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KAPITEL 1

Hovedresunié
Indledning
Distributionsudvalget blev nedsat af statsministeren i december 1977. Ved udvalgets første
møde i marts 1978 blev der etableret to underudvalg, der i 1978 og 1979 har udarbejdet en
række notater og redegørelser om dagbladenes
distributionsforhold.
Distributionsudvalget har med udgangspunkt i kommissoriet undersøgt, hvorledes
danske dagblade distribueres, og hvilke omkostninger distributionen påfører de enkelte
dagblade.
Udvalget har endvidere søgt at vurdere betydningen af det indirekte tilskud, som de moderate posttakster er udtryk for.
Endelig har udvalget vurderet muligheden
for etablering af et særligt samdistributionsselskab med staten som deltager.

Distributionsstrukturer
og omkostningsforhold
Skønt dagbladene har en række fælles træk,
må de i distributionssammenhænge karakteriseres som en heterogen gruppe. Udvalget har
fundet det hensigtsmæssigt at opdele dagbladene i 8 grupper efter følgende kriterier:
-

lokaludgivelse/landsdækkende udgivelse
eftermiddagsudgivelse/morgenudgivelse
løssalg/abonnementssalg
oplagsstørrelse

De mindste lokale dagblade anvender postvæsenet og egne bude til omdeling af aviser. Distributionsomkostningerne pr. stk. steg i
perioden 1973-78 fra 13 øre til 26 øre.
De lidt større lokale dagblade med oplag
mellem 10.000 og 25.000 stk. foretager også
bladomdelingen ved hjælp af postvæsenet og
egne bude, men postdistributionen er her af
langt mindre betydning. - Distributionsom-

kostningerne pr. stk. steg i perioden 1973-78
fra 17 øre til 27 øre.
De lokale dagblade med oplag mellem
25.000 og 50.000 stk. pr. hverdag deles i to
grupper efter udgivelsestidspunktet. Medens
eftermiddagsbladene næsten udelukkende foretager omdelingen gennem egne bude, medtager postvæsenet næsten halvdelen af morgenbladenes oplag. Både morgen- og eftermiddagsbladenes distributionsomkostninger pr.
stk. steg i perioden 1973-78 fra 16 øre til 30
øre.
De største lokale dagblade med oplag over
50.000 stk. pr. hverdag anvender egne bude til
omdeling af næsten hele oplaget. - Gruppens
distributionsomkostninger pr. stk. steg i perioden 1973-78 fra 26 øre til 47 øre.
De mindste landsdækkende dagblade sender 87",, af oplaget gennem postvæsenet - heraf
er de 79"» til omdeling til abonnenter. Nogle få
procent af oplaget bliver omdelt gennem kollektive distributører. - Distributionsomkostningerne pr. stk. steg i perioden 1973-78 fra 13
øre til 24 øre.
De to landsdækkende løssalgsblade får
knap halvdelen af oplaget distribueret gennem
Bladkompagniet A/S, medens den anden halvdel bliver transporteret via egne vogne og fælles vognmænd. - Distributionsomkostningerne
pr. stk. steg i perioden 1973-78 fra 10 øre til 15
øre.
De store landsdækkende abonnementsblade har en meget kompliceret distributionsstruktur omfattende postvæsenet, egne bude,
fælles bude, mindre distributører, kollektive
distributører m.v. - Distributionsomkostningerne pr. stk. steg i perioden 1973-78 fra 37 øre
til 64 øre.
Sammenfattende kan siges, at de mindste
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dagblade blandt de lokale og blandt de landsdækkende havde den største procentvise stigning i stykomkostningerne, medens de større
dagblade havde de største stigninger målt i øre.
- Der er i denne sammenhæng set bort fra de
to løssalgsdagblade. - Generelt kan for abonnementsbladene siges, at jo større oplag jo
højere bliver distributionsomkostningerne pr.
stk.
Postvæsenets rolle i
dagbladsdistributionen
Postvæsenet distribuerer 13"» af det totale
bladoplag på hverdage, men betydningen af
postdistributionens eksistens varierer en del
mellem bladgrupperne. Størst betydning har
den for de små landsdækkende dagblade (79°,,
af oplaget postomdeles), de lokale morgendagblade (47"„ af oplaget postomdeles) og de
mindste lokale dagblade (36"<> af oplaget postomdeles).
Der er i udvalget enighed om, at postvæsenet har et underskud på dagbladsomdelingen.
Derimod er der ikke opnået enighed om underskuddets størrelse. Medens postvæsenet
ønsker underskuddet beregnet efter delomkostningsprincippet, hvor alle omkostninger
fordeles på forskellige forsendelsesarter, mener Danske Dagblades Forening, at underskuddet skal beregnes efter bortfalds-omkostningsprincippet, hvor kun en del af de totale
omkostninger hos postvæsenet skal fordeles ud
på blandt andet dagbladsforsendelserne, således som det blev fastslået i betænkningen
Dagspressen og Samfundet fra 1969.
Efter delomkostningsprincippet var postvæsenets underskud på dagbladsbesørgelsen
79,6 mill. kr. i 1978. Beløbet udgjorde ca. 22%
af postvæsenets totale underskud på 356,6 mill,
kr. - Danske Dagblades Forening (DDF) har i
denne forbindelse understreget, at der er forskel på Post- og Telegrafvæsenets og DDF's
definition på et dagblad. Cirka 19% af postvæsenets dagbladsforsendelser udgøres således
af publikationer, der efter DDF's definition
ikke kan betragtes som dagblade.
Postvæsenet ønsker, under hensyn til de
regler, det er undergivet, underskuddet fjernet
og bladportotaksterne forhøjet. Udvalgets beregninger har vist, hvilke meromkostninger
portoforhøjelserne vil påføre de enkelte bladgrupper. Der er i udvalget enighed om, at en
6

