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NOTAT 
 
 
 

Til: Landsstyret 

Fra: Arbeidsutvalget 
 
 
 

 

 
 
Konkretisering av tiltaksplanen for perioden 2021-23 
 
Landsstyret skal vedta hvordan organisasjonen skal realisere den vedtatte 
tiltaksplanen for perioden 2021-2023. I dette dokumentet er 
planen oppdatert med arbeidsutvalgets forslag til vedtak.  
 
Bakgrunn: 
NJs tiltaksplan for perioden 2021-2023 er delt i tre kapitler, som hver er et prioritert 
område for organisasjonen. Hvert kapittel har en innledende tekst som gir bakgrunn og 
kontekst for hvorfor dette er et hovedsatsingsområde for NJ og hvilke utfordringer vi har 
identifisert. Hver tekst avsluttes med flere kulepunkter som spesifiserer hva NJ konkret 
skal gjøre for å arbeide med saksområdet. Disse ble vedtatt av landsmøtet i mars og det 
er landsstyrets oppgave å komme med konkrete forslag til hvordan hvert enkelt punkt blir 
løst. 
 
Første steg i arbeidet med realiseringen av tiltaksplanen ble gjort av fire grupper med 
medlemmer fra både sekretariatet i NJ og medlemmer av landsstyret. Gruppene ble ledet 
av AU-medlemmer og leverte sine innspill 11. mai. Arbeidsutvalget og ledergruppa i 
sekretariatet tok så utgangspunktet i dette arbeidet i sitt seminar 27.-29. mai. Der 
ble forslagene diskutert og forslag til vedtak utformet.  
 
Landsstyret skal ta utgangspunkt i dette arbeidet når vi møtes til seminar 7.-9. juni, men 
står fritt til å justere og endre forslag og innstillinger fra AU. Det er Landsstyret som gjør 
det endelige vedtaket for hvordan og når punktene i tiltaksplanen skal gjennomføres. 
 
Til arbeidet er det viktig å huske på at vi ikke skal komme med noen uttømmende liste av 
tiltak. NJ er en levende organisasjon i en bransje som fort endrer seg. Det gjør at vi ofte 
hiver oss rundt og iverksetter tiltak, kampanjer o.l. for å ivareta medlemmenes interesser 
på best mulig måte. 
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NJ har også langsiktige forpliktelser blant annet i Institutt for journalistikk, Journalisten, 
Norsk Presseforbund, Kopinor, Norwaco osv. som skal ivaretas. I tillegg må nevnes et 
omfattende tariffarbeid som alltid skal prioriteres høyt. 
 
Derfor er det avgjørende viktig også for landsstyret å vise vilje til å prioritere slik at verken 
de tillitsvalgte eller sekretariatet blir bundne for mye opp og ikke har fleksibilitet nok til å 
kaste seg rundt og ta nå ukjente oppgaver. 
For å gjøre landsstyret best mulig forberedt til møtet og diskusjonen vi skal ha på Sola, har 
vi laget en liten guide til hvordan dere kan lese dokumentet: 
 

• Disposisjonen er den samme som i den opprinnelige tiltaksplanen. 
• Hvert kulepunkt står nå i fet skrift, mens forslag til vedtak står rett under det 

aktuelle kulepunktet. 
• I dagsorden ligger alle forslag til vedtak samlet. 

 
  

Endret arbeidsliv  
Et endret arbeidsliv er et av hovedområdene som vil være viktig for organisasjonen og 
våre medlemmer i kommende periode. Mediebedriftene leter stadig etter nye måter å 
gjøre produksjonen mer effektiv og kostnadsbesparende på, samtidig som bedriftene ser 
etter løsninger som skal gi fleksibilitet. Dette setter våre goder og vår mulighet for 
påvirkning under press.  
 
Etterspørselen etter journalistisk innhold er hele døgnet og teknologien legger til rette for 
at det er mulig å tilby. Samtidig er innholdsproduksjonen ikke lenger 
stedsavhengig. NJs tillitsvalgte opplever at det foregår større samordning og 
sentralstyring på arbeidsgiversiden og at det lokale forhandlingsrommet er under press.  
 
