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 Sak 3: Beretning 2015-2018 
 
1. Innledning  
Landsmøteperioden 2015-2015 har i likhet med flere tidligere perioder vært sterkt preget av 
store omstillinger og nedskjæringer i mediebransjen og spesielt i.  
Dette har ført til en sterk nedgang i medlemstallet. 
Forbundet har derfor viet mye av sitt til arbeid til rammebetingelsene for mediene, og også 
vært aktiv og engasjert i mediespørsmål sammen med LO.  
Forbundet har dessuten avgitt flere høringsuttalelser i medierelaterte spørsmål. 
 
 

2. Forbundets tillitsvalgte  
Landsmøtet 27-28. april 2015 gjorde følgende valg:  

 
2.1. Forbundsstyret  
Leder: Nina Hanssen, LO Media  
Nestleder: Marit Almendingen, Helgelendingen   
Hovedkasserer: Tore Sjølie, Norsk Journalistlag  
Sekretær: Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad  
Styremedlem: Eva Stenbro, konserntillitsvalgt, Amedia/Romerikes Blad  
 
Vararepresentanter i rekkefølge:  
1.Ragnhild Gustad, Nordlys  

2.Espen Solhaug, Oppland Arbeiderblad. 

3.Toril S.  Alfsvåg, Rana Blad 
 

2.2. Landsstyret  
Nina Hansen, LO Media  

Marit Almendingen, Helgelendingen  

Tore Sjølie, Norsk Journalistlag  

Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad  

Eva Stenbro, konserntillitsvalgt, Amedia /Romerikes Blad  

Ragnhild Gustad, Nordlys  

Espen Solhaug, Oppland Arbeiderblad  

Ragnhild Gustad, Nordlys  
Toril S. Alfsvåg, Rana Blad.  
 
Vararepresentanter i rekkefølge:  

1.Dan Hagen, Telemarksavisa  

2.Lene Svenning, LO Media  

3.Kristian Bergheim, Hamar Arbeiderblad 

4.Britt-Ellen Negård, Glåmdalen  

5.Kjell Ove Holsbøvåg, Tidens Krav  

6.Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad  

7.Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad 

8.Finn Arne Eriksrud, Hamar Arbeiderblad 
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2.3. Kontrollkomité  
Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå  

Hanne S. Kullerud Nielsen, LO Media  
 

2.4. Representant til LOs representantskap  
Tore Sjølie  
 
Vararepresentanter i rekkefølge:  
Nina Hanssen  

Marit Almendingen 
 

2.5. Representant til LO-kongressen  
Tore Sjølie  
 
Vararepresentant:  
Nina Hanssen 
 

2.6. Valgkomite  
Werner, Avisenes Nyhetsbyrå  

Elisabeth Lunder, Romerikes Blad 

Steinar Grønnbekk, LO Media 

 

3. Representasjon  
 
3.1. LOs sekretariat  
Nina Hanssen har deltatt med tale- og forslagsrett.  
 

3.3. LOs representantskap  
Tore Sjølie har møtt.  
 

3.3. LO-kongressen 2017  
Tore Sjølie møtte.  
 

3.4. Fellesutvalget for kollektiv hjem  
Tore Sjølie har møtt.  
 

3.5. LOs hovedkassererkonferanser  
Tore Sjølie har møtt.  

 
3.6. Annen representasjon 
Eva Stenbro har sittet i styret for Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole.  
Nina Hanssen var med i en LO-delegasjon til Cuba i 2015, deltok på Geneveskolen i 2017 og 
var i tillegg høsten 2018 med på en studiereise til Strasbourg sammen med LO Sekreteriatet. 
Nina Hanssen og Tore Sjølie var gjester under landsmøtet til Norsk Journalistlag i 2017. 

Nina Hanssen har sittet i LO Kultur. 
Nina Hanssen og Tore Sjølie har møtt i utvalget som har forberedt LO Selvstendig 
Kjell Aasum har deltatt i markering av Yorkshireskolens 25 års jubileum. 
 

