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1. Innledning 
Landsmøteperioden 2012-2014 har vært sterkt preget av store omstillinger og nedskjæringer 
i mediebransjen generelt og dagspressen generelt. 
 
Forbundet har derfor viet mye av sitt til arbeid til rammebetingelsene for mediene, og også 
vært aktiv og engasjert i mediespørsmål sammen med LO. Forbundet ser det som en av sine 
viktigste oppgaver å ivareta medlemmenes interesser i og gjennom LO som stor medieeier 
og betydelig samfunnsaktør. 
 
Forbundet har dessuten avgitt flere høringsuttalelser i medierelaterte spørsmål. 

 
 

2. Forbundets tillitsvalgte 
Landsmøtet 19. – 20. mars 2012 gjorde følgende valg: 
 

2.1. Forbundsstyret 
Leder  : Helge Rønning Birkelund, Oppland Arbeiderblad 
Nestleder : Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad 
Kasserer : Tore Sjølie, Norsk Journalistlag 
Sekretær : Steinar Grønbekk LO Media 
Styremedlem : Eva Grønseth, konserntillitsvalg, Amedia/Romerikes Blad 
 
Vararepresentanter i rekkefølge: 

 Lene Svenning, LO Media/HK-Nytt 

 Dan Hagen, Telemarksavisa 

 Ragnhild Gustad, Nordlys 
 
Helge Rønning Birkelund søkte og ble innvilget permisjon fra vervet som leder for fra 
15.10.2012 til 01.08.2013 fra vervet som følge av habilitet knyttet til en vikarstilling. 
Permisjonen ble senere forlenget ett år, og høsten 2014 ble Helge Rønning Birkelund fritatt 
fra ledervervet ut perioden. 
 
Nestleder Line Finnøy Bakken fungerte og overtok senere vervet som forbundsleder, 
herunder som møtende representant i LO-sekretariatet, LOs representantskap og LO-
kongressen. 
 
1. vara til forbundsstyret, Lene Svenning, gikk samtidig inn som fast medlem i forbundsstyret, 
mens Tore Sjølie rykker opp fra 2. vara til 1. vara til LOs representantskap, og ble dessuten 
oppnevnt som 1. vara til LO-kongressen. 
 

 
2.2. Landsstyret 

 Helge Rønning Birkelund, Oppland Arbeiderblad 

 Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad 

 Tore Sjølie, Norsk Journalistlag 

 Steinar Grønbekk LO Media 

 Eva Grønseth, konserntillitsvalg, Amediat/Romerikes Blad 

 Lene Svenning, LO Media/HK-Nytt 

 Dan Hagen, Telemarksavisa 

 Ragnhild Gustad, Nordlys 
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Vararepresentanter i rekkefølge: 

 Anne Grenersen, Avisa Nordland 

 Nicolaas A. Kippenbroek, Scan4News 

 Kjell Ove Holsbøvåg, Tidens Krav 

 Britt-Ellen Negård, Glåmdalen 

 Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad 

 Kari Karstensen, Finnmarken/redaktør 

 Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå/redaktør 
 
I forbindelse med Helge Rønning Birkelunds permisjon og senere fritak fra vervet som 
forbundsleder, gikk 1. vara Anne Gregersen inn som fast medlem av landsstyret med 
virkning fra 15.10.2012. 
 

2.3. Kontrollkomité 
 Mona Larsen, Dagsavisen 

 Hanne S. Kullerud Nielsen, LO Media 

 
2.4. Representant til LOs representantskap 

 Helge Birkelund Rønning 
 
Vararepresentanter i rekkefølge: 

 Line Finnøy Bakken 

 Tore Sjølie 
 
2.5. Representant til LO-kongressen 

 Helge Birkelund Rønning 
 
Vararepresentant: 

 Line Finnøy Bakken 
 

2.6. Valgkomite 
 Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå 

 Kirsti Nielsen, Rana Blad 

 Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad 
 

 
3. Representasjon 
 

3.1. LOs sekretariat 
 Helge Rønning Birkelund og Line Finnøy Bakken har møtt med tale- og forslagsrett. 

 

3.3. LOs representantskap 
 Line Finnøy Bakken og Tore Sjølie har møtt. 

 

3.3. LO-kongressen 2013 
 Tore Sjølie møtte. 

 

3.4. Fellesutvalget for kollektiv hjem 
 Tore Sjølie har møtt. 

 

3.5. LOs hovedkassererkonferanser 

 Tore Sjølie har møtt. 
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3.6. Bank- og forsikringskonferanser 
 Tore Sjølie har møtt. 

