemanningene i 

konsernet og etter hvert situasjonen i konsernet etter at nedbemanningene 

forhåpentligvis er over for denne gang. Arbeidsmiljøundersøkelser og nye 

rutiner for HR-arbeid er viktige stikkord. Kompetanseutvikling har vært viktig i 

konsernet det siste året. For NJP er det ei viktig oppgave å pushe på for at 

dette er noe alle får tilbud om, og sørge for at alle bedriftene prioriterer dette. 

NJP har gode årsmøter hvor kompetanseutvikling for klubbledere er viktig, 

omtrent to av tre klubbledere deltar på årsmøtene. 

 

 

NJ i Amedia 

Lars Anders Døvle-Larssen 

Å styrke klubber og -ledere har vært viktig for NJA i 2018, og blir det også 

fremover. Av de 64 avistitlene (inkl. Nettavisen) Amedia utga ved årsskiftet 

2018-19, er åtte så små at de ikke har klubb, og i noen klubber sliter tillitsvalgte 

med å finne tid til klubbarbeid, samlinger osv. Vi vil ha flere med på samlinger, 

men har også nedsatt et prosjekt for å drive mer oppsøkende virksomhet, bl.a. 

overfor klubbene i Nordsjø Media, som Amedia nylig har kjøpt. NJA er ikke imot 

oppkjøp i seg selv, men viktigst er å beholde ressurser til journalistikk i våre 

mange, lokale redaksjoner. 

 

 

NJ i NRK  
Rolf Johansen 

NJ i NRK har de siste to årene jobbet med dette: 

 Bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer som kulminerte i en åtte 

dager lang streik i mai 2018.    

 Bistå medlemmer i forbindelse med nedbemanninger og overtallighet. 

 Bistå stadig flere medlemmer som blir sagt opp grunnet sykdom.  

 Kontinuerlig kompetanseheving av tillitsvalgte i NRKJ-systemet. 

 Håndtering av en rekke midlertidigsaker hvor mange har ført til fast 

ansettelse. 

 Ivareta arbeidsmiljø og den journalistiske kvaliteten. 

 Organisasjonsbygging og verving. 

 Daglig oppfølging av over 30 klubbledere og 1770 medlemmer. 
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NJ i Schibsted 

Erlend Skarsaune 

Konsernlaget i Schibsted har sin viktigste funksjon som møtepunkt for 

klubbledere og tillitsvalgte i avisene og sentralt i konsernet. I 2018 har 

lagets viktigste arbeid vært knyttet til - som alltid - lønnsoppgjørene, hvor et 

aktuelt tema i år har vært bransjelønn. 

I tillegg til dette måtte NJS mobilisere mot angrep på 

ansatterepresentasjon, gjennom forslag om nedbygging av både 

konserntillitsvalgte, konsernutvalg og styreplasser. Avtalene kom på plass 

til slutt (dog usignert i skrivende stund). NJS avsluttet året med et positivt 

møte med den nye konsernsjefen Kristin Skogen Lund. 

 

NJ i Mentor Medier 

Hege Ulstein 

Det har vært lite aktivitet i konsernlaget, av flere grunner. Konflikten i 

Mentor Medier har blitt opplevd som en konflikt mellom Vårt Land og 

Dagsavisen, og konsernlaget fant det klokt å holde seg unna denne 

konflikten av hensyn til framtidig samarbeid mellom klubbene.  

Etter seks måneders arbeid fikk vi hevet godtgjørelsen for mobiltelefoner 

fra 5.000 til 7.000 kroner annet hvert år for alle NJ-organiserte i konsernet. 

 

 

 

NJ i Agderposten Media 

Silje Bratland Roksvåg 

Vi er et ferskt konsernlag, og i løpet av de to første årene har vi brukt tid på å 

skaffe oss oversikt over urimelige ulikheter i rettigheter og arbeidsverktøy i 

de seks redaksjonene. Det være seg så banale ting som jobbmobil og 

bærbar PC. Videre har vi jobbet for likere vilkår i lønnsforhandlingene og 

sentrale avtaler, samt med å løfte de lavest lønte. Vi har avholdt to 

konsernsamlinger for alle NJ-medlemmer i regi av konsernlaget. Her har vi 

kombinert faglig program på dagtid med sosialt samvær på kvelden. Vi har 

også arrangert årlig klubbledersamling der våre seks klubbledere har kunnet 

drøfte utfordringer og problemstillinger. 
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De regionale journalistkonferansene har et variert program og trekker ofte fulle hus. Her fra en debatt under 
Hauststormen 2018 i Bergen Foto: Elisabeth Solvang, Hauststormen 

 

REGIONALE KONFERANSER 

Svarte Natta 

Amund Trellevik 

Svarte Natta er en nordnorsk mediekonferanse som holdes i Tromsø hvert 

andre år. Før konferansen i 2017 tok styret en del grep for å endre 

konferansen fra «kun» å være en regional konferanse til å bli mer internasjonal 

– gitt den geografiske og politiske plasseringen Nord-Norge har. Derfor satte vi 

opp en rekke seminarer med gjester fra Russland, USA, Ukraina og andre 

europeiske land – der vi blant annet diskuterte hva Trump og Putin betyr for 

oss som bor i denne delen av verden. Med støtte fra Barentssekretariatet 

hentet vi også 20 journalister fra Nordvest-Russland til konferansen. Fire 

dyktige tolker hjalp oss gjennom helgen og sørget for at våre russiske venner i 

høyeste grad deltok i diskusjoner og debatter. Vi hadde også arrangementsstøtte fra Fritt Ord og 

Norsk Redaktørforening, i tillegg til vår hovedsponsor og eier NJ.  

