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Innkomne forslag 1 

Forslagsnummer: 400 2 

Forslagsstillar: NJ Akershus 3 

Forslag til: NJs vedtekter 4 

Forslag:  5 

Bakgrunn:  6 

Under årsmøtet til Akershus Journalistlag i oktober kom det fram et verbalforslag om å gi 7 
studentene gratis medlemskap i NJ, og Akershus Journalistlag fremmer dette forslaget som sak 8 
til landsmøtet i NJ. Bakgrunnen for forslaget var at styret i AJ besøkte det nederlandske 9 
journalistforbundet i september i år. De hadde jobbet aktivt med å øke medlemsmassen i flere 10 
år, og den største suksessen var å gi studentene gratis medlemskap. De kunne vise til at gratis 11 
medlemskap for studentene bidro til å skape en tilhørighet, og at dette på sikt resulterte i at de 12 
valgte å forbli medlemmer også etter at de var ferdige med studiene. Tiltaket hadde altså ført 13 
til vedvarende medlemsvekst. På denne måten bidro det kortsiktige tapet av medlemsinntekter 14 
til økte inntekter på sikt. AJ mener at dette kan være et tiltak NJ kan vurdere å innføre. 15 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret støttar intensjonen i forslaget om å skapa betre tilknyting til 16 
Norsk Journalistlag hjå studentane, men meiner at gratis kontingent ikkje er riktig tiltak, og 17 
aviser difor forslaget frå Akershus Journalistlag. Landsstyret meiner at det ikkje er riktig med 18 
gratismedlemskap i Norsk Journalistlag, og at alle som skal vera medlem av NJ må vera med og 19 
bidra. Landsstyret kjenner seg heller ikkje visse på at gratis medlemskap vil bidra til å rekruttera 20 
fleire studentmedlemmer. Om studentar skal ha gratismedlemskap i NJ er også vurdert av NJ sitt 21 
verveutval og arbeidsutval i landsmøteperioden, og vart avvist. 22 

 23 

Forslagsnummer: 401 24 

Forslagsstillar: Styret i NJ i NRK 25 

Forslag til: NJs program 26 

Forslag: Endring i programmet punkt 61 27 

Forslag til vedtak: 61. Permanent Behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. 28 
Mediebedriftene må ha tilstrekkelig bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal drift. 29 
Overtid, midlertidig ansatte og frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell underbemanning. 30 

Styret i NRKJ foreslår å stryke ordet «permanent» slik at setningen lyder: 31 

Behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. Mediebedriftene må ha tilstrekkelig 32 
bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal drift. Overtid, midlertidig ansatte og 33 
frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell underbemanning 34 

Bakgrunn: Mediebransjen benytter seg i stadig større grad av midlertidig arbeidskraft. Det skjer 35 
til tross for at arbeidsmiljølovens hovedregel er at ansettelse skal være fast. Samtidig ser vi at 36 
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arbeidslivet generelt er i ferd med å endres: arbeidsgivere ønsker større fleksibilitet og færre 37 
faste forpliktelser, mens arbeidstakerne mister den tryggheten og forutsigbarheten en fast 38 
jobb gir. Noen hevder vi er på vei mot et løsarbeidersamfunn, med sterkt svekkede rettigheter 39 
for arbeidstakere. Det til tross for at arbeidsmiljøloven også gir rom for vikarbruk og 40 
midlertidige ansettelser. 41 

I en slik sammenheng er det, ikke minst for en fagforening, viktig å ikke støtte opp under en 42 
retorikk som normaliserer det å definere noe behov for arbeidskraft som permanent og noe 43 
som ikke-permanent. NRKJ foreslår derfor å stryke ordet permanent. 44 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret meiner intensjonen i forslaget frå styret i NJ i NRK er dekt i 45 
programpunkta under overskrifta «Arbeidsforhold» og forslaget til endring i program avvisast. 46 
Landsstyret oppmodar styret i NJ i NRK, i samarbeid med andre klubbar om å utarbeide ei fråsegn 47 
til landsmøtet som tek opp i seg problemstillingane styret i NJ i NRK synlegggjer i sitt forslag. 48 

 49 

Forslagsnummer 402 50 

Forslagsstillar: NJ i Amedia, NJ i Polaris, NJ Vestfold, NJ Telemark og NJ Østfold 51 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 52 