 

3.7. Annet 
 Forbundets ledelse har vært representert under landskonferanser for tillitsvalgte i A-

pressen/Amedia i perioden. 

 Eva Stenbro har sittet i styret for Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker i 
perioden. 

 Line Finnøy Bakken var i LOs delegasjon som møtte i Stortingets kulturkomites 
høring om statsbudsjettet. 

 Line Finnøy Bakken var med i en LO-delegasjon som var i San Francisco i oktober 

2014 for å se på medieutvikling. 

 Tore Sjølie representerte forbundet under Norsk Folkehjelps 75-årsjubileum i 
desember 2014. 

 Steinar Grønbekk representerte forbundet under en konferanse om forslag til ny 
postlov i regi av Postkom i januar 2015.  

 Line Finnøy Bakken var gjest under Norsk Journalistlags landsmøte i mars 2015. 

 Line Finnøy Bakken har siden høsten 2014 sittet i Arbeiderpartiets demokrati- og 
medieutvalg. 

 
 

4. Administrasjon og drift 
Forbundet har ingen ansatte. Forbundets drift er i hovedsak basert på frivillig innsats fra 
forbundets tillitsvalgte. 
 
Administrasjonen utføres av hovedkasserer og timeleid kontorhjelp som bistår med 
innkreving av kontingent og vedlikehold av medlemsregisteret. 
 
Forbundsstyret har i perioden startet en evaluering av forbundets drift og administrasjon.  
 
Forbundsstyret har hatt 17 møter og behandlet 105 saker i perioden. 
 
Landsstyret har hatt 3 møter og behandlet 17 i perioden. 
 
 

5. Økonomi 
Forbundets regnskap føres av AOF og revideres av LOs revisjonskontor. 
 

5.1. Inntekter 
Forbundets økonomi er anstrengt og gir ikke rom for særlig aktivitet utover dagens nivå. 
 
De fleste av forbundets medlemmer betaler kontingent til og får ivaretatt spørsmål knyttet til 
tariff og arbeidsforhold av andre presseorganisasjoner. Det er derfor ikke rom for å øke 
kontingenten mer enn ordinær prisstigning. 
 
I 2015 koster fullt medlemskap 1.668 kroner pr. år, mens pensjonister betaler 860 kroner.  
 
Forbundet har også i denne perioden hatt en egen tjenesteavtale med LO der inntektene går 
til drift av forbundet. 
 

5.2. Utgifter 
Forbundets drift er svært billig. Hovedkasserer tar seg av administrasjon og innkreving av 
kontingent på egen fritid, bare med noe leid hjelp. 
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Kontingent til LO utgjør en betydelig andel av forbundets totale budsjett. Denne kontingenten 
er avhengig av antall medlemmer og beregnes som fastbeløp etter LOs egne regler. 
 
Forbundsstyret har begrenset sin møtevirksomhet og det holdes telefonmøter så langt det er 
mulig. Møtevirksomheten i landsstyret er også begrenset. 
 
Forbundet betaler dessuten lave honorarer og godtgjørelse til forbundsstyrets medlemmer, 
som alle er i full jobb og utfører sine verv på fritid. 
 
Økonomien setter klare begrensninger i forbundsstyrets arbeidsmuligheter. Det er verken 
økonomi til å frikjøpe tillitsvalgte eller iverksette for eksempel sentrale vervekampanjer. 
 
Tidlig i perioden stoppet forbundsstyret en rettslig prosess med juridisk bistand knyttet til 
ansettelsesforhold for ett medlem i et frittstående medium, som ble innledet i forrige 
landsmøteperiode. Saken har påført forbundet store kostnader og ble trukket da det viste 
seg at saken neppe ville føre fram. 
 