4. Administrasjon og drift  
Forbundet har byttet postboksadresse til  Boks 9313 Grønland, 0135 Oslo. Forbundet har 
egen hjemmeside på internett, der adressen er www.a-p-f.no 

http://www.a-p-f.no/
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Forbundet har ingen ansatte. Driften er i hovedsak basert på frivillig innsats fra forbundets 
tillitsvalgte.  
Administrasjonen utføres av hovedkasserer og timeleid kontorhjelp som bistår med 
innkreving av kontingent og vedlikehold av medlemsregisteret.  
 
Forbundsstyret har hatt 19 møter og behandlet 80 saker i perioden.  
Landsstyret har hatt 1 møte og behandlet 3 saker. Det skjedde i forbindelse med et 
landsmøteseminar i den polske byen Krakow. 
 

5. Økonomi  
Forbundets regnskap føres av AOF og revideres av LOs revisjonskontor.  
 

5.1. Inntekter  
Forbundets økonomi er anstrengt og gir ikke rom for særlig aktivitet utover dagens nivå.  
De fleste av forbundets medlemmer betaler også full kontingent til Norsk Journalistlag og får 
ivaretatt spørsmål knyttet til tariff og arbeidsforhold i NJ. Det er derfor ikke rom for å øke 
kontingenten mer enn ordinær prisstigning.  
I 2018 koster fullt medlemskap 1.740 kroner pr. år inkludert premien til Kollektiv Hjem 
innboforsikringen, mens pensjonister betaler 932 kroner.  
Forbundet har også i denne perioden hatt en egen tjenesteavtale med LO der inntektene går 
til drift av forbundet.  

 
5.2. Utgifter  
Forbundets drift er svært billig. Hovedkasserer tar seg av administrasjon og innkreving av 
kontingent på egen fritid, bare med noe leid hjelp. Forbundsstyret har fastsatt honorar for 
denne jobben. 
Kontingent til LO utgjør en betydelig andel av forbundets totale budsjett. Denne kontingenten 
er avhengig av antall medlemmer og beregnes som fastbeløp etter LOs egne regler.  
Forbundsstyret har begrenset sin møtevirksomhet og det holdes telefonmøter så langt det er 
mulig. Møtevirksomheten i landsstyret er også begrenset.  
 
Forbundet betaler dessuten lave honorarer og godtgjørelse til forbundsstyrets medlemmer, 
etter landsmøtets vedtak. Alle er i full jobb og utfører sine verv på fritid.  
Økonomien setter klare begrensninger i forbundsstyrets arbeidsmuligheter. Det er verken 
økonomi til å frikjøpe tillitsvalgte eller iverksette for eksempel sentrale vervekampanjer. 
 

5.3. Eiendeler  
Forbundets eiendeler utover bankinnskudd:  
25 aksjer i Sparebank 1 Skadeforsikring AS  

14 aksjer i Sparebank 1 Gruppen AS  

69 aksjer i Sørmarka AS  
Forbundet eier en PC og en printer plassert hos hovedkassereren og en printer som lederen 
disponerer. 
 

6. Medlemsutviklingen 
Medlemstallet var stabil i perioden fram til 2011, men siden har avisene redusert sin 

bemanning o vi har ikke greidd å rekruttere nye medlemmer der det noen steder har vært 

nyansettelser. Forbundet har satset mye på rekruttering, laget ny brosjyre og jobbet mot 

redaksjonene. At NJ har opprettet gode forsikringsordninger har betydd mye, samtidig som 

NJs arbeid for journalistene i lønns- og arbeidsforhold, nedbemanninger og oppsigelser teller 

teller med når fagforeningstilhørig skal vurderes. 
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Følgende bedrifter/aviser er blitt borte i perioden: Malvikbladet og Media Nor. Vi har ikke 

lenger medlemmer i Aust-Agder Blad, Opdalingen og Rogalands Avis. Namdalsavisa og 

Stjørdalens Blad er solgt fra Amedia til Polaris Media, men vi har fortsatt medlemmer der. 