Rundt 340 personer hadde meldt seg på denne konferansen, noe som etter det dagens styre 

kjenner til, er deltakerrekord. Styret er allerede i gang med å forberede neste konferanse, som 

holdes 8. til 10. november 2019 i Tromsø. 
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Hellkonferansen 

Stein Risstad Larssen 

Lederen for Hellkomiteen 2018 ble hyret inn i slutten av oktober, det første 

komitémøtet ble holdt 16. november. Hellkomiteen 2018 hadde dermed ingen 

tid å miste da de satte i gang. Konferansen gikk tradisjonen tro av stabelen på 

Scandic Hell Hotell den første helga i februar: 2. - 4. februar 2018. Selve 

arrangementet gikk i all hovedsak knirkefritt. Evalueringen fra deltakerne viser 

at de aller fleste som har vært på flere av Hellkonferansene, syntes den 

utgaven var på høyde med, eller bedre enn, tidligere konferanser. 

Hellkonferansen 2018 har hatt sunn økonomi og justert kostnadsnivået i takt 

med tregt salg. Foreløpig, og ufullstendig, regnskap viser et lite underskudd dersom honorar til 

leder regnes med, og et tilsvarende lite overskudd dersom honorar til leder holdes utenfor. 

 

Hauststormen 

Lars Kvamme 

Konferansen Hauststormen dekker området til NJ sine lokallag i Møre og 

Romsdal, Sogn og Fjordane, Bergen og Haugesund. Den vert arrangert anna 

kvart år. 26.-28. oktober 2018 deltok 292 journalistar, studentar og redaktørar 

frå heile Vestlandet. Dette er deltakarrekord - aldri har konferansen nådd så 

mange. Hotellet var det samme som dei siste åra: Clarion Flesland. 

Programmet inneheldt ei rekke kurs og foredrag som trakk fulle hus. I forkant 

av konferansen fekk vi meir støtte av Fritt Ord enn tidligare. Dette ga oss meir 

tryggleik i planlegginga. Det gode programmet, saman med god 

marknadsføring og det at LLA la konferansen sin Liten og digital i forkant av Hauststormen, er 

nokre av årsakene til årets store påmelding (LLA-deltakarne fekk rabatt på Hauststormen). I styret 

satt elleve journalister frå heile regionen.  

 

Sommerkonferansen 

Silje Bratland Roksvåg og Espen Sørmo Strømme 

Sommerkonferansen har lenge vært et samarbeid mellom NJ 

Agder og NJ Stavanger - annet hvert år i Kristiansand og 

Stavanger. I 2017 var det så få påmeldte at man måtte avlyse, og 

lokallagene avsluttet samarbeidet. I 2018 ble 

Sommerkonferansen til Sensommerkonferansen, arrangert 17. 

november i Kristiansand av NJ Agder. Den ble redusert til én dag 

og samtidig slått sammen med årsmøte og utdeling av Sørlandets pressepris. Rundt 130 personer 

deltok, hvorav 70 studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen som hadde dette som en 

obligatorisk del av undervisningen. Den ferske rapporten «Hvor godt kommuniserer politiet med 

media?» ble presentert og debattert for første gang.  På programmet sto i tillegg temaer som 

hvordan nå de unge med journalistikk og bruk av sosiale medier. Kristoffer Egeberg fra Faktisk.no 

underviste i graving, og det ble avholdt debatt om Baneheia og sjangeren true crime. 
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Gull og Gråstein 

May-Britt Bjørlo Henriksen 

Gull & Gråstein er myntet på journalister og redaktører fra Akershus, 

Oppland og Hedmark (nå Innlandet), Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og 

Telemark. Konferansen ble i 2017 flyttet fra Sundvollen ved Hønefoss til 

Gardermoen i håp om å få flere deltakere fra hele området. Antallet steg 

noe fra året før, til rundt 120. Ved å slanke programmet og redusere antallet 

parallellsesjoner ønsket vi også å få flere deltakere på hver programpost. 

Etter en fredag viet video, startet vi lørdagen med fellesseminar om 

Terrorofrenes møte med journalister - et panel som delte sine erfaringer og 

opplevelser i forbindelse med terroraksjonen på Utøya. Videre utover dagen 

hadde vi blant annet sesjoner som: Nettverksbygging med eksiljournalister i Norge, slik forteller du 

historiene på nett, grafikk på nett og finn glemte historier i gamle arkiv. Bøllekurs for 

lokaljournalister ble ledet av Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens Offentlighetsutvalg. Videre hadde 

vi seminar om å lage Facebook-videoer og krasjkurs i direktesending. Vi avsluttet med det viktige 

temaet Gjør vi jobben vår? Med Bernt Olufsen. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger. 