Forslag: I landsstyrets forslag til tiltaksplan 2019 – 2021, avsnittet om arbeidsliv og 53 
tariffarbeid, kulepunkt 3, ønsker vi et tillegg, slik at kulepunktet blir lydende slik (ny tekst fetet 54 
og understreket): 55 

NJ skal i perioden:  56 

• Jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft og for at de lokale 57 
lønnsoppgjørene skal avspeile verdiskapningen i den enkelte bedrift 58 

Bakgrunn:  59 

En lang rekke klubber tilknyttet våre konsern- og lokallag har gjennom lengre tid vært 60 
misfornøyd med den lokale lønnsutviklingen. Selv i bedrifter med svært god økonomi har det 61 
vært vanskelig for klubbmedlemmene å få uttelling for de økonomiske resultatene. 62 

Som eksempler kan nevnes: 63 

• Halden Arbeiderblad: Omsetning 2017: 35,07 mill. kr, netto årsresultat 1,8 mill. kr, 64 
driftsmargin 6,62%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 7.500 kr. 65 

• Kragerø Blad Vestmar: Omsetning 2017: 14,68 mill. kr, netto årsresultat 1.2 mill. kr, 66 
driftsmargin 10,28%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 8.000 kr. 67 

• Fredriksstad Blad: Omsetning 2017: 113,86 mill. kr, netto årsresultat 14,73 mill. kr, 68 
driftsmargin 16,9%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 8.000 kr. 69 

• Tønsbergs Blad: Omsetning 2017: 137,65 mill. kr, netto årsresultat 21,6 mill. kr, 70 
driftsmargin 20,4%. Lønnsoppgjør 2018: Lokalt tillegg 7.500 kr (diktat etter at klubben 71 
hadde avslått et tilbud på 8.000 kr dersom man ble enige). 72 
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Disse eksemplene, alle hentet fra Amedia, viser etter vårt skjønn at lønnsutviklingen i 73 
konsernets datterbedrifter ikke styres av lokale økonomiske resultater og lønnsevne. Dette er 74 
en kilde til stor frustrasjon blant våre medlemmer, som heller ikke synes de får nok drahjelp av 75 
de sentrale lønnsoppgjørene. Det er ingen som er imot å styrke de lokale klubbenes 76 
forhandlingskraft gjennom skolering og annen bistand. Men vi ønsker gjennom vårt 77 
tilleggsforslag å sende et sterkere signal til NJ og arbeidsgiversiden om at dagens lønnspolitikk 78 
er uakseptabel og at våre medlemmer må få del i den verdiskapningen de bidrar til. 79 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret inkorporerer forslaget frå styra i NJ i Amedia, NJ i Polaris, NJ 80 
Vestfold, NJ Telemark og NJ Østfold om lokale forhandlingar i tiltaksplanen, og sluttar seg til 81 
grunngjevinga. 82 

 83 

Forslagsnummer 403 84 

Forslagsstillar: Styret i NJ Frilans 85 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 86 

Forslag: NJ skal jobbe for at rammeavtalen også skal gjelde for andre tariffområder. 87 

Bakgrunn:  88 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret støttar intensjonen i forslaget frå styret i NJ Frilans, men 89 
meiner forslaget allereie er innarbeidd i tiltakspunktet «sikre frilansernes inntektsnivå bla. 90 
gjennom å innarbeide rammeavtaler og bruken av veiledende satser både gjennom synliggjøring 91 
og involvering av redaksjonsklubbene.» 92 

 93 

Forslagsnummer 404 94 

Forslagsstillar: medlem Heidi Eikremsvik 95 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 96 

Forslag:  97 

• NJ skal fortelle samfunnet om hvilke tilstander vi risikerer når den frie og uavhengige 98 
pressen knekker ryggen og virkeligheten kan kjøpes og kamufleres. 99 

• NJ skal kjempe for at det opprettes mange flere journaliststillinger 100 
• NJ skal kjøre holdningskampanjer og etablere debattarenaer som viser samfunnet vårt 101 

hvor vi havner når den uavhengige journalistikken knekker ryggraden. 102 

Bakgrunn:  103 

Under "Arbeidet i mediebransjen" bør det legges stor tyngde i å gjøre politikere og samfunnet 104 
ellers oppmerksom på at Norge har mistet mange frie og uavhengige journalister de siste 105 
årene. 106 

