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OPPFØLGING AV MØTE 23.08.2016
Takk for hyggelig og konstruktivt møte. Vi opplevde at statssekretæren var innstilt på å se om
departementet kan bidra ytterligere til at det blir en god overgang til nye distribusjonsløsninger
når Posten legger ned sin lørdagsomdeling av aviser. Tiden frem til 1. november er imidlertid
svært knapp. Det er som vi beskrev i møtet en omfattende og komplisert jobb som må gjøres for
å få på plass et godt tilbud til de avisene som i dag bruker Posten i områder som ikke dekkes av
anbudet Kvikkas vant. Mye nødvendig informasjon er først blitt kjent for bransjen etter
sommeren.
Vi hadde 23. august også møte med Kvikkas og Norpost: Stig Kleive, daglig leder Kvikkas;
Kristoffer Fausa, markedssjef/prosjektleder Kvikkas; Trygve W. Moxness, prosjektansvarlig
Kvikkas og Terje Fjelldal, daglig leder Norpost.
Hensikten med møtet var å høre hvor langt de er kommet med å få på plass en løsning innenfor
anbudsområdet.
Vi sitter igjen med et inntrykk av at Kvikkas og Norpost ønsker å lage et godt tilbud, men en
rekke forhold gjør at vi er sterkt tvilende til om det lar seg gjøre å få dette på plass innen 1.
november. Det baserer vi på følgende:
 Det virker som om arbeidet er kommet kort, og at de har mangelfull kunnskap om dagens
distribusjonsløsninger. Vi fikk ikke presentert en reell skisse til en løsning, verken konkret
eller konseptuelt.
 De synes å ha kommet kort i innhenting av nødvendig informasjon fra
avisene/trykkeriene.
 Ved uforutsette forsinkelser som gir for sen innlevering har Kvikkas ingen plan for å
håndtere slike aviseksemplarer. Det betyr at for sent innleverte aviser aldri vil nå
abonnentene. I dag har Posten systemer som innebærer at de kommer frem neste
omdelingsdag – mandag.
 Datoen 1. november er basert på Kvikkas' ønske om å komme i gang med distribusjon
"før snøen kommer". Etter vårt syn er den ikke valgt på bakgrunn av en realistisk
vurdering av den tiden som er nødvendig for å få på plass et godt tilbud til avisene. Her
vil vi minne om at datoen 1. november først ble kjent for bransjen da Kvikkas ble tildelt
oppdraget, og kommunisert gjennom en pressemelding 1. juli.
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Konklusjonen er at vi er svært bekymret for om Kvikkas og Norpost klarer å få på plass et godt
tilbud innen 1. november.
I tillegg mener vi det kan stilles spørsmål ved om departementets og Stortingets forutsetninger er
oppfylt når mange aviser både vil få vesentlig lenger vei til innleveringspunkt – og dermed trolig
vil måtte endre trykketidspunkt og deadline – og vil få betydelige kostnader knyttet til å frakte
aviseksemplarer til nye innleveringspunkter. Kvikkas skisserte en løsning med rundt 20
innleveringspunkter, i praksis ett for hvert fylke. Dette er informasjon som
distribusjonsselskapene fikk så sent som for en ukes tid siden. I dag har Posten ni regionale
innleveringspunkter, og når aviser er innlevert der innen 00:30 er de sikret omdeling i
postregionen samme dag. Kvikkas ser i utgangspunktet for seg samme innleveringsfrist på sine 20
innleveringspunkter, noe som vil innebære at mange aviser vil måtte frakte eksemplarer over
avstander som umuliggjør innlevering 00:30 uten som nevnt å gjøre store tilpasninger.
Det gir ekstra grunn til bekymring når omleggingen skal skje i en periode som både er svært viktig
for annonseinntektene, og der mange aviser har hovedforfall for abonnenter. Da er avisene ekstra
sårbare for uregelmessigheter i distribusjonen.
En rekke abonnenter mottar avis i postboks. Det virket som om Kvikkas vil ha tilgang til
postbokser innenfor det området de skal betjene. Det overrasket oss, siden bransjens
distribusjonsselskaper per i dag ikke har slik tilgang.
Bransjen vil gjøre det den kan for at Kvikkas skal lykkes, men på bakgrunn av det som fremkom i
møtet vil vi anmode om at departementet løpende kvalitetssikrer den løsningen Kvikkas lager, og
at innføringsdato endres fra 1. november til 7. januar for anbudsområdet dersom det er
begrunnet tvil om at tilbudet vil dekke avisenes behov.
Vi anmoder også, som vi ga uttrykk for i møtet i departementet, om at Postens nedleggelse av
lørdagsomdeling av aviser innenfor det området som dekkes av bransjens distribusjonsselskaper
utsettes til 1. januar.
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