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M Å L
OVERORDNET

NR skal sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle 
og jobbe for best mulig rammevilkår for frie medier. 

NR skal arbeide for at den enkelte redaktør får best mulige rammer
     for å foreta frie, selvstendige og kompetente redaksjonelle valg.



Å peke ut en langsiktig kurs for hva

mitt medium skal være i framtida -

midt i en jungel av aktører uten

redaktørstyring og -ansvar.

Lars Øvereng, frontsjef Namdalsavisa  

 om den største utfordringen i redaktørjobben (i NR-undersøkelse sept 2020)



1. JOURNALISTIKKEN
NR skal – nasjonalt og internasjonalt –
løfte fram redaktørstyrte medier og
den sannhetssøkende journalistikken
som helt grunnleggende deler av et
velfungerende demokrati.



Hjelp oss å lære av de beste

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG 

på NRs strategiseminar i sept. 2020



1. JOURNALISTIKKEN
TILTAK: 

A. Slik gjør vi det – deling av beste praksis-eksempler på nye måter og plattformer

B. Styrke mangfoldskompetansen i norske redaksjoner -  gjennom arbeid med veiledere

og verktøy for kildebredde og rekruttering,  beste praksis-deling og samarbeid

C. Kontaktmøter med mediepolitikerne

D. Utnytte nye samarbeidsformer i Pressens hus



2. OFFENTLIGHETEN  
NR skal kjempe for økt innsyn og
fremheve betydningen av åpenhet
om journalistiske metoder og valg



 Stadig flere kilder gjør seg utilgjengelig,

nekter å la ansatte uttale seg, krever å lese

manus, setter inn informasjonsrådgivere til å

uttale seg. Det er en negativ trend som bare

forsterkes.

Steinulf Henriksen, ansvarlig redaktør i Folkebladet 

om de største utfordringene i redaktørjobben



2. OFFENTLIGHETEN
TILTAK: 

A. Satsing på økt innsynskompetanse blant redaktørene via regionforeningene

B. Veileder om nye innsynsregler i strafferetten

C. Gjennomgang av NRs egen praksis når det gjelder åpenhet 

D. Deling av eksempler på åpenhet om journalistiske metoder og valg



3.REDAKTØREN
NR skal tilby redaktørene kompetanse og
møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte
redaktørfaglige utfordringer, med særlig
vekt på skjæringspunktet etikk og teknologi.



Vi trenger hjelp til å sortere 

og møte nye trender

Bjørn Rønningen, ansvarlig redaktør Hitra-Frøya  

på NRs strategiseminar sept 2020



«Kanskje oftere og kortere møter,

som er lavterskel å delta på? 

Det føles litt som en 

"skummel og etablert klubb".

Jannicke Engan, utviklingsredaktør Distriktsdivisjonen, NRK

om hvilke arrangementer NR bør satse på framover  

 



3.REDAKTØREN
TILTAK: 

A. Videreføring av teknologiskvadronen – satsing på regionale tilbud 

B. Utvikling av NRs podkast «Hotline»
C. Ny storoffensiv på 4.14-feltet

D.  Fornye velkomstilbudet til nye medlemmer. 

E. Fornye formidling - nettsider, nyhetsbrev, veiledere, høringsuttalelser

F. Kontinuerlig vurdering av møtestruktur/nye plattformer



 

 

4.DEBATTEN
NR skal bidra til at flere ulike syn kommer til
orde i mediene, bevare et bredt rom for
ytringer - og forebygge krenkelseskultur.



De krenkede har 

ikke alltid rett

Bård Larsen, historiker i Civita  

på NRs strategiseminar i sept. 2020



 At debattklimaet er polarisert. Det

jaktes mer og mer på å ta oss på

bittesmå detaljer for å slå fast at 

vi har slagside.

Mads Storvik, ansvarlig redaktør i NTB, 

om den største utfordringen i redaktørjobben



Hvis redaktører skal være redde for at noen

skal bli krenket, så kan vi ikke drive en

redaksjon. Det vil alltid være noen som ikke

liker det vi skriver.

Majoran Vivekananthan, redaktør Utrop 

i NR-undersøkelse sept. 2020



Jeg tror at problemet i dag ikke er at ytringsrommet

innskrenkes nødvendigvis, men at redaktørene er for

lite flinke til å speile det mangfoldige samfunnet

Norge er i dag, ikke på debattplass, men på

nyhetsplass. (...)

Kanskje vi kunne lage motstemme-spalter der vi i

enkelte debatter bevisst leter etter ulike synspunkter.  

Nina Schmidt, redaktør Advokatbladet

i NR-undersøkelse sept. 2020 



 

 

4.DEBATTEN
TILTAK: 

A. Bevisstgjøring rundt ansvaret for å forsvare ytringsfriheten og redaktørstyrte 

    mediers ansvar for en bredest mulig debatt

B. Arbeide for økt bevissthet rundt verdien av mangfold når det gjelder hvem som 

    slipper til i debatten (jfr tiltak B under 1. Journalistikken)

C. Synliggjøre verdien av at debatten foregår på redaktørstyrte plattformer

D. Lynkurs i minnelig ordning og den vanskelige øvelsen å innrømme feil 



NR er svært viktig å spille ball 

med når vi står i etisk spagat.

Fred Gjestad, ansvarlig redaktør i Raumnes 



 

LØPENDE VIRKSOMHET 

Gjennom den døgnåpne tjenesten "hotline" være rådgivere overfor 

Formidle redaktørfaglig kompetanse gjennom møter, kurs, seminarer,  nyhetsbrev, 

Jobbe for endring i lovverk som styrker innsyn og kildevern

Bidra aktivt i Pressens Offentlighetsutvalg

Gjennomføre undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår

Bidra til bygging av internasjonale redaktørnettverk

Arbeide for internasjonal regel- og rettsutvikling som verner og styrker ytringsfriheten

Sørge for at NR er en synlig aktør i alle deler av medielandskapet 

          medlemmene i alle typer redaktørfaglige spørsmål

          podkast og foredrag på ulike møteplasser og plattformer



 