5.3. Eiendeler 
Forbundet har få eiendeler utover bankinnskudd: 
 

 25 aksjer i Sparebank 1 Skadeforsikring AS 

 14 aksjer i Sparebank 1 Gruppen AS 

 69 aksjer i Sørmarka AS 
 
I 2012 gikk LO og forbundene inn med til sammen 43 millioner kroner i ny egenkapital i 
Sparebank1 Gruppen AS, fordelt på 8.600 aksjer á 5.000 kroner. Forbundets andel av 
kapitalforhøyelsen utgjorde 1 aksje. 
 
I perioden har forbundet kjøpt inn et nettbrett som disponeres av forbundsleder. Innkjøpet er 
dekket over driftsbudsjettet. 
 
 

6. Medlemstall 
Forbundet hadde 31.12.2014 760 medlemmer, 208 kvinner og 552 menn, herav 196 
pensjonister.  
 
I perioden har medlemstallet gått ned ikke minst som følge av nedbemanninger og andre 
endringer i mediebransjen. 
 
Samtidig har antallet pensjonister økt. Også det påvirker forbundets kontingentinntekter. 
 

6.1. Medlemsutvikling 
Medlemstallet var stabil i perioden fram til 2010, selv om flere av avisene har redusert sin 
bemanning. Fra 2011 til utgangen av 2014 har forbundets medlemstall gått ned med 42 
medlemmer.  
 
For eksempel hadde forbundet 56 medlemmer i Dagsavisen i 2001. I 2014 medlemstallet 
redusert til 17. Et annet eksempel er Romerikes Blad hvor forbundet i 2001 hadde 55 
medlemmer, nå er det nede 29. 
 
I LO Media har forbundets medlemstallet har økt. Der ble Stiftelsen LO Media og Stiftelsen 
Aktuell er slått sammen til ett selskap i 2009.  
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Medlemsutviklingen ser slik ut: 
 

Avdeling 1991 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akershus Amtstidende 10 12 5 5 5 4 3 3 3 

ANB  24 12 15 15 19 14 14 15 6 

Amedia  9 8 8 9 9 10 7 7 

Amedia Salg og Marked  5 5 5 5  2 2 1 

Arbeidets Rett 8 6 7 7 9 8 6 5 5 

Aura Avis 6 7 4 4 5 3 2 2 2 

Aust-Agder Blad 5 4 4 4 4 3 3 3 0 

Avisa Nordland 26 26 25 25 23 22 20 18 16 

BergensAvisen 30 42 26 26 26 17 17 14 12 

Dagsavisen 46 56 32 32 26 21 21 19 17 

Demokraten 18 9 8 8 8 6 4 4 4 

Finnmark Dagblad 19 13 13 13 8 7 6 5 5 

Finnmarken 15 12 11 11 9 7 5 4 3 

Firdaposten 10 8 9 9 10 9 7 7 6 

Fremover 20 15 10 10 9 10 10 9 7 

Glåmdalen 35 25 28 28 26 26 26 23 22 

Halden Arbeiderblad 17 22 22 22 21 18 15 15 18 

Hamar Arbeiderblad 46 51 43 43 45 41 39 38 33 

Hardanger Folkeblad 6 6 6 6 8 5 4 4 3 

Helgelendingen 15 17 20 20 20 19 20 21 14 

Landsorganisasjonen 7 3 2 2 2 2 2 2 2 

LO Media  16 22 22 32 38 41 40 39 

Lokalavisa Sør-Østerdal   8 8 7 6 7 8 6 

Malvikbladet   2 2 2 2 1 1 1 

NamdalsAvisa 18 24 19 19 18 18 18 18 17 

Nordlys 45 44 44 44 40 36 38 38 36 

Opdalingen 5 4 3 3 2 2 1 0 0 
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Oppland Arbeiderblad 40 38 39 39 37 33 35 33 31 