Hverdagen for våre medlemmer har også endret seg dramatisk i 2020 som følge av 
korona, hjemmekontor og økt smittevern. Denne arbeidsformen kan gi både fordeler og 
ulemper for våre medlemmer på lang sikt, og det er viktig å sørge for god kunnskap om 
hva dette betyr for det enkelte medlem nå og i fremtiden. Bedriftene vil kunne utfordre 
behovet for daglig tilstedeværelse på arbeidsplassen. Situasjonen vi er inne i forutsetter at 
NJ både utvikler og tilpasser tariffavtalene, samt fortsetter arbeidet med arbeidsmiljøet. 
Det må gjøres både for arbeid på arbeidsplassen og for hjemmekontor. 
 
Når samfunnet endrer seg, må også NJ gjøre det. Derfor skal vi bidra til mer mangfold i 
mediebransjen. Skillet mellom arbeidstakere som er ansatt i bedriften og en 
oppdragstaker står i fare for å viskes ut og dette vil kunne sette arbeidstakerbegrepet 
under sterkt press. I tillegg frykter vi at behovet for fast ansatte vil kunne endres, og vi 
frykter mer sosial dumping. For å møte utviklingen i arbeidslivet og i mediebransjen må NJ 
ha og videreutvikle en tydelig tariff- og arbeidslivspolitikk for fast ansatte, frilansere, 
midlertidige og vikarer. NJ vil jobbe for at sentrale og lokale lønnsoppgjør står i forhold til 
bedriftenes lønnsevne. 
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 NJ skal i perioden:  
• jobbe for mer mangfold på arbeidsplassene i mediebransjen 

og mer kunnskap om mangfoldsarbeid i mediebedriftene og 
internt i NJ.  

  
Forslag til vedtak:  

• NJ skal ta initiativ til å arrangere et seminar/fagdag med mangfold som tema. 
Fagdagen skal avholdes innen utgangen av juni 2022. Før fagdagen skal det 
gjennomføres en undersøkelse om rekrutteringspolitikk og sammensetning i 
norske redaksjoner. Ansvar: sekretariatet med mulighet for å knytte til seg 
tillitsvalgte ved behov. 

• NJ skal mot slutten av landsstyreperioden utarbeide en «mangfoldsplakat», som 
gjøres kjent og er forpliktende alle ledd i organisasjonen.  

• Skolering i mangfoldsarbeid, tilpasset de ulike nivåene i organisasjonen 
innarbeides i NJ-skolens tillitsvalgtsopplæring. Arbeidsutvalget nedsetter en 
referansegruppe til å bistå sekretariatet. 

• NJ tar initiativ til en mangfoldspris for å hedre tillitsvalgte, NJ-medlemmer, eller 
andre som gjør et godt arbeid for mangfold på arbeidsplassene. Andre 
bransjeorganisasjoner inviteres med i prisen. Den skal deles ut første gang på 
landsmøtet i 2023. 

 

NJ skal i perioden: 
• Jobbe for reelle lokale forhandlinger og lønnsoppgjør som 

avspeiler resultatene i bransjen og den enkelte bedrift. 
Sentrale og lokale tariffavtaler skal tilpasses og sikres.  
  

Forslag til vedtak:  
• NJ skal årlig tilby et grunnleggende, fysisk forhandlingskurs med rollespill etc. for 

lokale tillitsvalgte.  
• NJ skal videreføre arbeidet med å innhente og kontrollere resultatene fra de 

lokale lønnsoppgjørene. 
 
(Det finnes flere punkter i et B-saksdokument) 
 
NJ skal i perioden: 

• utvikle en tydelig arbeidslivspolitikk for organisasjonen 
 
Forslag til vedtak: 

• Arbeidet md å utvikle en tydelig arbeidslivspolitikk sees i sammenhengen med 
gjennomgangen og revisjonen av NJs program og skal være et moment som er 
med i vurderingen når NJs tariffpolitiske dokument blir rullert. 

 
 NJ skal i perioden: 
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• motvirke misbruk av midlertidighet, hindre sosial dumping 
og styrke frilansernes vilkår.  
  