Denne utviklingen må snus, og NJ må fortelle samfunnet om hvilke tilstander vi risikerer når 107 
den frie og uavhengige pressen knekker ryggen og virkeligheten kan kjøpes og kamufleres. 108 
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Kommersielle og politiske maktstrukturer må avsløres, og journalistens oppgave som forsvarer 109 
og garantist for demokratiet må løftes fram. F.eks. via annonsekampanjer eller spissede 110 
paneldebatter. 111 

Dere må kjempe for at det opprettes mange flere journaliststillinger så de arbeidsledige kan 112 
komme i jobb igjen, og de mange journalistene som har kapitulert og solgt seg til 113 
informasjonsbransjen, kommer tilbake til faget sitt. 114 

Slik jeg ser det, er det ikke nok å arbeide for å utvide støtteordninger o.l. 115 

Det må kjøres holdningskampanjer og etableres debattarenaer som viser samfunnet vårt hvor 116 
vi havner når den uavhengige journalistikken knekker ryggraden. 117 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret meiner at forslaga om tre nye punkt til NJ sin tiltaksplan 118 
2019-2021 frå medlem Heidi Eikremsvik allereie er innarbeida i tiltaksplanen, mellom anna i 119 
desse punkta: «NJ skal ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i Norge, herunder jobbe for 120 
å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk og jobbe for 121 
mediemangfold» og «NJ skal synliggjøre vårt arbeid og våre medlemsfordeler». Forslaga frå Heidi 122 
Eikremsvik er difor avviste. 123 

 124 

Forslagsnummer 405 125 

Forslagsstillar: redaksjonsklubben i Klassekampen 126 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 127 

Forslag: NJ bør jobbe aktivt for å ivareta avisene og avisabonnentene som rammes av de 128 
varslede omleggingene i Postloven. 129 

Bakgrunn: Regjeringen har varslet endringer i Postloven, som vil halvere antall postdager 130 
allerede fra 2020. Posten leverer i dag rundt 15 prosent av landets abonnementsaviser på 131 
hverdager, tilsvarende 173.000 eksemplarer daglig. Omleggingen av Postloven vil ha en 132 
dramatisk effekt særlig for lokalavisene rundt om i landet, og vil i praksis avskjære mange 133 
abonnenter fra tilgang til nyheter og informasjon. 134 

Det diskuteres nå ulike løsninger for å sikre fortsatt avisdrift med ulike former for statlig støtte. 135 
Det har blant annet kommet et forslag fra MBL der de 25.000 dyreste abonnenter holdes 136 
utenfor. Vi mener det truer viktige demokratiske prinsipper dersom så mange som 25.000 137 
husstander mister papiravisa, særlig tatt i betraktning at dette gjelder grisgrendte strøk der 138 
bredbånd ikke overalt er utbygd. Skal vi ha levende distrikter, så må infrastrukturen og 139 
tjenestene være der. Forslaget vil ramme flere lokalaviser hardt, og kan føre til avisdød. 140 

I forslag til tiltaksplan for 2019-2021 står det at NJ skal «... jobbe for mediemangfold». NJ-141 
klubben i Klassekampen ønsker å fremme på landsmøtet at NJ bør ha inn et punkt i 142 
tiltaksplanen spesifikt om å jobbe for en løsning for ombæring av aviser som ivaretar både 143 
lokalpressen og abonnenter over hele Norge. 144 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret sluttar seg til innhaldet i forslaget frå redaksjonsklubben i 145 
Klassekampen og innarbeider dette i revidert forslag til tiltaksplan under overskriften «Arbeidet i 146 
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mediebransjen», punktet: «NJ skal i perioden ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i 147 
Norge, herunder jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for 148 
journalistikk, inklusive distribusjon, og jobbe for mediemangfold.» 149 

 150 

Forslagsnummer 406 151 

Forslagsstillar: NJ i Agderposten Medier og NJ Agder 152 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 153 

Forslag: Tillegg til kulepunkt 4 under Organisasjonsbygging: 154 

• gi alle nye klubbledere og lagsledere grunnleggende opplæring i rollen som tillitsvalgt, 155 
og skape insentiv til å påta seg i rollen utover en periode. 156 

