
 

 No r sk  J o u r n a l i s t l ag ,  P os tb o ks  9 0 0 1 ,  G r ø n l a n d ,  0 1 3 3  O s l o  S id e  1  

NOTAT 
 

Til: Landsstyret/Arbeidsutvalget 

Fra: Hege Fagerheim, nestleder 

Dato: 10. august 2022 

Saksnummer: [xxx] 

 
 
 

 

Organisasjonsprosessen blir «Prosjekt 10 000»  

 
Landsstyret har vedtatt å ikke gå videre med navnespørsmålet eller å åpne vedtektene slik at 
alle i mediehusene kan bli medlemmer i NJ. Arbeidet til organisasjonsutvalget har imidlertid 
dokumentert et svært godt rekrutteringspotensiale i bransjen. Det foreslås å utnytte den 
prosjektstillingen som har vært tilknyttet organisasjonsprosessen til å starte et arbeid med å 
utnytte dette potensialet bedre. 
 
Landsstyret og etter hvert organisasjonsutvalg II har arbeidet med å følge opp 
organisasjonsprosessen siden sommeren 2021. Høsten 2021 var egen prosjektleder på plass. 
Arbeidet er beskrevet i eget mandat (vedlegg 07.02) og har søkt å finne svar på om det er 
grunnlag i organisasjonen for å starte en navneendringsprosess etter landsmøtet i 2023 og hvor 
grensen for hvem som skal kunne tas opp som medlemmer i NJ går. 
 
Utvalget gjennomførte våren 2022 en medlemsundersøkelse og det er i skrivende stund en 
høringsrunde (høringsnotat, vedlegg 07.03) i organisasjonen med svarfrist 15. september.  
 
Foreløpige konklusjoner 
Arbeidet i utvalget (både gjennom utvalgsmøter, intervjuer med ulike interessenter og kilder, 
debatter, workshops med tillitsvalgte i flere konsern, ringerunder til lagsledere og diskusjoner og 
vedtak i Landsstyret, samt medlemsundersøkelsen) viser at det ikke er grunnlag for å fremme en 
landsmøtesak om å starte en navneendringsprosess.  
 
Forslaget om å åpne opp vedtektene også for ansatte som jobber med kommersielle 
oppdragsgivere (content marketing), er det heller ikke flertall for i organisasjonen. Selv om 
høringssvarene ikke har kommet inn, er det liten tvil om at ingen av disse forslagene vil få flertall 
på et landsmøte i NJ. Det presiseres også i høringsnotatet.  
 
 
Nye medlemsgrupper 
Imidlertid viser både medlemsundersøkelsen og en kartlegging utvalget har gjort av 
rekrutteringspotensialet i bransjen, at det er mulig å hente mange nye medlemmer til NJ. Disse 
fordeler seg på ulike kategorier og er både dekket av, og utenfor, vår tariffavtale i dag.  
 
I mange avishus er alle redaksjonelle medlemmer allerede medlemmer hos oss. Men vedtektene 
sier at også de som «bidrar til redaksjonelle produkter» kan søke medlemskap i NJ. Definisjonen 
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av hva det betyr å «bidra», skal tolkes vidt, både ifølge organisasjonsutvalget og landsstyret. Dette 
er en utvikling fra Landsmøtet i 2021, da flere til orde for at den nye formuleringen skulle leses 
snevert og at den ikke medførte noen endring i medlemskriteriene. Organisasjonsprosessen har 
dermed bidratt til større kunnskap om det allerede eksisterende mangfoldet av medlemsgrupper i 
organisasjonen og også en uttalt større aksept for en vid fortolkning. Dette åpner for nye 
medlemsgrupper som man definerer til å «bidra til redaksjonelle produkter». Dette er viktig for å 
kunne rigge organisasjonen til å verve de nye yrkesgruppene som hele tiden kommer i vår 
bransje.  
 
Det betyr at det også er et stort rekrutteringspotensial blant ansatte som enten er uorganisert i 
dag, eller er medlemmer av andre fagforeninger og er på andre tariffavtaler. Ifølge 
medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i mai 2022 mener seks av ti at det er ansatte i 
bedriften som ikke er NJ-medlemmer, men som kan bli det.  
 
 
Rekrutteringspotensiale  
Det var 8189 medlemmer i NJ ved siste telling 13. juli.   
 
Utvalgets kartlegging viser at det i konsernene (se vedlegg 07.04) er et rekrutteringspotensial på 
om lag 1300 medlemmer, hvis man definerer dette ut fra vedtektenes §3B: «Medlemskap i NJ kan 
innvilges for alle som arbeider med journalistikk, eller bidrar til redaksjonelle produkter.» 
 
I tillegg er det et lang større rekrutteringspotensial hvis man ser mediebransjen under ett, også 
utenfor konsernene. Virke opplyser at det er 2450 ansatte i produksjonsselskapene som er 
medlemmer hos dem (vedlegg 07.05). I tillegg er dette er bransje med et høyt antall frilansere 
som driver enkeltpersonsforetak eller blir midlertidig ansatt på prosjekter.  
 
Disse er det langt mer komplisert å organisere, på grunn av manglende tariffavtaler og løse 
tilknytningsformer. Samtidig er det et stort behov for å rydde opp i bransjen og et stadig økende 
fokus på faste, trygge stillinger og et mer organisert arbeidsliv. Dette kan NJ utnytte til sin fordel 
gjennom å øke sin profesjonalitet, kompetanse og tilbud til disse yrkesgruppene.  
 
Et ambisiøst mål 
Selv om det er et svært ambisiøst mål, har vi ut fra denne kartleggingen valgt å sette et mål om at 
NJ på sikt skal greie å organisere 10 000 medlemmer. Dette er et langsiktig mål, men vil bidra til 
at vi kan sette oss en rekke delmål med fokus på ulike grupper og slik bygge en stadig større 
organisasjon.  
 
Dette må gjøres på en måte som ikke skaper konflikt eller strid med andre, konkurrerende 
fagforeninger.  
 
 
Mulighet for innstillingsrett 
10 000 medlemmer er terskelen for en fagforening for å ha innstillingsrett for Arbeidsretten. Det 
innebærer at foreningen kan utpeke tidligere tillitsvalgte til å være lekdommere i saker som 
kommer opp for retten og som ofte er av stor prinsipiell betydning for våre medlemmer.  
 
Det innebærer selvsagt ikke at NJ på denne måten kan kontrollere hva disse dommerne beslutter i 
eventuelle rettsforhandlinger, men per i dag har NJ ingen mulighet for å påvirke 
sammensetningen av dommerpanelet, i motsetning til hva arbeidsgiversiden har.  
 
 

https://snl.no/innstillingsrett
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Forslag til vedtak:  

• Landsstyret anbefales å vedta at NJ avslutter den pågående organisasjonsprosessen og 
viderefører den med Prosjekt 10 000. 

• De midlene og personellressursene som ble satt av til å jobbe med organisasjonsprosessen 
fram mot landsmøtet i 2023, omdisponeres til prosjektet. 

• Landsstyret får en grundig gjennomgang av prosjektets design, mål/delmål og tidslinje på 
sitt møte 19.-21. oktober 2022 for eventuelle justeringer og endelig vedtak om hvordan 
prosjektet skal gjennomføres. 

 