række dagblade vil få svært ved at bære en
portoforhøjelse af det ønskede omfang.
Postvæsenets repræsentanter i udvalget har
i relation til ovenstående konstatering erklæret
sig villig til i første omgang at forhøje portotaksterne i overensstemmelse med det mindre
underskud, beregnet efter bortfalds-princippet.
Men også en sådan forhøjelse vil efter de øvrige udvalgsmedlemmers opfattelse medføre
betydelig risiko for bladudgivelsen.
Dagbladenes repræsentanter i udvalget mener, at der gennem de senere år er sket en
generel forringelse af postbesørgelsen, hvilket
ikke mindst har været til ugunst for dagbladene. Der er blevet færre omdelinger, og hovedomdelingen er dermed blevet forlænget, så
flere nu får deres post senere. Det frygtes, at
den sene ombæring indebærer en fare for
abonnementssystemets videreførelse. Morgenbladene anser derfor postvæsenets serviceniveau for værende uacceptabel lavt. - Postvæsenets repræsentanter har i den forbindelse
fremhævet, at der ikke med gennemførelsen af
PO 75 er sket ændringer i omdelingernes påbegyndelsestidspunkt.

Samdistribution
Omkring 50",, af det totale hverdagsoplag indgår i et eller andet led i distributionskæden
i et distributionssamarbejde. Samdistributionen finder hovedsageligt sted mellem de landsdækkende dagblade, der i denne forbindelse er
begunstiget af den fælles lokalisering i hovedstadsområdet og det fælles transportbehov til
provinsen.
Samdistributionen finder sted i dagbladenes
eget regie, gennem kollektive distributører og
gennem postvæsenet.
I udvalget er der enighed om, at såvel de
strukturelle forhold (udgivelsestidspunkter og
geografisk lokalisering) som en række bladøkonomiske og bladpolitiske forhold vanskeliggør en væsentlig forøgelse af den eksisterende samdistribution.
Udvalgets konklusioner
I forbindelse med udvalgets konklusioner skal
bemærkes, at postvæsenets repræsentanter
ikke har ønsket at tage stilling til beslutninger
af bladpolitisk karakter (punkt 2 og punkt 5) og

