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Høring – forslag til ny postlov 

 

Vi viser til høringsbrev av 22. oktober 2014. 

 

Norsk Redaktørforening (NR), som organiserer drøyt 750 redaktører i alle typer medier, står ikke 

på listen over høringsinstanser, men vi tillater oss likevel å komme med noen anmerkninger 

knyttet til spørsmålet om lørdagsdistribusjon av aviser, og beklager at vi er noen dager over 

høringsfristen. 

 

Vi vil på det sterkeste fraråde departementet å foreslå en endring som innebærer at avisene ikke 

lenger kan benytte postdistribusjon på lørdager. En stor andel av norske lokal- og regionalaviser 

er helt avhengige av postdistribusjon for å få brakt avisene ut til abonnentene. Det samme gjelder 

flere av de såkalte riksspredte meningsavisene; Vårt Land, Klassekampen, Nationen m fl. 

Sistnevnte har for eksempel abonnenter i rundt 400 kommuner. Rundt halvparten av avisens 

abonnenter nås via postdistribusjon. Dagsavisen har abonnenter i 213 kommuner. I 205 av disse 

benyttes postdistribusjon i større eller mindre grad. Vårt Land har abonnenter i 410 kommuner. 

Hele 5727 av avisens abonnenter er avhengig av posten for å få distribuert lørdagsutgaven.  

 

Blant Landslaget for Lokalavisers (LLA) medlemmer er det rundt 20 aviser som kommer ut på 

lørdager. Ytterligere 30 aviser har imidlertid fredagsutgaver. En stor del av de mange 

lokalavisene som vil rammes av en slik omlegging har en betydelig del av sine abonnenter 

utenfor primærdekningsområdet. I tillegg kommer det faktum at de avisene som ikke har 

lørdagsutgaver ofte opplever at fredagsavisen ikke blir levert før dagen etter. Dermed vil mange 

abonnenter i realiteten først få fredagsavisen på mandag. Det er selvsagt svært ugunstig for dem 

som sliter med å holde på abonnentene. 

 

Departementet skriver i sitt høringsnotat at «Videre antas økende bruk av nettaviser/elektronisk 

avis å innebære at behovet for og etterspørselen etter papiraviser reduseres.» Det er for så vidt 

korrekt. Utfordringen er at for mange av de avisene som i dag er avhengige av postdistribusjon, så vil 

fortsatt papirutgaven være den klart viktigste bæreren av størstedelen av avisens inntekter. En 

omlegging som rammer den viktigste inntektsbæreren slik en avvikling av lørdagsdistribusjonen vil 

kunne gjøre, vil for mange aviser være katastrofal. Det vil dessuten skje i en tid hvor – som det vil 

være kjent – norske mediehus strever med å finne inntektsmodeller som kan finansiere 

journalistikken inn i en ny tid. Ethvert tiltak som, i en slik situasjon, klart rammer eller svekker de 

eksisterende inntektsbærerne, vil være svært vanskelig å håndtere for mange aviser. 



En effektiv og forutsigbar postdistribusjon av aviser vil fortsatt være et sentralt bidrag til oppfyllelsen 

av det såkalte infrastrukturkravet i Grunnlovens §100, sjette ledd: «Det påligger statens 

myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.» 

Det vil også være i tråd med den tenkning og de tradisjoner som er forankret i prinsippene om 

momsfritak og produksjonsstøtte, tiltak som har vært velfungerende i 45 år, og som har bidratt til 

at Norge har den relativt sett rikeste avisfloraen i verden og at vi er verdens mest avislesende 

folk.  Vi ber derfor departementet om å gå videre med alternativ 1 når det gjelder lørdags-

distribusjon av aviser. 
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