 

 Avdeling 1991 2001 2003 2005 2009 2011 2015 2017 

Akershus Amtstidende 10 12 9 8 5 4 3 3 

ANB  24 12 22 22 15 14 4 3 

Amedia  9 5 8 8 9 8 7 

Amedia salg og marked  5 5 6 5  1 2 

Arbeidets Rett 8 6 6 8 7 8 6 5 

Aura Avis 6 7 6 6 4 3 2 2 

Avisa Nordland 26 26 31 29 25 22 14 10 

Bergensavisen 30 42 34 34 26 17 10 7 

Dagsavisen 46 56 40 38 32 21 17 13 

Demokraten 18 9 7 7 8 6 4 2 

Fagforbundet        5 

Fellesforbundet       2 1 

Finnmark Dagblad 19 13 13 10 13 7 4 3 

Finnmarken 15 12 13 13 11 7 3 2 

Firdaposten 10 8 8 8 9 9 6 6 

Fremover 20 15 12 11 10 10 7 6 

Glåmdalen 35 25 25 28 28 26 22 17 

Halden Arbeiderblad 17 22 23 24 22 18 15 12 

Hamar Arbeiderblad 46 51 53 50 43 41 27 24 

Hardanger Folkeblad 6 6 8 4 6 5 3 2 

Helgelendingen 15 17 18 18 20 19 10 6 

Landsorganisasjonen 7 3 3 1 2 2 2 2 

LO-Media  16 18 18 22 38 42 37 

LO-Stat       1 1 

Lokalavisa Sør-Østerdal    10 8 6 6 2 

Namdalsavisa 18 24 23 20 19 18 17 17 

Nordlys 45 44 46 40 44 36 32 27 

NTB       4 4 

Oppland Arbeiderblad 40 38 41 39 39 33 31 26 

Rana Blad 16 17 19 20 18 19 18 19 

Rjukan Arbeiderblad 5 8 6 5 6 5 4 3 

Romerikes Blad 52 55 46 45 42 33 26 22 

Sarpsborg Arbeiderblad 25 2 24 22 18 15 14 11 

Skolens Landsforbund        1 

Stjørdalens Blad 11 8 7 7 8 6 8 8 

Telemarksavisa 38 37 35 33 31 25 21 15 

Tidens Krav 19 17 16 12 14 11 8 7 

Diverse utenfor Oslo 20 34 52 52 51 51 55 56 

Diverse Oslo 59 68 69 63 65 67 58 53 

Studenter   1 8 4 6 11 7 

Pensjonister   53 54 78 99 158 180 

Pensjonister over 75 år   50 52 53 63 58 52 

Totalt 917 907 877 857 856 802 756 702 
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Kjønnsfordeling 

 

 Kvinner Menn Totalt 

1997 249 751 1000 

2001 234 715 949 

2003 215 662 877 

2004 218 648 866 

2005 211 646 857 

2006 221 646 867 

2007 224 642 866 

2008 221 638 859 

2009 221 635 856 

2010 219 633 852 

2011 214 588 802  

2015 205 553 758 

2017 188 514 702 

Per 1.10.18 189 506 695 

 

Av landsstyrets åtte medlemmer og åtte vararepresentanter er 8 kvinner og 8 menn. 

 

Forbundet krever inn forsikringen for pensjonister fram til fylte 75 år, etterpå er også 

forsikringen gratis. 

52 av våre pensjonister er over 75 år, 180 er under 75 år. Det er nesten dobbelt så mange 

pensjonister i 2018 som det var i 2011.  

 
7. Kursvirksomhet 
 
Under landsmøtet i april 2015 ble det gjennomført et seminar i samarbeid med AOF og med 

støtte fra Opplysnings- og utviklingsfondet.  
 

8. Samarbeidet med LO  
 
Forbundet har i landsmøteperioden hatt et godt forhold til Landsorganisasjonen i Norge og  
LOs ledelse.  
Forbundsleder har møtt på en rekke av LOs sekretariatets møter for å holde kontakten, og 
forbundet har vært representert på LOs representantskapsmøter og i kongressen. 
 

