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Høring om Prop. 102 L (2018–2019) Endringer i postloven 
Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere, 

som har journalistikk som yrke. Vi har medlemmer fra alle typer medier, og har i vårt program at vi skal 

arbeide for et redaksjonelt mangfold av høy kvalitet som støtter opp under ytringsfriheten og demokratiet. 

NJ er sterkt kritisk til Regjeringens forslag om å redusere antall dager med postombæring. Det skyldes at 

posten er distribusjonskanalen som sørger for at ca. 170 000 abonnenter får avisen den dagen den gis ut. 

Dette utgjør ca. 13 % av den daglige distribusjonen. Posten har altså en nøkkelfunksjon i myndighetenes 

ivaretakelse av infrastrukturkravet i Grunnlovens §100: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for 

eit ope og opplyst offentleg ordskifte».  

Omleggingen som er foreslått vil få dramatiske konsekvenser for norske aviser. Etter at forslaget ble lagt 

fram advarte Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), om at livsgrunnlaget for 

mange av lagets over 110 aviser ville bli borte dersom antall omdelingsdager kuttes, rett og slett fordi det 

ikke finnes alternative distribusjonskanaler til postlevering1, og fordi mesteparten av annonseinntektene er 

knyttet til papiravisene. Lokalavisene har en stor del av opplaget sitt nettopp der det ikke er alternativ til 

Posten, og flere titalls aviser vil sannsynligvis forsvinne med frekvensreduksjon uten tilstrekkelige 

kompensasjonsordninger. 

En liknende advarsel kommer fra meningsaviser som Dagen, Klassekampen, Vårt Land og Nationen, som 

alle retter seg mot et nasjonalt publikum. Sistnevnte får i dag i underkant av 40 % av opplaget distribuert 

med posten 5 dager i uka – det vil si 4613 abonnenter for denne avisa alene2. For disse avisene er forslaget 

spesielt dramatisk, ettersom det kommer samtidig med at Regjeringen foreslår en omfattende omlegging 

av mediestøtten3, som - slik forslaget nå ligger på bordet - i særlig grad vil ramme disse avisene. For mange 

av lokalavisene som blir tilgodesett i Mediefinansieringsmeldingen3, oppleves forslaget om kutt i antall 

postombæringer som at Regjeringen slår bena bort under målsettingene den selv har begrunnet den økte 

støtten til lokalavisene med - avisene vil langt sjeldnere nå sitt publikum.      

Regjeringen foreslår å bøte på dette ved å sikre avisombæring tre dager i uka i en overgangsperiode på tre 

år. Også denne endringen innebærer at antall ukentlige avisdager reduseres med to. Myndighetene 

argumenterer for at dette vil gi mediehusene tid til å omstille utgivelsesfrekvensen for papiravisene og å få 

                                                             
1 Klassekampen, 01.04.19 
2 Medier24, 09.05.19 
3 Meld.St. 17 (2018-2019) 



med seg abonnentene fra papir til digitale plattformer. Det åpenbare problemet dette gir for blant andre 

riksavisene som har en løpende nyhetsdekning og debatter fra nisjer i samfunnet, har enkelte tatt til orde 

for at løses på en tilfredsstillende måte ved at abonnentene får gårdagens og dagens avis samtidig i 

postkassen.     

NJ er sterkt uenig i at det siste er en tilfredsstillende løsning. Vi kan vanskelig se for oss at abonnentene slår 

seg til ro med gårdagens nyheter i vår tids hektiske mediehverdag. For mediebedriftene er en 

tredagersløsning langt fra uproblematisk ettersom myndighetene da ikke har tatt hensyn til en rekke 

forhold som ligger utenfor mediehusenes kontroll. Forhold som har med den demografiske, teknologiske og 

økonomiske utvikling å gjøre: 

• En betydelig andel av avisabonnentene bor i områder der det ikke finnes bredbånd eller annen 

tilfredsstillende nettdekning for å følge avisenes digitale utgaver. 

• Digital mediebruk forutsetter utstyr og en teknisk kompetanse som mange avisabonnenter ikke har. 

• Betalingsviljen for digitale abonnementer er langt lavere enn for papiravisene.  

• Annonseinntektene er langt lavere på nett enn fra papiravisene. 

• Konkurransen om bruker- og annonseinntekter er langt tøffere på nett enn papir som følge av at 

nettavisene er i et globalt marked med tøff konkurranse om folks tid og penger – der de største 

aktørene styrer hva som er mulig å få betalt både fra brukere og annonsører. 

Disse forholdene er noen av grunnene til at mediehusene fortsatt får ca. 75 % av inntektene fra 

papiravisene. Dette er en paradoksal realitet med tanke på at mediebransjen og samfunnet har brukt 

milliarder av kroner gjennom 25 år på å digitalisere alle sider av samfunnet, ikke minst medietilbudet og 

mediebruken. Disse investeringene er samtidig årsaken til at vi nå ser endringer i folks brukervaner og 

betalingsvilje, og at regulering av det internasjonale annonsemarkedet er satt på dagsordenen av nasjonale 

myndigheter og overnasjonale organisasjoner. I denne konteksten kommer Regjeringens forslag om å 

redusere antall dager med post- og avisombæring for tidlig både for mediebrukerne og mediebransjen.  

NJ oppfordrer derfor Regjeringen og Stortinget til å stille forslaget om endringen i postloven i bero og 

snarest gå i dialog med mediebransjen for å samordne forslagene som følger av 

Mediefinansieringsmeldingen3 og forslagene om endringer i postomdelingen, slik at endringene som 

kommer, både ivaretar myndighetenes mediepolitiske mål og mediebransjens og mediebrukernes behov 

for tid til å tilpasse seg en heldigital mediehverdag.  
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