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Uttalelse: 

Vi viser til høringsbrev av 10. november 2017. Vi vil med dette avgi vårt høringssvar. 

Foreslått dekningsområde 

Dekningsområdet som departementet forslår tilsvarer dekningsområdet til departementets 

nåværende kontraktspart for omdeling av lørdagsaviser i abonnement, Kvikkas AS, per 17. 

november 2017, noe justert. 

Høringsbrevet beskriver det foreslåtte dekningsområdet slik: 

«Området har vært justert noe etter oppstart for inneværende kontraktsperiode, da det etter 

oppstart viste det seg at noen få, enkeltstående områder, manglet dekning. Gjennom 

samarbeid i dekningsutvalget (representanter for avisbransjen og Kvikkas AS) ble slike 

områder identifisert og fordelt. I noen områder har eksisterende avisbudnett opprettet 

dekning, i andre har Kvikkas AS opprettet dekning. Departementet har fått tilbakemelding 

om at representantene i dekningsutvalget ikke kjenner til områder som står uten dekning.» 

Dette ikke stemmer ikke. Som Klassekampen gjorde Samferdselsdepartementet 

oppmerksom på i en rapport vi sendte 6. januar 2017 havnet en ganske stor andel av 

abonnentene som fikk sin lørdagsavis distribuert med Posten inntil 5. november i 2016 i et 

ingenmannsland i tida etterpå. Kun ca 2/3-deler av «Postens abonnenter» ble enten tatt over 

av Kvikkas eller eksisterende bud. Vi har brukt mye tid og krefter på å finne en løsning på 

de som havnet i ingenmannsland, og mange har enten Kvikkas eller eksisterende bud tatt på 

seg etterhvert, men fortsatt bor nesten 250 (se vedlagte liste) av våre abonnenter på adresser 

ingen vil levere lørdagsaviser til på lørdager. Dette er adresser som ikke står oppført på 

unntakslista til departementet. Ettersom dette kun gjelder Klassekampen-abonnenter må vi 

anta at det reelle tallet uten lørdagsdekning er mye høyere. 
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Hvorfor departementet får informasjon om at «dekningsutvalget ikke kjenner til områder 

uten dekning» vil vi ikke spekulere i, men det kan tyde på at dekningsutvalget ikke er bredt 

nok sammensatt. En avisgruppe som ble særlig hardt rammet av omleggingen 5. november 

2016 er riksaviser som Klassekampen, Vårt Land, Nationen og Dagen. Avisene har 

abonnenter over hele landet, men de er så spredt at de ikke kan drifte egne bud. Disse 

avisene er ikke representert i dekningsutvalget og i alle fall i Klassekampen opplever vi at 

våre innspill ikke blir hørt. 

Videre vil vi presisere at dekningsområdet må ses på som en dynamisk størrelse. Vi ser at 

flere budruter allerede er under press. Når departementet definerer dekningsområdet må det 

derfor tas høyde for at området som i dag er dekket av bransjens egne bud kan bli mindre i 

løpet av neste anbudsperiode. Vi ser for eksempel at Amedia har lagt ned lørdagsutgaven for 

flere titler bare i 2017. De signaliserer selv at dette kan skje med flere titler de kommende 

året. At lokalaviser, som må sies å være bærebjelken i store deler av avisbudnettet, slutter å 

komme ut på lørdager, vil åpenbart kunne føre til at det totale, eksisterende dekningsområdet 

blir mindre. 

Vi har på dette grunnlaget tre tilbakemeldinger: 

1. Det bør gjøres en ordentlig undersøkelse på hvor mange som faktisk ikke får levert 

avis på lørdag i dag, men som ikke står på lista over unntak som ligger ved 

høringsbrevet fra departementet. Dekningsområdet må deretter utvides til å gjelde 

også disse. 

2. Dekningsområdet må defineres som en dynamisk størrelse, gjerne med 

departementets liste som grunnlag (i tillegg til de nevnt i pkt 1), men med en tekst 

som gjør noen ansvarlige for lørdagsdistribusjon av aviser om deler av det 

eksisterende avisbudnettet faller bort. For eksempel ved at budruter i Helt Hjem-

systemet blir lagt ned eller reduserte. Sekundært kan man legge bort lista som 

definerer dekningsområdet og kun operere med unntakene og si at alle andre adresser 

skal utgjøre dekningsområdet. 

3. De mellomstore riksavisene må få en representant i dekningsutvalget. 

 Vennlig hilsen 

Christian Samuelsen 

Administrerende direktør, på vegne av Klassekampen 
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