9. Forholdet til Amedia  
 
Forbundet har ingen formell rolle i forhold til Amedia, men det vært løpende kontakt med de 
konserntillitsvalgte i saker først og fremst knyttet til omstillingene i konsernet.  
I løpet av landsmøteperioden har de to store eierne, LO og Telenor, valgt å selge sine 
aksjeposter på 44 prosent hver i Amedia til Sparebankstiftelsen. Under den pågående 
salgsprosessen uttrykte AFP bekymring for at LO ville selge seg helt ut av Amedia, men ble 
ikke hørt. 
Forbundet mente det var viktig at LO fortsatte sitt eierskap i konsernet for å sikre norsk 
eierskap, ryddige og sosiale prosesser. I etterkant av salget ble Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) 
integrert i stiftelsen LO Media. 
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I forbindelse med salget av LO/forbundenes eierandel i Amedia vedtok sekreteriatet i LO å 
sette ned et medieutvalg. Mandatet var å foreslå en forsterket digital nyhetssatsing innen 
arbeidsliv og politikk, samt mulige medieinvesteringer. Forbundet ba om å bli representert i 
utvalget,  men fikk ingen formel representasjon. Utvalget ledes av et APF medlem. 

 

10. LOfavør  
Forbundene er som alle andre forbund tilknyttet LOfavør-ordningene.  
Kollektiv hjemforsikring er obligatorisk for alle medlemmer og premien utgjør omtrent 
halvparten av det betaler til forbundet.  
Forbundet har ikke ønsket å knytte seg til flere obligatoriske ordninger, men medlemmene 
har tilgang til bank, forsikring og andre tjenester som er billigere og bedre enn de man 
vanligvis vil få individuelt. 
Kollektiv hjem skifter navn til LOfavør innboforsikring fra 1. januar 2019 
. 

 

11. 25-årsmerke  
Det er tidligere vedtatt å innstifte et hedersmerke for 25 års medlemskap i forbundet.   
Utdeling av 25-årsmerkene startet under landsmøtet i 2015. 
 

 

12. Politikk 
  
12.1. LOs handlingsprogram 2013-2017  
Forbundet sendte inn tre forslag til LO-kongressen 2013. Disse ble begrunnet i debatten om 
handlingsprogrammet under selve kongressen:  
 
FORSLAG 1:  
Styrk pressestøtten 
Produksjonstilskuddet (pressestøtten) til nyhets- og aktualitetsmedier er svært viktig for å 
opprettholde avismangfoldet og sikre demokratiet. LO mener derfor at støtten må styrkes for 
å hjelpe mediebedrifter med marginale vilkår å overleve. 
Begrunnelse: 
Støtteordningene er avgjørende for mangfoldet i dagens avistilbud, og den er med på å 
medvirke til at mediebedriftene har ressurser til å publisere sitt innhold på nye plattformer i 
takt med folks endrede brukervaner. Det er viktig å sørge for oppholdelsesdrift i denne 
omstillingsfasen slik at ikke tradisjonsrike og seriøse mediebedrifter bukker under. 
Vi er bekymret for den omfattende nedbemanningen i media. De store aviskonsernene er 
gjennom omfattende kutt i arbeidsstokken. Det bidrar sterk til at medienes funksjon som 
vaktbikkje er truet. Vi er spesielt bekymret for lokalavisenes framtid, som har et viktig 
samfunnsoppdrag lokalt med å avdekke kritikkverdige forhold, synliggjøre politiske 
alternativer og skape debatt og engasjement. 
Det er godt underbygget at produksjonsstøtten er av sentral betydning for mangfold og 
kvalitet i mediene. Dette igjen er viktig for det demokratiske ordskiftet og for god nyhets- og 
kulturformidling 
APF, som har medlemmer i mange norske mediebedrifter, mener det er en selvfølge at alle i 
organisasjonen fra topptillitsvalgte til medlemmer i mediebedrifter jobber mot seksuell 
trakassering og selv reflekterer over sin egen oppførsel. 
APF er glad for at LOs familie og likestillingsutvalg nå jobber med konkrete innspill til tiltak, 
veiledere eller rutiner som alle LOs forbund bør inkludere. Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
engasjere seg i dette viktige arbeidet.» 
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FORSLAG 2: 