til lovgivningsmæssige forhold (punkt 9 og
punkt 11) eller deltage i udvalgets indstillinger
på disse områder.
1. Udvalget har gennem sin undersøgelse af
dagbladenes distributionsforhold fået bekræftet, at distributionsomkostningerne har en væsentlig indflydelse på dagbladsøkonomien som
helhed. Distributionsudgifterne har siden 1975
for de fleste bladgruppers vedkommende beslaglagt en stigende andel af indtægten ved
bladsalg. Denne tendens må antages at fortsætte og rammer især abonnementsaviserne.
Det er dog ikke muligt at afgøre, om distributionsomkostningerne i sig selv har været - eller
vil være - årsag til bladlukninger.
2. Udvalget finder, at udviklingen kan blive
en risiko for opretholdelse af abonnementssystemet, bl.a. fordi abonnementsaviserne kan
komme ud i en direkte konkurrence med de to
store løssalgsdagblade, som ikke i tilsvarende
grad er belastet af de stigende distributionsomkostninger. To af udvalgets medlemmer, A.
Stendell Jensen og Gunnar Rytgaard, har derfor foreslået, at staten stiller midler til rådighed
for sikring af abonnementssystemet. Støtten
skal tildeles efter så vidt muligt objektive kriterier og være frivillig for bladene.
Dette forslag støttes af A. Lund-Sørensen,
der dog ønsker, at den nærmere udformning af
forslaget overlades til mediekommissionen.
H. P. Clausen, Aage Deleuran, Kjeld KochLarsen, Fl. Leth-Larsen og Svenn Seehusen
finder det ikke hensigtsmæssigt på nuværende
tidspunkt at tage stilling til denne yderligere
distributionsstøtte, hvis sammenhæng med
andre støtteformer ikke har kunnet behandles i
udvalget.
3. Der er i udvalget enighed om, at postvæsenets underskud som følge af de moderate
avisportotakster, er en indirekte støtte til distributionen, men der er ikke enighed om beregningen af dette underskud. Postvæsenet beregner det ud fra et delomkostningsprincip til 79,6
mill. kr. i 1978. DDF ønsker tilskuddet beregnet efter et bortfalds-princip, hvad omkostningerne angår, og mener, at underskuddet maksimalt kan sættes til 35,5 mill. kr. for medlemmer af DDF
De eneste bladgrupper, der ikke nyder godt
af de moderate takster, er de landsdækkende
løssalgsblade og de større lokale dagblade.
Størst betydning har de moderate takster for
de små landsdækkende dagblade, de lokale

morgendagblade og de mindste eftermiddagsdagblade.
4. Postvæsenets repræsentanter, Lejf Nielsen og Niels Terp, foreslår, at underskuddet
påbegyndes fjernet gennem en forhøjelse af
bladportoen. I første omgang ønskes forhøjelserne gennemført over en 10-års periode til
dækning af underskuddet, beregnet efter bortfalds-princippet. Derefter ønskes en politisk
beslutning om en evt. yderligere forhøjelse til
dækning af det resterende underskud efter delomkostningsprincippet. Endvidere ønskes de
moderate posttaksters virkning fjernet som et
underskud på postvæsenets regnskaber, så det
i stedet fremtræder som et tilskud. - Synspunktet vedrørende en konteringsmæssig ændring
af postvæsenets underskud støttes af LundSørensen.
5. Udvalget anser det for sandsynligt, at en
række dagblade, specielt de små landsdækkende dagblade, vil få svært ved at overleve,
hvis avisportoen hæves.
6. H. P. Clausen, Aage Deleuran, A. Stendell Jensen, Kjeld Koch-Larsen, Fl. Leth-Larsen, A. Lund-Sørensen, Gunnar Rytgaard og
Svenn Seehusen indstiller, at den nuværende
ordning med moderate posttakster opretholdes
uændret.
7. De under punkt 6 nævnte medlemmer af
udvalget understreger, at hvis postvæsenets
ønske om en ændret regnskabsmæssig kontering skal imødekommes, må det årlige tilskudsbeløb sikres sat i forhold til antallet af postbefordrede dagblade. Endvidere må tilskudsbeløbet sikre en fastfrysning af den gældende situation vedrørende bladportotaksterne, således at
taksterne reguleres med en procentsats svarende til den procentuelle stigning i postvæsenets
omkostninger.
8. Udvalget fremhæver den uheldige virkning, en yderligere sænkning af postvæsenets
serviceniveau kan have for abonnementssystemet og for visse bladgruppers økonomiske
overlevelsesmuligheder. Her tænkes ikke
alene på den sene omdeling, men også på den
tidsmæssige sikkerhed for omdelingen og bibeholdelse af lørdagsomdelingen.
Postvæsenets repræsentanter ønsker i denne forbindelse at pege på, at der for langt de
fleste abonnenter ikke er sket forringelse af
serviceniveauet.
9. Udvalget henstiller, at der til imødegåelse
af de stigende transportudgifter sker en afgifts7