Bakgrunn: Dette forslaget sender vi inn fordi vi erfaringsmessig ser at det er vel så vanskelig å 157 
få lagsledere til å sitte i flere perioder. Jfr. f.eks i Agder, der vi har hatt tre utskiftninger av leder 158 
på like mange år. 159 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret støttar intensjonen i forslaget frå NJ i Agderposten Medier og 160 
NJ Agder, men at dette allereie er dekt opp, mellom anna gjennom lagsleiarsamling i samband 161 
med NJ Styrkeløft. NJ vil jobba for å vidareutvikla denne i samarbeid med lagsleiarane og den nye 162 
arrangementsstillinga. Tiltaksplanspunktet er målretta mot klubbleiarane for å retta opp den 163 
mangelfulle opplæringa av desse. Landsstyret avviser difor forslaget frå NJ i Agderposten Medier 164 
og NJ Agder. 165 

 166 

Forslagsnummer 407 167 

Forslagsstillar: Styret i NJ Bergen 168 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 169 

Forslag: Framlegg til nytt punkt under organisasjonsbygging i tiltaksplanen: "Forsterke 170 
interninformasjonen." 171 

Bakgrunn:  172 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret er opptekne av å ha ei kontinuerleg satsing på 173 
kommunikasjon i organisasjonen. Mellom anna nye nettsider skal forenkla kommunikasjonen 174 
mellom organisasjonen og medlemmene. Interninformasjon er viktig for NJ og kjem til å vera det 175 
i perioden, sjølv om det ikkje er eit eige satsingsområde. Forslaget frå styret i NJ Bergen om eit 176 
eige punkt på tiltaksplanen er difor avvist. 177 

 178 

Forslagsnummer 408 179 

Forslagsstillar: NJ Oslo og Dokumentar- og samfunnsklubben i NJ i NRK 180 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 181 
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Forslag:  182 

Bakgrunn: Det blir stadig mer krevende å være tillitsvalgt, og vi møter stadig oftere en 183 
profesjonalisert ledelse, med formell kompetanse i organisering og prosessarbeid. I det møtet 184 
ville det vært bra å kunne møte ledelsen på like fot, med kunnskap organisasjons- og 185 
endringsprosess-teori, slik at vi har det samme vokabularet. Tidligere hadde for eksempel UIO 186 
et etterutdanningstilbud til folk som hadde vært tillitsvalgte i 2 år eller mer. 187 

Vi ønsker at Landsstyret ser på mulighetene for at tillitsvalgte, på bakgrunn av den 188 
kompetansen de har opparbeidet seg gjennom verv(ene) sine, kan formalisere kunnskapen sin i 189 
samarbeid med en eller flere utdanningsinstitusjoner. En slik ordning vil også kunne gjøre det 190 
lettere å rekruttere og beholde gode tillitsvalgte, ettersom dette vil være et varig gode for dem 191 
som arbeidstakere. 192 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret understrekar at det er viktig at tillitsvalde kan få 193 
dokumentert opplæringa si. Landsstyret viser vidare til tiltaksplanpunktet om å «gi alle nye 194 
klubbledere grunnleggende opplæring i rollen som tillitsvalgt, og skape insentiv til å påta seg 195 
rollen utover en periode», og meiner at det er dette som skal prioriterast i den komande 196 
landsmøteperioden. NJ kan imidlertid bli flinkare til å gi råd til tillitsvalde om kva slags relevante 197 
kurs- og stipendtilbod som finst utover NJs eiga skulering. 198 
 199 

Forslagsnummer 409 200 

Forslagsstillar: NJ Student 201 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 202 

Forslag:  203 

• NJ skal jobbe for å beholde journalistutdanningene vi har i landet og styrke dem slik at 204 
folk fortsetter å søke seg dit. 205 

• NJ Student ønsker at utdanningene skal legge til rette for en framtidsrettet emneplan 206 
med større mulighet til å lære seg flere medieformer. 207 

Bakgrunn:  208 
NJ Student ser det som en utfordring for mangfoldet når vi nå mister utdanningen i Bodø. Som 209 
representanter for folket trenger vi et mangfold i yrket vårt. Da trenger vi journalister fra hele 210 
landet. Derfor er det et ønske fra oss om at NJ skal jobbe for å beholde journalistutdanningene 211 
vi har i landet og styrke dem slik at folk fortsetter å søke seg dit. 212 