Forslag til vedtak:  
• NJ-skolen skal utvikle et eget kurstilbud for hvordan tillitsvalgte kan bistå og ivareta 

frilansernes interesser i det enkelte mediehus.  
• NJ-klubbene skal drøfte bruk av frilans- og midlertidig årlig med lokal ledelse.  
• NJ innhenter data fra et utvalg klubber som danner grunnlag for debatt og/eller kursing 

på Styrkeløftet i 2022.  
• NJ utvikler en SoMe-kampanje om frilansernes posisjon og vilkår i mediehusene. 

Kampanjen skal lanseres i løpet av våren 2022.  
• NJ skal kartlegge det økonomiske omfanget av bruk av frilansere i bransjen 

 

NJ skal i perioden: 
• sørge for god kunnskap i hele organisasjonen om 

konsekvenser av endret arbeidsliv og jobbe for at 
medlemmene skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.  

 
Forslag til vedtak:  

• NJ gjennomfører en arbeidsmiljøundersøkelse i 2022, slik vi også gjorde i 2002 og 
2012.   
  

NJ skal i perioden: 
• videreutvikle det tariffpolitiske samarbeidet med andre 

arbeidstakerorganisasjoner.  
  

Forslag til vedtak: 
• NJ skal etablere jevnlige møter med fagorganisasjoner som framstår som 

relevante for NJ å samarbeide med, i første rekke de som også̊ har klubber 
innenfor vår bransje. 

 
NJ skal i perioden: 

• styrke medlemmenes rett til kompetanseutvikling.  
  

Forslag til vedtak:  
• NJ skal søke samarbeid med andre fagorganisasjoner om skolering/påfyll av kompetanse 

som ikke dekkes av NJs sekretariat eller sentrale tillitsvalgte, f.eks. innenfor 
arbeidslivsforskning. 
  

Betingelser for mediebransjen  

Det trengs gode politiske og økonomiske rammebetingelser for hele mediebransjen hvis vi 
skal ha et robust og mangfoldig mediemarked. Betingelsene er under press, og 
mediemarkedene i endring. Digitaliseringen har satt medienes økonomi i spill.  
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Annonsemarkedet presses av internasjonale giganter, mediestøtteordningene utfordres 
av utviklingen, og medias rolle utfordres av alternative medier og klikkstyrte 
mediestrategier. Det er et mål for NJ å utarbeide bedre politiske svar på disse 
utfordringene. 
 
NJs politiske påvirkningsarbeid trenger en mer planmessig struktur. I dette arbeidet er det 
viktig å ivareta NJs rolle som selvstendig politisk stemme. I perioden er det et mål å utvikle 
mer systematisk og planmessig politisk påvirkningsarbeid, som involverer større deler av 
organisasjonen.  
  

NJ skal i perioden:  
• lage en strategi for politisk påvirkning og synliggjøre NJ som 

selvstendig stemme i mediepolitikken. 
  
Forslag til vedtak: 

• Skaffe kontakt og oversikt over de viktigste mediepolitikerne på Stortinget og i 
departementet/ene. Lage en plan for å møte/bli kjent med nye stortingspolitikere 
på feltet, samt eventuelt nye statsråder. I samarbeid med mediepolitisk utvalg (se 
under), utmeisle aktuelle temaer NJ skal fremme i møter med politikere. Ansvar: 
Sekretariatet. 

• Lage en oversikt/database over kjente prosesser i departement, parlament og 
domstoler som er relevant for feltet. Oversikten må inneholde vurdering av mulige 
alliansepartnere. Denne må kunne danne grunnlag for prioritering av hvilke 
prosesser man følger tettere opp, og oppdateres jevnlig i perioden. Ansvar: 
Sekretariatet. 

• Utarbeide kurs/guide i politisk påvirkning til NJ-tillitsvalgte, f.eks. i forbindelse 
med Styrkeløft. Ansvar: NJ-skolen. 

• Lage skreddersydde debattopplegg om åpenhet/mediepolitikk som kan 
gjennomføres lokalt, finansiert med vederlagsmidler. 

  
NJ skal i perioden: 

• jobbe med å utarbeide og fremme en oppdatert 
mediepolitikk tilpasset de endrede forutsetningene.  
  