Rana Blad 16 17 18 18 17 19 18 18 15 

Rjukan Arbeiderblad 5 8 6 6 6 5 4 4 4 

Rogalands Avis 30 3 2 2 2 2 2 2 1 

Romerikes Blad 52 55 42 42 37 33 32 30 29 

Sarpsborg Arbeiderblad 25 2 18 18 17 15 14 15 14 

Stjørdalens Blad 11 8 8 8 7 6 7 8 8 

TelemarksAvisa 38 37 31 31 30 25 28 28 22 

Tidens Krav 19 17 14 14 13 11 10 10 10 

Diverse utenfor Oslo 20 34 53 51 57 51 52 55 54 

Diverse Oslo 59 68 66 65 66 67 65 60 59 

Studenter   4 4 3 6 8 7 8 

Elever   8 8 7 4 5 4 3 

Pensjonister   78 78 92 99 106 109 138 

Pensjonister over 75 år   53 53 58 63 58 61 58 

Totalt 917 907 859 856 852 802 795 777 760 

 

6.2. Kjønnsfordeling 

 Kvinner Menn Totalt 

1997 249 751 1000 

2001 234 715 949 

2003 215 662 877 

2004 218 648 866 

2005 211 646 857 

2006 221 646 867 

2007 224 642 866 

2008 221 638 859 

2009 221 635 856 

2010 219 633 852 

2011 214 588 802 

2012 214 581 795 

2013 212 565 777 

2014 208 552 760 

 

Av landsstyrets 8 valgte medlemmer og 8 valgte vararepresentanter er 8 kvinner og 8 menn. 
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7. Kursvirksomhet 
Under landsmøtet i mars 2012 ble det gjennomført et seminar i samarbeid med AOF og med 
støtte fra Opplysnings- og utviklingsfondet. 
 
I august 2012 ble det gjennomført et todagers seminar for forbundsstyrets medlemmer med 
støtte fra Opplysnings- og utviklingsfondet. 
 
I oktober/november 2012 deltok Steinar Grønbekk på «Yorkshireskolen» i regi av AOF med 
støtte fra Opplysnings- og utviklingsfondet. 
 
 

8. Samarbeidet med LO 
Forbundet har i landsmøteperioden hatt et godt forhold til Landsorganisasjonen i Norge og 
LOs ledelse. 
 
Forbundsleder har møtt på en rekke av LOs sekretariatsmøter for å holde kontakten, og 
forbundet har vært representert på LOs representantskapsmøter. 
 
I løpet av perioden har også forbundsstyret og landsstyret hatt til sammen to felles møter 
med representanter fra LO og LO-ledelsen for å diskutere mediepolitiske spørsmål. 
 
 

9. Forholdet til Amedia 
Forbundet har ingen formell rolle i forhold til Amedia, men det vært løpende kontakt med de 
konserntillitsvalgte i saker først og fremst knyttet til omstillingene i konsernet. 
 
Amedias nye konsernsjef Are Stokstad ble invitert og takket ja til å møte forbundsstyret kort 
tid etter at han ble tilsatt i stillingen. 
 

 
10. LOfavør 
Forbundene er tilknyttet LOfavør-ordningen. Kollektiv hjemforsikring er obligatorisk for alle 
medlemmer og premien utgjør en vesentlig del av kontingenten medlemmene betaler til 
forbundet. 
 
Forbundet har ikke ønsket å knytte seg til flere obligatoriske ordninger, men medlemmene 
har tilgang til bank, forsikring og andre tjenester som er billigere og bedre enn de man 
vanligvis vil få individuelt. 
 
Alle medlemmer får tilsendt et eget LOfavør-bevis som er både medlems- og rabattkort. Det 
kan også utvides med et kredittkort. 
 
 

11. 25-årsmerke 
Forbundsstyret har i perioden vedtatt å innstifte et hedersmerke for 25 års medlemskap i 
forbundet. I løpet av perioden er det derfor gjort en kartlegging av innmeldingsdato. 
 
Utdeling av 25-årsmerkene starter i 2015. 
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12. Politikk 
 

 
12.1. Medieeierskapsloven 
Forbundet sendte følgende uttalelse til LO i forbindelse med felles høringssvar om forslaget 
til endringer i medieeierskapsloven i 2012:  
 
APF er glad for at endringene i medieeierskapslovgivningen legger opp til en mer moderne 
og dynamisk lovgivning enn i dag. Det er i dag et misforhold mellom loven og lovens 
virkemåter på den ene siden og det reelle mediemarkedet på den andre siden. Det er derfor 
viktig at denne reguleringen skjer på forskriftsbasis og at den er fleksibel i forhold til 
utviklingen på medieområdet.  
 