mæssig ligestilling af mindre varevogne til
bladtransport og hyrevogne. Det foreslås, at
muligheden for en nedsættelse af registreringsafgiften undersøges.
10. Udvalget finder ikke, at et særligt samdistributionsselskab med postvæsenet som deltager er en realistisk løsning på de eksisterende
distributionsproblemer. Konklusionen er draget ud fra den forudsætning, at et evt. selskab
kunne opnå en statsstøtte svarende til den nuværende indirekte støtte via de moderate posttakster.
11. Udvalget henstiller, at der gives dagbladene dispensation fra arbejdsmiljølovens paragraffer 53 og 61, stk. 1, vedrørende et ugentligt
hviledøgn og en daglig hvileperiode mellem kl.
20.00 og 06.00 for unge under 18 år. Udvalgets

S

henstilling er baseret på, at anvendelsen af
bude under 18 år er en gammel ordning. Ordningen er tilpasset anvendelsen af unge derigennem, at det for de fleste drejer sig om en
kort ansættelsesperiode. Flertallet af de unge
tager budopgaverne i forbindelse med en formålsopsparing f.eks. til ferie, cykel, radio og
andre personlige ønsker. Ordningen praktiseres i forståelse med forældrene, og der er knyttet en række pædagogiske og personudviklende aktiviteter til den.
En ændring af den hidtidige praksis med anvendelsen af unge under 18 år vil ikke blot betyde en merudgift for dagbladene i distributionsleddet, men også et omfattende praktisk
rekrutteringsproblem.

KAPITEL 2

Indledning
2.1 Udvalgets nedsættelse og kommissorium
Gennem de sidste 5-6 årtier er der blevet færre og færre dagblade i Danmark. De mange
bladlukninger gennem årene og den generelt
svage økonomi i bladhusene giver anledning til
bekymring for dagspressens fremtid og dermed for befolkningens adgang til alsidig information og fri meningsdannelse gennem den
trykte presse. Staten har derfor ved flere lejligheder og på flere måder vist interesse for dette
problem.
Der har været nedsat forskellige udvalg til
undersøgelse og vurdering af større eller mindre dele af den komplicerede dagbladsproblematik. Betænkningen Dagspressen og Samfundet (nr. 536) fra 1969 er det seneste eksempel på en omfattende belysning af forholdene.
Ved et møde på Marienborg den 16. oktober 1975 mellem statsministeren, folketingets
erhvervsudvalg og dagspressens organisationer, blev der fremlagt dokumenter med henblik på en drøftelse af dagbladenes problemer.
I den senere redegørelse for Marienborgmødet nævnes følgende fire statslige foranstaltninger, der må antages at have en positiv indflydelse på dagbladenes økonomi:
1. Dagbladenes fritagelse for moms af bladsalget.
2. De moderate posttakster for avisbesørgelse.
3. Tilskud og garantier gennem Dagspressens
Finansieringsinstitut.
4. Offentlig annoncering i dagspressen.
Med udgangspunkt i drøftelserne på Marienborgmødet nedsatte statsministeriet i juli
1976 et udvalg med det formål at få udformet
retningslinier for en udvidet offentlig information. Udvalgets arbejde resulterede allerede i
1977 i en forøgelse af den statslige annoncering i dagspressen.
Man kan således opfatte distributionsudvalgets nedsættelse i december 1977 som et
supplement til resultaterne af informationsudvalgets arbejde. Statsministeriet nedsatte distributionsudvalget efter en henstilling fra