Forslag til vedtak: 
• NJ setter ned et mediepolitisk utvalg som skal utarbeide en helhetlig mediepolitisk 

"pakke", kalt f.eks. -"Journalistikkløftet" / "demokratiløftet"/ "medieløftet". 
Tanken er at denne samlingen av politiske tiltak kan være noe NJ jobber over 
lengre tid for å fremme. En slik pakke må inneholde: 

o Mediestøttepolitikk og medieøkonomi, inklusive betingelser for 
nettselskaper 

o Politikk for NRK og kommersiell allmennkringkaster 
o Vilkår for uavhengig, redaktørstyrt journalistikk 
o Politikk for åpenhet/offentlighet/medierett   
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o Kompetansesikring i bransjen 
• Politisk ledelse får fullmakt til å sette sammen utvalget som endelig vedtas av 

arbeidsutvalget. 
• Utvalget legger frem sin innstilling til landsstyret innen 1. feb. 2022. 
• Landsstyret ber sekretariatsleder utrede om det er anledning til å finansiere 

ytterligere stabsressurser til det mediepolitiske arbeidet med vederlagsmidler. 
Utredningen legges frem for landsstyret i september 2021. 

• Det utpekes en referansegruppe blant tillitsvalgte som kan bistå politisk ledelse og 
sekretariatsressursene i høringsarbeidet. 
   

Styrke organisasjonen  

Mediebransjen er inne en tid med store endringer. Derfor skal NJ videreutvikle 
organisasjon for å sikre at den er tilpasset medlemmenes behov. Det oppnår vi ved å 
utvikle en strategi for organisasjonen og videreutvikle vår politikk, organisasjonsstruktur 
og medlemsgrunnlaget. 
 
NJ skal være en framtidsrettet, digitalt oppdatert organisasjon og fagforening som 
kommuniserer tydelig med medlemmene, og har godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd. 
Tariffrettede kurstilbud skal ha høy prioritet. En forutsetning for å lykkes er å ha en høy 
organisasjonsgrad og ha som mål å øke medlemsmassen.  
 
NJ har satt i gang en omfattende organisasjonsdebatt om hvem NJ skal være, og hva som 
skal være vårt medlemsgrunnlag og navn. Arbeidet med denne prosessen vil også prege 
organisasjonens arbeid i perioden.  
  

NJ skal i perioden:  
• legge til rette for at landsmøtet i 2023 kan ta stilling til 

eventuell endring av medlemsgrunnlag og navn. 
 
Forslag til vedtak:   

• Landsstyret setter ned en prosjektgruppe som jobber videre med 
organisasjonsprosessen.  

• Landsstyret øremerker midler til prosjektarbeid over to år. Prosessen har en 
forventet økonomisk ramme på 1,5 millioner kroner. 

• Formålet med prosessen er å legge til rette for å avklare om NJ skal bli et bredt 
medieforbund, som åpner for andre yrkesgrupper enn journalister, eller ikke.   

• Prosessen skal bygge på den informasjon som samles inn om medlemmenes 
og potensielle medlemmers tilbakemeldinger, samt de utredninger og 
konsekvensanalyser som gjøres. 

• Landsstyret vil gjennomføre organisasjonsutviklingsprosessen i flere faser: 
 

 
Fase 1 Innsamlingsrunde 
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Høsten 2021 skal det gjennomføres diskusjoner i organisasjonen og innhentes 
informasjon om hva medlemmer og tillitsvalgte ønsker for en eventuell utvidelse av 
medlemsgrunnlaget.  
 
Høsten 2021 skal det hentes inn informasjon om hva eventuelle mulige medlemmer 
vil ønske med et medlemskap i NJ. 
 
Milepæl 1 Landsstyrebehandling 
Landsstyret forholder seg til informasjonen som er samlet inn. På bakgrunn av dette, 
beslutter landsstyret på novembermøtet i 2021 hvilke utredninger og 
konsekvensanalyser som skal gjøres. 
 
Fase 2 Utredningsfase 
Det skal i løpet av vinteren 2021/20211 utredes hva som er konsekvensene og 
behovene ved å åpne for ulike grupper medlemmer. 
 