Forutsetningen er at man ikke bare ser opplagstall, men den totale mediesituasjonen i 
Norge, inkludert digitale medier, når man skal vurdere eierskap. At vurderingen baserer seg 
på markedsandeler, dekningsgrad og den reelle konkurransesituasjon og ikke håndheves 
stivbeint.  
 
Dagens avgrensing av de regionale markedene er ikke oppdaterte. Nye må fastsettes, og de 
må basere seg på medienes faktiske nedslagsfelt og funksjon som informasjonskilde.  Som 
eksempel vil Schibsted ha en stor markedsandel i områder hvor nye A-pressen vil være 
dominerende i forhold til opplagstall når man tar hensyn til elektronisk mediebruk.  
 
Samtidig er det viktig å bevare arbeidsplasser. APF frykter at en stivbeint tolkning av 
regelverket vil føre til at konsern må kvitte seg med aviser og at det igjen går ut over de 
ansatte - i stedet for konsernet.  
 
APF frykter at for mye makt tillegges Medietilsynet som både skal lage normene og samtidig 
håndheve dem. Medietilsynet bør ikke både være premissleverandør og kontrollorgan 
samtidig. Premissene bør derfor legges av departementet i samråd med Norsk 
Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforbund.  
 
En videreføring av medieeierskapsloven må ha et nytt og utvidet virkeområde som må sikre 
mangfoldet i det samlede mediemarkedet. 
 

 
12.2. Lederbonuser i Amedia 
Forbundet avga følgende uttalelse i forbindelse med diskusjonen om lederbonuser i Amedia i 

2013:  

Forbundsstyret i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) reagerer på at Amedia har 

utbetalt 20 millioner kroner i såkalt stay-on-bonuser til 43 personer i forbindelse med 

sammenslåingen av A-pressen og Edda Media.  

Forbundsstyret i APF mener det er svært uklokt og forstår godt at Amedia-ansatte er 

provosert over slike bonusutbetalinger, og det samtidig som Amedia ønsker å kutte 300-400 

ansatte og spare 350-400 millioner kroner. 

 

12.3. LOs handlingsprogram 2013-2017 
Forbundet sendte inn to forslag til LO-kongressen 2013 og som også ble begrunnet i 
debatten om handlingsprogrammet under selve kongressen: 
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FORSLAG 1: Styrk produksjonstilskuddet 
Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier er svært viktig for å opprettholde 
avismangfoldet og sikre demokratiet. LO mener derfor at støtten må styrkes for å hjelpe 
mediebedrifter med marginale vilkår å overleve. 
 
Begrunnelse: Støtteordningene er avgjørende for mangfoldet i dagens avistilbud, og den er 
med på å medvirke til at mediebedriftene har ressurser til å publisere sitt innhold på nye 
plattformer i takt med folks endrede brukervaner. 
 
Folks endrede prioritering til nettmedier har en multippel negativ effekt for avisene. For det 
første reduseres abonnements- og løssalgsinntektene. For det andre rammes også 
annonseinntektene. Nettannonsene bidrar bare med en brøkdel av annonseinntektene i de 
fleste avishus. 
 
Færre lesere gir mindre betalingsvilje for annonseplassen. For det tredje sliter mediebransjen 
med å få brukerne til å betale for redaksjonelt innhold på nett. Samtidig fordyrer fallende 
produksjonen og distribusjonen av avisene. Dette arter seg som et kappløp med tida, mens 
en jobber med løsninger for å få finansiert den tradisjonelle kvalitetsjournalistikken.  Det er 
viktig å sørge for oppholdelsesdrift i denne omstillingsfasen slik at ikke tradisjonsrike og 
seriøse mediebedrifter bukker under. 
 
Det er godt underbygget at produksjonsstøtten er av sentral betydning for mangfold og 
kvalitet i mediene. Dette igjen er viktig for det demokratiske ordskiftet og for god nyhets- og 
kulturformidling. 
 