Danske Dagblades Fællesrepræsentation (nu
Danske Dagblades Forening) i december 1976.
I Fællesrepræsentationens skrivelse til statsministeriet henvistes dels til de synspunkter,
der blev fremført på Marienborgmødet i 1975
om en undersøgelse af distributionsforholdene, og dels til de drøftelser, der i perioden
1973-1976 havde været ført mellem Post- &
Telegrafvæsenet og Fællesrepræsentationen
om en ajourføring af avisportotaksterne.
Udvalget fik ved nedsættelsen følgende
kommissorium af statsministeriet:
Udvalget vil få til opgave at undersøge,
hvorledes de danske dagblade distribueres,
og hvilke omkostninger distributionen påfører de enkelte dagblade både absolut set
og set i forhold til oplagets størrelse. På baggrund af undersøgelsen skal udvalget overveje, om staten økonomisk eller på anden
måde vil kunne medvirke til at lette distributionen af dagbladene med det sigte at
værne om befolkningens adgang til en alsidig information og fri meningsdannelse gennem dagspressen. Udvalget skal herunder
vurdere, om den indirekte pressestøtte, som
de moderate avisposttakster betyder, ud fra
en samlet vurdering af dagspressens distributionsinteresser virker tilfredsstillende, eller om denne støtte vil kunne anvendes mere hensigtsmæssigt på en anden måde, f.eks.
gennem oprettelse af et særligt landsdækkende distributionsselskab, der ejes af dagspressen og postvæsenet i fællesskab.
Udvalget skal ikke direkte beskæftige sig
med de distributionsmuligheder, der åbner
sig for dagspressen som følge af den elektroniske udvikling eller de dermed forbundne
økonomiske perspektiver. Der tænkes her
på distribution via kabler (kabel-TV - teletekstsystemer som f.eks. viewdata og telefonavis) eller via æteren som f.eks. Cee-fax
systemet. Det forventes dog, at udvalget
holder sig i kontakt med de udvalg, som er
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eller vil blive nedsat til at beskæftige sig med
de dermed forbundne problemer.

2.2 Udvalgets sammensætning
Til medlemmer af udvalget beskikkedes ved
nedsættelsen den 14. december 1977:
Professor H. P. Clausen,
Århus Universitet (formand),
Chefredaktør Aage Deleuran,
Berlingske Tidende,
Adm. dir. A. Stendell Jensen,
A-pressen,
Kontorchef Kjeld Koch-Larsen,
Frederiksborg Amts Avis,
Dir. Fl. Leth-Larsen,
Danske Dagblades Forening,
Konsulents. Lund-Sørensen,
Statsministeriet,
Markedschef Lejf Nielsen,
Generaldirektoratet for P & T,
Chefredaktør Gunnar Rytgaard,
Kristeligt Dagblad,
Dir. Svenn Seehusen,
Politiken,
Kontrollør Niels Terp,
Generaldirektoratet for P & T.
Som sekretær for udvalget udpegedes:
Cand. mere. John Aalund Kristensen,
Handelshøjskolen i Århus.
På det første møde i udvalget den 2. marts
1978 besluttedes det at udpege fire observatører, der måtte kunne yde fagkyndig bistand i de
planlagte arbejdsudvalg (se 2.4). Med henblik
på belysning af egendistributionsforhold og
samdistributionsforhold udpegedes:
Direktør T. Bonnesen,
A/S Bladkompagniet,
Kontorchef Finn Kern,
Danske Dagblades Forening,
Distributionsdirektør V. Lorenzen,
Morgenavisen Jyllands-Posten.
Distributionschef Johs. Nielsen
(afgået ved døden 1980),
Aalborg Stiftstidende.

2.3 Møder
Udvalget har afholdt 10 møder. Antallet af møder skal ses i relation til nedsættelsen af to underudvalg, hvis aktivitet beskrives i afsnit 2.4.
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Udvalget har modtaget en række henvendelser, der sammen med indenlandsk og udenlandsk materiale af forskellig art er inddraget i
udvalgets arbejde.
Ved det første møde i marts 1978 henstillede udvalget på opfordring af Danske Dagblades Forening til statsministeren, at der ikke under udvalgets virke blev foretaget en strikte
håndhævelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser inden for dagbladsdistributionen.
Formanden og sekretæren deltog i foråret
1979 i et møde med professor Bjarke Fog,
Handelshøjskolen i København og direktør
Leif Monies, Den Grafiske Højskole. På mødet drøftedes distributionsudvalgets arbejde i
relation til Den Grafiske Højskoles rapport om
arbejdskraftprognoser for den grafiske industri.
Udvalgets sekretær har endvidere under et
besøg i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i november 1978 indhentet en
række oplysninger vedrørende postvæsenets
omkostninger ved dagbladsdistributionen.