Vi vet at utviklingen i bransjen går fort. Det vi har sett og erfart som studenter er at 213 
utdanningen vi får ved de forskjellige institusjonene i landet ikke legger til rette for å henge 214 
med i den digitale og flermediale bransjen. 215 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret er opptekne av at kvaliteten på utdanningane er god og har i 216 
perioden teke initiativ til ei undersøking blant studentane. Resultata av denne undersøkinga, som 217 
er planlagd våren 2019, skal brukast i dialog med utdanningsinstitusjonane. Samarbeidet med NJ 218 
Student vil vera viktig i dette arbeidet, og landsstyret meiner at dette arbeidet varetek 219 
intensjonen i dei to forslaga frå NJ Student om journalistutdanningane. Landsstyret avviser 220 
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forslaget frå NJ Student om å sørga for å behalda journalistutdanninga, fordi landsstyret meiner 221 
det er ei for stor oppgåve for NJ å jobbe for at alle journalistutdanningane består og at 222 
studentane søkjer seg dit. 223 

 224 

Forslagsnummer 410 225 

Forslagsstillar: NJ Student 226 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 227 

Forslag: NJ skal tydeliggjøre overfor studentene hvordan NJ er en støttespiller i kampen for en 228 
jobb. 229 

Bakgrunn: Ta hensyn til de unge på arbeidsplassen: Mange journaliststudenter er nervøse for 230 
framtiden og å gå inn i dagens arbeidsmarked. Vi ønsker at NJ i enda større grad skal være de 231 
ferske journalistenes støttespiller. Vi forstår at ansiennitet bør ligge til grunn for 232 
nedbemanning, men hører sjelden hvordan dere er støttespillere i kampen om en jobb. Derfor 233 
er det et ønske fra NJ Student at dette tydeliggjøres for studentene. 234 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret støttar intensjonen i forslaget frå NJ Student om å vera ein 235 
støttespelar, men meiner at forslaget allereie er innarbeidd i fleire av punkta i NJs tiltaksplan 236 
2019-2021 og i NJs program. 237 
 238 

Forslagsnummer 411 239 

Forslagsstillar: medlem Einar Spurkeland 240 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 241 

Forslag: OsloMet og universitetssektoren har emeritus-professorer som bidrar med 242 
undervisning. Hvorfor ikke etablere en tilsvarende ordning for NJ og journalistikksektoren? 243 

Bakgrunn:  244 

Jeg ser av planene at man ikke har noe tiltak rettet mot seniorer og pensjonister. 245 

Jeg er selv pensjonistmedlem og tenker at det er en ressurs som kunne inngå i mer systematisk 246 
arbeid for å utvikle organisasjonen og faget. 247 

Vi ser stadig eksempler på at eldre fagpersoner er ressurser institusjoner og andre benytter seg 248 
av – ofte som en del av dugnader, frivillighetsordninger, etc. Dette er ikke feil, men jeg tenker 249 
at NJ kunne gå foran og utfordre organisasjonen på hvordan man kan bruke seniorer og 250 
pensjonister på en god måte for alle parter. 251 

For samfunnet vil det være bedre enn at eldre kunnskapsrike og ressurssterke personer 252 
bokstavelig talt legger seg på sofaen etter et langt yrkesliv. Mange eldre har energi og er 253 
positive til å bidra til verdiskapingen i samfunnet. 254 

Senter for Seniorpolitikk er et halvoffentlig/partssammensatt organ som jobber med slike 255 
spørsmål. Kanskje de eller andre miljøer kan bidra til å lage en strategi for dette som vil styrke 256 
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faget og NJ. OsloMet og universitetssektoren har jo emeritus professorer som bidrar med 257 
undervisning. Hvorfor ikke etablere en tilsvarende ordning for NJ og journalistikksektoren? 258 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret er samd i at NJ burde hatt ein betre strategi for korleis vi skal 259 
nytte pensjonistar som ein ressurs i organisasjonen. Forslaget frå Einar Spurkeland om å etablera 260 
ei ordning med «emeritusprofessorar» etter modell frå universitetssektoren er imidlertid både for 261 
omfattande og vanskeleg å gjennomføra, og landsstyret innstiller derfor på å avvisa å ta det inn i 262 
tiltaksplanen. I det foreslåtte tiltakspunktet «gi alle nye klubbledere grunnleggende opplæring i 263 
rollen som tillitsvalgt, og skape insentiv til å påta seg rollen utover en periode» vil det være 264 
naturlig å vurdere seniorer som ressurser i dette skuleringsarbeidet. 265 