Konklusjon: LO vil arbeide for at produksjonstøtten økes de nærmeste årene, og fortsatt 
fritak for merverdiavgift for avisene og NRK. 
 
FORSLAG 2: Statsstøtten til Institutt for Journalistikk må opprettholdes 
Forslag: LO mener at statsstøtten til journalistenes etter- og videreutdanningstilbud må 
opprettholdes og økes. 
 
Begrunnelse: Det er behov for støtte til kompetanseheving i mediebransjen, særlig for 
journalister i små og mellomstore enheter. 
 
LO er imot å legge ned hele støtteordningen til mediebransjens eget etterutdanningsinstitutt 
Institutt for Journalistikk (IJ), og vil henlede oppmerksomheten mot Kulturdepartementet som 
også understreker at det er viktig for regjeringen å bidra til en vellykket omstilling i 
avisbransjen. 
 
Store deler av kursvirksomheten ved IJ er allerede finansiert av journalistene og 
mediebedriftene selv. Statsstøtten brukes primært til å delfinansiere kurstilbud for mindre og 
ikke så ressurssterke redaksjoner, samt frilansere, og det er særlig medarbeiderne i distrikts- 
og lokalavisene som deltar på kursene. Statsstøtten er med på å bidra til et mediemangfold 
og til å sikre at ressursfattige medier fra små og store steder i hele landet får ta del i en helt 
nødvendig kompetanseheving for å ivareta pressens samfunnsoppdrag. 
 
Regjeringens eget mediestøtteutvalg foreslo for bare et år siden å øke støtten til Institutt for 
Journalistikk. I statsbudsjettet for 2013 ble støtten derimot redusert. 
 
Konklusjon: En videre nedtrapping av statsstøtten vil kunne få svært alvorlige konsekvenser 
for utviklingen av instituttet som er det viktigste kompetansetilbudet til norske journalister og 
redaktører. LO vil derfor arbeide for at støtten skal økes. 
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I det endelige vedtaket om LOs handlingsprogram 2013-2017 er følgende formulering tatt 
inn: 
 
Demokrati og medier 
Pressefrihet og godt fungerende medier er en avgjørende forutsetning for ytringsfrihet, 
rettssikkerhet og et levende demokrati. LO skal arbeide for å opprettholde mediemangfoldet. 
Pressestøtten og momsfritak er viktig for å hindre at nyhets- og aktualitetsmedier svekkes 
eller legges ned.  
 

12.4. Medienes rammebetingelser 
Forbundet tok opp kampen for videreføring av momsfritaket før jul i 2012, blant annet 
gjennom kronikker i Dagens Næringsliv. Engasjementet hos øvrige presseorganisasjoner 
økte også i takt med en stadig forverring av situasjonen for mediene.  
 
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 en felles lavmoms på 8 prosent for både 
papirbaserte og digitale nyhetsmedier, mens det er flertall på Stortinget for nullmoms. Saken 
skal behandles i ESA. 
 
Stortinget tvang også regjeringen til retrett i forslaget om kraftige kutt i pressestøtten og 
støtten til Institutt for journalistikk.  
 
Momsfritaket spesielt og mediestøtte generelt må fortsatt stå høyt på agendaen for forbundet 
siden det har avgjørende betydning for medienes overlevelsesmuligheter i den krevende 
overgangen til digital publisering.   

 
12.5. Fagpresse 
I august 2014 hadde landsstyret et eget møte med representanter for LO-ledelsen og 
Fagpressen for å diskutere og samkjøre synspunktene på arbeidet for å sikre momsfritak for 
fagpresse og tidsskrifter.  
 
Regjeringen har sett helt bort fra fagpresse og tidsskrifter i sin tilnærming til spørsmålet om 
momsfritak. Forbundet har derfor engasjert seg spesielt for å få løftet fagpresse og 
tidsskrifter inn i momsdiskusjonen, samtidig bidra til å synliggjøre problemstillingene for LO 
som en stor eier av både dagspresse og fagpresse. 
 
Forbundet har også stilt seg bak Fagpressens arbeid for å sikre nullmoms for fagpresse og 
tidsskrifter.  
 

