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tidendetidende    Notabene

NTFs Tidende redigeres etter redaktørpla-

katen. Den regulerer forholdet mellom 

redaktør og eier/utgiver. Den gir redaktø-

ren visse rettigheter og understreker 

redaktørens plikt til å redigere på et fritt og 

uavhengig grunnlag og til å «fremme en 

saklig og fri informasjons- og opinionsfor-

midling»

8. november signerte Mediebedriftenes 

Landsforening og Norsk redaktørforening en 

oppdatert utgave av redaktørplakaten.

Blant annet er den første setningen i 

plakaten endret til: «En redaktør skal ivareta 

ytringsfriheten, pressefriheten og informa-

sjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning 

skal redaktøren arbeide for frie mediers 

demokratiske rolle og det som etter hans/

hennes mening tjener samfunnet», fra: «En 

redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål 

for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten 

og etter beste evne arbeide for det som etter 

hans/hennes mening tjener samfunnet».

I tillegg er det kommet inn en formulering 

om kildevernet: «Redaktøren skal ivareta 

anonymitetsretten og kildevernet».

Utover dette er det også lagt inn en 

formulering om at det er et redaktøransvar å 

sørge for at skillet mellom kommersielt og 

redaksjonelt innhold er tydelig.

Redaktøransvaret får nytt merke

Samtidig med den nye redaktørplakaten 

lanserer Norsk Redaktørforening et eget 

merke for dem som følger plakaten. Merket 

skal synliggjøre at dette er et medium som er 

forpliktet til redaktørplakaten, og underlagt 

redaktøransvaret som følger med det.

Under følger ordlyden i den nye redaktør-

plakaten i sin helhet:

Redaktørens plikter og rettigheter

En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, 

pressefriheten og informasjonsfriheten. 

Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren 

arbeide for frie mediers demokratiske rolle og 

det som etter hans/hennes mening tjener 

samfunnet.

Den nye redaktørplakaten

Redaktøren har det personlige og fulle 

ansvar for mediets innhold.

Redaktøren skal ivareta anonymitetsretten 

og kildevernet. Redaktøren skal fremme fri 

informasjonsformidling, og en åpen, redelig 

og sannhetssøkende journalistikk. Det er 

redaktørens ansvar å sørge for et tydelig skille 

mellom fakta og meningsinnhold, og at det 

klart fremgår hva som er redaksjonelt innhold 

og hva som er kommersielt materiale.

Redaktøren må forplikte seg på eiers 

utgivergrunnlag og arbeide i tråd med 

mediets grunnsyn og formålsbestemmelser. 

Innenfor denne rammen skal redaktøren ha en 

fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full 

frihet til å utforme og beslutte mediets 

innhold og meninger. Verken offentlige 

myndigheter, eiere, kommersielle aktører eller 

noen annen interessegruppe kan gripe inn i 

denne friheten. Kommer redaktøren i uløselig 

konflikt med utgivergrunnlaget, plikter han/

hun å trekke seg fra sin stilling.

Redaktøren har det fulle ansvaret for 

redaksjonens virksomhet og leder de 

redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren 

rapporterer direkte til utgiver/styre. Redaktø-

ren er utgivers/styrets representant overfor 

redaksjonen, og representerer samtidig 

redaksjonen overfor utgiver/styre. Redaktøren 

kan delegere myndighet i samsvar med sine 

fullmakter.

Denne erklæring er blitt til i samarbeid mellom 

Mediebedriftenes Landsforening (tidligere 

Norske Avisers Landsforbund) og Norsk 

Redaktørforening, vedtatt av begge organisasjo-

ner 22. oktober 1953, revidert i 1973, 2004 og 

2019.