Momsfritak for fagpressa 
LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter. 
LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte 
journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet, 
Begrunnelse: 
Fagpressen er en del av det store mediebildet, og fagpressens publikasjoner bidrar i 
vesentlig grad til nyheter og aktualitet på alle områder i samfunnet. Brukerne etterspør 
spesialisering, og mediene tilbyr dem nyhets- og aktualitetsstoff innenfor de stoffområder de 
er interessert i. Dette utviklingstrekket gjelder både allmenne medier og smalere nisjemedier. 
Derfor må det være innholdet som publiseres/selges som vurderes, og ikke hvem som er 
utgiver. 
 
FORSLAG 3: 

Tilgang til offentlig informasjon uten byråkrati 
LO vil arbeide for å fremme offentlighetsprinsippet i forvaltningen. 
Begrunnelse: 
Medias tilgang til offentlig informasjon er avgjørende for å kunne avdekke kritikkverdige 
forhold. Etter hvert som informasjonsavdelingene i det offentlige har vokst seg større, 
oppleves offentlig sektor som mer lukket. 
 
.  

12.2. Medienes rammebetingelser  
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 skapte store bølger. Det inneholdt kraftig kutt i 
pressestøtten. Forbundsstyret mente det var feil vei å gå i tid hvor mange medier sliter. Vi lot 
vår røst høre. I den debatten uttrykte vi frykt for en rasering av tradisjonelle medier som igjen 
vil gå ut over demokratiet og et levende lokalsamfunn. 
Vi lever i en tid der våre annonseinntekter lekker til store globale aktører som Facebook, 
Google, Netflix og Apple i spissen. I Norge som ellers i verden har disse aktørene fått en 
dominerende posisjon og de tradisjonelle mediene sliter med å overleve. 
Reduksjonen i pressestøtten vil føre til at presset på eksisterende medier vil svekke 
journalistenes rolle som demokratiets vaktbikkje. Med mindre ressurser vil en avhengig, 
kritisk journalistikk svekkes. Dette kan igjen svekke medienes troverdighet og befolkningens 
tillit til nyhetsmediene og til journalistikken. I verste fall vil de kommersielle kreftene dominere 
mediebilde. 

 
 
 

12.3. Demokrati-prosjekt  
Forbundsstyret overtok et prosjekt med arbeidstittelen «Demokrati uten lokalmedier». 
Hensikten var å belyse lokalmedienes betydning for lokaldemokratiet. Blant annet ble det 
planlagt en artikkelserie. Prosjektet ble skrinlagt dels på grunn av endring i eierskap og fordi 
dette prosjektet ville blitt altfor ressurskrevende for et lite forbund.  

.  

.  

12.4. Nulltoleranse for seksuell trakassering 
I forbindelse med #metoo-kampanjen sendte forbundsstyret høsten 2017 ut følgende 
oppfordring: 
«Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) har nulltoleranse for seksuell trakassering og 
overgrep. Forbundsstyret synes det er positivt at NTL Ung via leder Sahar Azari i en artikkel i 
Dagsavisen utfordrer norsk fagbevegelse til å ta sterkere grep i forhold til 
samfunnsproblemet seksuell trakassering.  
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APF, som har medlemmer i mange norske mediebedrifter, mener det er en selvfølge at alle i 
organisasjonen fra topptillitsvalgte til medlemmer i mediebedrifter jobber mot seksuell 
trakassering og selv reflekterer over sin egen oppførsel. 
APF er glad for at LOs familie og likestillingsutvalg nå jobber med konkrete innspill til tiltak, 
veiledere eller rutiner som alle LOs forbund bør inkludere. Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
engasjere seg i dette viktige arbeidet.» 
 

 
 
 

Styret i Arbeiderbevegelsens Presseforbund  
 
Nina Hanssen,  Marit Almendingen,  Tore Sjølie, Terje Andresen, Eva Stenbro 

 
 


