Desisjonsberetning 2015 - 2017
Norsk Journalistlags kontrollkomite har i landsmøteperioden 2015-2017 bestått av Lars
Løkkebø, Telemarksavisa, leder, Terje Eidsvåg, Adresseavisen og Line Scheistrøen, LO-Media,
med Marius Tetlie, VG, som varamedlem. Tetlie har gått ut av yrket i løpet av perioden.
Komiteen har hatt to møter, i tillegg til utveksling elektronisk. Kontrollutvalget har avgitt
desisjonsrapporter for 2014 og 2015 til Landsstyret om NJs regnskaper.
Kontrollkomiteen har fulgt NJs arbeid gjennom perioden, i all hovedsak ved innsyn i
sakspapirer og protokoller, for vedtak som er fattet i Arbeidsutvalg og i Landsstyret.
Denne perioden har også kontrollutvalgets leder vært til stede ved noen av møtene i LS, for å
følge debattene tettere. Dette har spesielt vært i forhold til økonomibehandling og også i
forhold til debatten om åpenhet i NJ.
Kontrollkomiteen mener alle vedtak som er fattet er i tråd med NJs vedtekter.
Landsstyret har også på en god måte fulgt opp de vedtak som ble fattet på landsmøtet i
2015. Dette gjelder også i forhold til tiltaksplan og program.
I likhet med forrige landsmøteperiode har også denne perioden vært preget av store
endringer i rammebetingelser og tøffe nedbemanninger i hele bransjen.
Fokus på dette var et prioritert arbeid i tiltaksplanen som ble vedtatt i 2015. Kontrollutvalget
mener dette arbeidet er fulgt godt opp av Landsstyret, politisk ledelse og staben i NJ.
Spesielt staben fortjener en stor honnør for det arbeidet de har gjort for å hjelpe både
enkeltmedlemmer og klubber i en tøff periode.
Nedbemanning fører også til reduserte inntekter for NJ som organisasjon. Til tross for en
stor nedgang i inntektene har NJ fortsatt en sunn økonomi, selv om regnskapene for denne
landsmøteperioden vil vise underskudd. Landsstyret har allerede gjort vedtak om at man
ønsker at balanse oppnås innen utgangen av 2020.
Kontrollkomiteen mener likevel at det er viktig at økonomi blir fulgt ekstra tett også i den
kommende perioden. Landsstyret må gjøre de nødvendige vedtak og ta de grep som er
nødvendige for å sikre en sunn økonomi for organisasjonen framover.
En viktig årsak til at økonomien forverres er at antallet medlemmer synker. Det er derfor
viktig at fokuset på å få flere medlemmer inn i organisasjonen økes.
Kontrollutvalget ba Landsstyret i desisjonsberetningen for 2015 om å se på hvilket nivå NJs
konfliktfond skal ha i framtiden og om fondet eventuelt burde deles, hvordan det kan brukes
og hvordan det skal forvaltes.

Landsstyret vedtok i september 2016 å dele Konfliktfondet i to. Etter Kontrollkomiteens
mening et riktig vedtak.
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