2.4 Underudvalg
Med henblik på gennemførelse af det i kommissoriet ønskede udredningsarbejde nedsattes på det første møde i distributionsudvalget
to underudvalg med følgende arbejdsopgaver
og sammensætning:
Underudvalg I

Arbejdsopgaver:
Kortlægning af distributionsforholdene - herunder specielt forholdet til postvæsenet.
Sammensætning:
Svenn Seehusen
(kontaktmand til hovedudvalget)
A. Stendell Jensen,
John Aalund Kristensen (sekretær),
Kjeld Koch-Larsen,
Niels Terp.
Observatører:
Johs. Nielsen,
V. Lorenzen,
T. Bonnesen,
Finn Kern.

Udarbejdede notater/rapporter:
Notat til belysning af postvæsenets rolle i den
danske dagbladsdistribution (december 1978),
Dagbladsdistributionen
1979),

1973-1978

(august

Resumé og kommentarer vedr. dagbladsdistributionen 1973-1978 (september 1979).
Underudvalg II

Arbejdsopgaver:
Vurdering af et fælles distributionsselskab og
alternative støtteformer i en rammeindstilling.
Sammensætning:
A. Lund-Sørensen
(kontaktmand til hovedudvalget),
John Aalund Kristensen (sekretær),
Fl. Leth-Larsen,
Niels Terp.
Observatør:
T. Bonnesen.
Udarbejdede notater:
To arbejdsskitser vedr. samdistributionsmuligheder (april 1979),
Rapportering fra underudvalget for samdistribution (september 1979).

2.5 Udredningsarbejdets art og omfang
Til belysning af de i kommissoriet nævnte forhold vedrørende dagbladenes distributionsstrukturer og omkostningsforhold har underudvalg I fået stillet talmateriale til rådighed fra
postvæsenet, Danske Dagblades Forening og
Den Grafiske Højskole. Endvidere har postvæsenet udleveret Dagbladsredegørelsen fra
november 1976 til udvalgets medlemmer.
Da det imidlertid ikke var muligt at gennemføre en tilstrækkelig grundig beskrivelse
og analyse alene på dette grundlag, besluttede
udvalget i foråret 1978 at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.
For at sikre, at undersøgelsen fremdrog alle
relevante oplysninger om dagbladsdistributio-

nen, indledtes et grundigt forarbejde, der varede til august 1978.
I forarbejdet blev det lagt fast, at redegørelsen for distributionsomkostningerne måtte omfatte alle omkostninger vedrørende den fysiske distribution af aviserne. Dvs. omkostninger afledt af aktiviteter, der fører aviserne fra
pakkerierne til læserne. - Redegørelsen omfatter således ikke administrative omkostninger og pakkeriomkostninger. Dagblade med
væsentlige pakkeriomkostninger uden for
bladhuset - eksempelvis hos Bladkompagniet har fået disse omkostninger fratrukket de opgivne distributionsomkostninger.
Endvidere blev det under forarbejdet lagt
fast, at redegørelsen skulle omfatte årene
1973-78 med undtagelse af 1977, hvor bladudgivelserne var meget uregelmæssige på grund
af bladkonflikten i foråret 1977.
Også dagbladenes forventninger til fremtiden ønskedes undersøgt.
I efteråret 1978 forelå et meget omfattende
spørgeskema. Skemaet udsendtes i to omgange til testning hos forskellige dagblade. På
grundlag af det gennemførte testprogram blev
der i begyndelsen af 1979 udsendt et spørgeskema til samtlige dagblade tilsluttet Danske
Dagblades Forening.
Af 50 udsendte skemaer returneredes 43 i
udfyldt stand. Tre skemaer var dog ikke egnede til at indgå i det videre beregningsarbejde. Målt på antal dagblade blev svarprocenten 80
- målt på oplag blev den ca. 95%.
Bag de høje svarprocenter ligger en meget
stor arbejdsindsats på de enkelte bladhuse,
hvor skemabesvarelsen har taget mange timer
og i visse tilfælde dage for én eller flere medarbejdere. - Uden dagbladenes positive medvirken ville det ikke have været muligt for udvalget at give en fyldestgørende redegørelse for
distributionsproblematikken.
I forbindelse med udvalgets redegørelse for
postvæsenets rolle i dagbladsdistributionen har
der været ydet værdifuld bistand af overkontrollør Inger Juul Andersen, Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
Endvidere har Bladkompagniet A/S velvilligt stillet talmateriale og beregninger til rådighed for udvalget.
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KAPITEL 3