Milepæl 2 Landsstyrebehandling 
Landsstyret tar våren 2022 stilling til hvilke medlemsgrupper det eventuelt ønsker å 
åpne for. 
 
Fase 3 Høringsrunde 
Lag og klubber får landsstyrets forslag til høring. Høringsfristen settes til 1. november 
2022. 
 
Milepæl 3 Landsstyrebehandling 
Landsstyret tar stilling til høringen i organisasjonen og vedtar endelig innstilling til 
landsmøtet. 
 
Fase 4 Organisasjonen forbereder seg til landsmøte 
Det gjennomføres en normal behandling av landsmøteforslag i organisasjonen. 
 
Milepæl 4 Landsmøte 2023 
Landsmøtet gjør vedtak om eventuelle vedtektsendringer og eventuelt navneendring  

 
• Landsstyret beslutter at det skal nedsettes et bredt sammensatt utvalg som skal 

gjennomføre organisasjonsutredningen. Arbeidsutvalget får frist til innen 1. juli 
å ha pekt ut medlemmer og utarbeidet endelig mandat. Sekretariatsleder 
utpeker nødvendige stabsressurser. 

 
NJ skal i perioden: 

• utarbeide en overordnet strategi for organisasjonen. 
 
Forslag til vedtak: 

• Prosessene som ble igangsatt i forrige periode innen kommunikasjon og politisk 
strategi sluttføres og legges frem for landsstyret senest i september. Til sakene 
skal det også følge en plan for implementering og kjentgjøring i organisasjonen. 
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• NJs reglement for åpenhet og dokumentinnsyn skal revideres og legges frem for 
landsstyret senest i juni 2022. 
 

(Det finnes flere punkter i et B-saksdokument) 
 
NJ skal i perioden: 

• forberede en revidering av NJs program og jobbe for en 
bedre samordning mellom program og tiltaksplan.  
  

Forslag til vedtak: 
• Etter at mediepolitisk utvalg er ferdig med sitt arbeid, nedsetter LS et eget 

programutvalg, som skal gå gjennom og vurdere revidering av programmet i sin 
helhet. Utvalget har frist til september 2022 med å foreslå endringer fram mot 
landsmøtet i 2023. 
 
  

 NJ skal i perioden: 
• jobbe systematisk med tillitsvalgtopplæringen og sørge for 

at den fanger opp hele organisasjonen.  
  

Forslag til vedtak: 
• NJ-skolen skal bli modulbasert, tilpasset den enkelte tillitsvalgtes nivå. Forslag til 

modul og gjennomføring presenteres for landsstyret på møtet i november 2021.  
• Det etableres en diplomordning for dem som har gjennomført de ulike modulene. 
• Alle som har fullført alle modultrinnene gis mulighet til å søke om 

kompetansestipend på 10.000 kroner. 
• Mentorordningen videreføres som prøveprosjekt for å hente inn mer data. 

Utvides til fem mentorpar, for å kunne lære bedre. Utnevne mentorpar i løpet av 
juni 2021, og ordningen skal være klar til lansering innen 1. september 2021. 

• NJ skal lage en kursplan for hele perioden og gjør denne godt kjent for hele 
organisasjonen. Planen skal senest være klar innen 1. oktober 2021. 

• NJ skal årlig tilby et grunnleggende, fysisk forhandlingskurs med rollespill etc. for 
lokale tillitsvalgte.   

 
NJ skal i perioden: 

• videreutvikle vervestrategien og sørge for at den brukes i 
hele organisasjonen.  

  
Forslag til vedtak:  

• NJ skal utvikle flere videoer som forklarer hva NJ er, og hvorfor du bør være 
medlem, og som forklarer at det ikke er dyrt å være organisert. Videoene skal 
være klar til å distribueres i forbindelse med oppkjøringen til lønnsoppgjøret i 
2022.  
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• NJ skal gjennom ny kommunikasjonsstrategi promotere små og store seire i hele 
organisasjonen.  

• Verving skal være en del av modulene til NJ-skolen og skal være tema på alle 
møter i regi av NJ. 

 