 266 

Forslagsnummer 412 267 

Forslagsstillar: NJ Møre og Romsdal 268 

Forslag til: NJs tiltaksplan 2019-2021 269 

Forslag: Klimaansvaret til Norsk Journalistlag: Landsstyret skal i perioden sjå til at NJ sin totale 270 
aktivitet blir gjennomgått med formål om å kartleggje verksemda sitt klimautslepp - og 271 
deretter setje i verk tiltak for å redusere desse klimautsleppa slik landsstyret finn det mest 272 
rasjonelt. 273 

Bakgrunn: Menneskeskapte klimautslepp gjer at verda vil oppleve farlege klimaendringar med 274 
dramatiske følgjer dersom vi ikkje lukkast med å få ned utsleppa svært raskt. Dette er eit 275 
ansvar for oss alle, ref. IPCC sin bodskap i høve deira siste rapport. Dei skriv: 276 

«Limiting global warming to 1.5°C would require rapid, far-reaching and unprecedented 277 
changes in all aspects of society.»  278 

Mange av aktørane i det norske samfunnet arbeider allereie for å redusere sine utslepp, og vi 279 
ser ingen grunn til at ikkje Norsk Journalistlag skal gjere det same. Tvert imot. I Norge er det 280 
nettopp i hovudsak NJ sine medlemmar som gjennom sitt journalistiske virke formidlar 281 
kunnskap om klimautfordringane til ålmenta. Kva er då meir naturleg enn også å sjå på eiga 282 
verksemd i dette perspektivet? 283 

Klimatrusselen er sentralt også for fagforeiningar og fagforbund. For, som The International 284 
Trade Union Confederation (ITUC) uttrykte i sitt slagord i forkant av klimakonferansen i Paris: 285 

«There are no jobs on a dead planet». 286 

Planeten vil riktig nok ikkje døy, men om utsleppa ikkje blir avgrensa mykje og raskt, vil farlege 287 
klimaendringar skape ustabile samfunn og økonomiar, og dermed også true våre 288 
arbeidsplassar. 289 

Landsstyrets innstilling:  Landsstyret sluttar seg til intensjonen i forslaget frå NJ Møre og 290 
Romsdal. Landsstyret innarbeider forslaget i nytt punkt i NJs tiltaksplan 2019 - 2021 under 291 
overskrifta «Organisasjonsbygging»: 292 

• Norsk Journalistlag skal i perioden søke å redusere sitt miljøavtrykk 293 
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 294 

Forslagsnummer 413 295 

Forslagsstillar: Styret i NJ Bergen 296 

Forslag til: Fråsegner 297 

Forslag: Internråsegn om Pressens Hus 298 

NJ skal ikkje delta i arbeidet med Pressens hus. NJ er profesjonsorganisasjonen for norske 299 
journalistar, og har derfor eit særleg ansvar for å vere fri og uavhengig. Som fagforeining 300 
representerer NJ våre medlemer overfor ei rekkje partar, men særleg i møte med 301 
arbeidsgjevarsida. Desse rollene er ikkje foreinlege med å halde til under same tak som vår 302 
motpart i tariffarbeid, og NJ vil derfor trekkje seg ut av arbeidet med Pressens hus. 303 

Landsstyrets innstilling: Landsstyret avviser forslaget frå NJ Bergen om ei fråsegn om Pressens 304 
Hus, fordi NJ ikkje er i ein prosess med å flytta inn i Pressens Hus. Landsstyret gjorde i november 305 
2018 vedtak om at NJ si deltaking i Pressens Hus er i fellesdelen, som inneber deltaking i felles 306 
møte- og arrangementslokale. Landsstyret stadfesta dette i sitt vedtak 30. januar 2019, mellom 307 
anna gjennom at finansieringa er knytt til vederlagsmidlar og dermed legg føringar for kva 308 
aktivitet Norsk Journalistlag vil bidra til i lokala. 309 
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Landsstyrets innstilling: Landsstyret viser til at forslaget om internfråsegn om Pressens Hus frå 318 
styret i NJ Bergen er avvist, fordi NJ ikkje er i ein prosess med å flytta inn i Pressens Hus. 319 
Landsstyret gjorde i november 2018 vedtak om at NJ si deltaking i Pressens Hus er i fellesdelen, 320 
som inneber deltaking i felles møte- og arrangementslokale. Landsstyret stadfesta dette i sitt 321 
vedtak 30. januar 2019, mellom anna gjennom at finansieringa er knytt til vederlagsmidlar og 322 
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