
Norsk Journalistlags tiltaksplan 2019 – 2021 

Tiltaksplanen ble vedtatt på NJs landsmøte 28. mars 2019. 

Arbeidsliv og tariffarbeid 

NJ skal i perioden: 

• styrke NJs tariffarbeid og sikre at krav og forhandlinger forankres i hele 
organisasjonen. 

• styrke organisasjonens evner til å håndtere en ev. konfliktsituasjon. 
• jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft og for at de lokale 

lønnsoppgjørene skal stå i forhold til bedriftens økonomi og framtidsutsikter. 
• sikre frilansernes inntektsnivå bl.a. gjennom å innarbeide rammeavtaler og bruken av 

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

konkrete tiltak i den enkelte bedrift. 
• jobbe for å øke tariffdekningen blant alle som jobber med redaksjonelt arbeid. 
• jobbe for å bekjempe ulovlig bruk av midlertidig arbeidskraft. 

Arbeidet i mediebransjen 

NJ skal i perioden: 

• ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i Norge, herunder jobbe for å utvikle 
og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk, inklusive distribusjon, 
og jobbe for mediemangfold. 

• sette i verk konkrete tiltak mot seksuell trakassering og ta initiativ til en oppfølgende 
undersøkelse om seksuell trakassering i bransjen. 

Organisasjonsbygging 

NJ skal i perioden: 

• intensivere arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer, med mål om å øke 
medlemsmassen. 

• videreutvikle organisasjonen slik at den er bedre tilpasset alle som utfører 
redaksjonelt arbeid i norsk mediebransje, og de som er på vei inn i yrket. 

• videreutvikle NJs digitale tillitsvalgtopplæring. 
• gi nye klubb- og lagsledere nødvendig opplæring i rollen som tillitsvalgt, gi dem 

insentiver til å påta seg rollen over flere perioder, og undersøke hvordan erfarne 
tillitsvalgte kan få sin kompetanse dokumentert. 

• bedre interninformasjonen, og synliggjøre vårt arbeid og våre medlemsfordeler. 
• ha økt tilstedeværelse og sørge for aktiviteter i hele landet, og avholde noen av 

landsstyremøtene i tilknytning til de regionale journalistfaglige konferansene eller 
andre møtepunkter for medlemmene 

• gjennomføre vedtatte endringer i lokallagsstrukturen, og ha samtaler med øvrige lag 
som har tatt initiativ til samarbeid og/eller sammenslåing. 

• iverksette miljøtiltak innad i organisasjonen. 
• undersøke hvordan studentene opplever studiene og bruke dette til å jobbe strategisk 

for å påvirke og forbedre utdanningene 
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