12.6. Ny postlov og postforskrift 
Forbundet sendte følgende høringssvar om regjeringens utkast til ny postlov og postforskrift i 

januar 2015:  

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) stiller seg bak synspunktene som framkommer i 

høringssvaret fra Landsorganisasjonen i Norge. 

Som en organisasjon for redaksjonelle medarbeidere og ledere i norske medier, vil APF 

spesielt understreke: 

I en situasjon der fallende volum og lønnsomhet svekker den tradisjonelle postdistribusjonen, 

er APF forundret over at departementets svar er å foreslå en ny postlov som vil undergrave 

postdistribusjonen i de områdene som trenger den mest. APF kan ikke forstå annet enn at 

implementeringen av EUs tredje postdirektiv er blitt et mål i seg selv, ikke å sikre at 

innbyggere og næringsliv får mest mulig likeverdige tjenester uavhengig av postadresse. 
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APF kan ikke se at departementet har dokumentert at fri konkurranse i et fallende marked vil 

gi like gode eller bedre posttjenester i hele landet. I stedet er det godt grunnlag for å hevde at 

distriktene vil få dyrere og dårlige posttjenester. Fri konkurranse vil begrense seg til 

befolkningstette områder, mens behovet for statlig støtte til å opprettholde posttjenester i 

allerede ulønnsomme områder bare vil øke. 

 APF vil advare mot å erstatte enhetsportoen som vi kjenner den i dag med det som i 

realiteten er en maksimumspris. På posttjenester som allerede er omfattet av fri 

konkurranse, gis det allerede betydelige rabatter ved massedistribusjon i befolkningstette 

områder. Det er ingenting som tilsier at vi ikke vil se det samme for brevpost under 50 gram, 

der også det store volumet er massedistribusjon. Reelt sett vil posttjenester for innbyggere 

og næringsliv i Distrikts-Norge bli dyrere enn i befolkningstette områder. 

APF er også forundret over at forslaget til ny postlov og postforskrift ikke stiller noen krav til 

utleveringshyppighet, framsendingstid og kvalitet på posttjenester det legges opp til fri 

konkurranse om. Det må være en selvfølge at krav til og kvalitet på grunnleggende 

infrastruktur i samfunnet fastsettes av våre folkevalgte gjennom lov og forskrift. 

APF anser forslaget om å kutte ordinær lørdagsomdeling av post som et svært uheldig. At 

det er foreslått en alternativ løsning med fortsatt avisdistribusjon i områder uten andre 

alternativer, anser APF mest som en avledningsmanøver for å «løse» den mest 

umiddelbare, synlige og merkbare konsekvensen av ny postlov for folk flest. APF anser 

lørdagsdistribusjon av aviser som en selvfølge. Men fem ordinære omdelingsdager i stedet 

for dagens seks, er i seg selv en synliggjøring av konsekvensen av forslaget til ny postlov og 

postforskrift – et dårligere posttilbud, spesielt i Distrikts-Norge. 

12.7. Politisk streik 
LO, Unio og YS oppfordret til en to timer lang politisk streik 28. januar 2015 i protest mot 
regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 
 
Siden forbundet ikke er en tarifforganisasjon og dermed heller ikke er omfattet av 
streikeinstituttet, valgte forbundet å begrense seg til å støtte streiken, men uten å gi noen 
spesiell anbefaling om hvordan medlemmene burde forholde seg til den politiske streiken. 
 

12.8. Demokrati-prosjekt 
Forbundsstyret har høsten 2014 og vinteren 2015 jobbet for å få gjennomført et eget prosjekt 
med arbeidstittelen «Demokrati uten lokalmedier». Hensikten er å belyse lokalmedienes 
betydning for lokaldemokratiet. 
 
LO har signalisert at de kan være villige til å støtte gjennomføringen av et slikt prosjekt 
økonomisk. Men da det ble innhentet priser på bistand til å gjennomføre undersøkelser og 
analyse, ble det klart at det er behov for å hente inn finansiering fra flere kilder. 
 
Forbundsstyret oversender derfor prosjektbeskrivelse og annet materiell til det nye 
forbundsstyret med en oppfordring om å videreføre arbeidet med prosjektet. 
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