Distributionsstrukturer og omkostningsforhold
3.1 Indledende beskrivelse
Den følgende beskrivelse og gennemgang af
dagbladenes distributionsforhold i kapitel 3 er
baseret på indkomne spørgeskemasvar fra de i
alt 50 dagblade, der eksisterede ved udvalgets
nedsættelse i december 1977. - Det skal bemærkes, at dagbladet Fyns Tidende blev lukket i 1979.
De 50 dagblade er forskellige på flere måder, og ud fra en distributionssynsvinkel er det

hensigtsmæssigt at foretage en opdeling i tre
hovedgrupper. Den nedenfor viste hovedopdeling (A, Bog C) er baseret på en forhåndsviden om, at disse grupper af dagblade har forskellige distributionsstrukturer. Underopdelingen, der er mere arbitrær, er gennemført ud
fra det i kommissoriet anførte ønske om en belysning af distributionsomkostningerne i forhold til oplagsstørrelsen.

A. Lokale dagblade
- 1. Oplag 0-10.000 stk. pr. hverdag:
Bornholmeren
Fjerritslev/Løgstør Avis
Helsingør Dagblad
Morsø Folkeblad
Der Nordschleswiger

Bornholms Tidende
Frederikshavn Avis
Kjerteminde Avis
Skagens Avis

- 2. Oplag 10-25.000 stk. pr. hverdag:
Fredericia Dagblad
Herning Folkeblad
Holstebro Dagblad
Kalundborg Folkeblad
Lolland-Falster Folketidende
Ringkjøbing Amts Dagblad
Skive Folkeblad
Viborg Stifts Folkeblad

Fyns Amts Avis
Holbæk Amts Venstreblad
Horsens Folkeblad
Kolding Folkeblad
Ny Dag
Roskilde Tidende
Thisted Dagblad

- 3. Oplag 25-50.000 stk. pr. hverdag:
a) Eftermiddagsudgivelser:
Amtsavisen (Randers)
Midtjyllands Avis
Sjællands Tidende
Vendsyssel Tidende

Dagbladet (Ringsted)
Næstved Tidende
Vejle Amts Folkeblad

b) Morgenudgivelser:
Frederiksborg Amts Avis
Jydske Tidende

Fyns Tidende

- 4. Oplag 50-75.000 stk. pr. hverdag:
Ålborg Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
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Aarhuus Stiftstidende
Vestkysten

B. Landsdækkende dagblade
- 1 . Oplag 0-50.000 stk. pr. hverdag:
Børsen
Kristeligt Dagblad
Socialistisk Dagblad

Information
Land og Folk

- 2. Oplag over 50.000 stk. pr. hverdag:
Berlingske Tidende
Politiken

Landsavisen Aktuelt
Morgenavisen Jyllands-Posten
C. Øvrige dagblade
- 1. Landsdækkende løssalgsdagblade:
BT
Weekendavisen, der kun udkommer én
gang ugentlig, er ikke medtaget under foranstående opstilling. Weekendavisens omkostningsforhold behandles i stedet sammen med
øvrige avisers søndagsudgivelser.
Medens 75-90% af oplagene i hovedgrupperne A og B (abonnementsblade) sælges i
abonnement, sælges oplagene i gruppe C næsten udelukkende gennem bladforhandlere.
Sondringen mellem de landsdækkende og
de lokale dagblade giver umiddelbart en forståelse for, at der er forskelle i dagbladenes distributionsproblemer. - Enkelte af de landsdækkende dagblade har dog en koncentration
af oplaget på op til 80% i det nære udgivelsesområde. Omvendt har flere af de store lokale
dagblade en større andel abonnenter udenfor
udgivelsesbyens nærmeste opland. - En væsentlig forskel ligger dog i, at de landsdækkende dagblade uanset udgivelsesby skal passere
Storebælt.
En anden væsentlig forskel mellem de
landsdækkende og de lokale dagblade er, at alle de landsdækkende dagblade på nær Jyllands-Posten er beliggende i eller omkring København. Der åbnes herved visse muligheder
for et distributionssamarbejde. Modsat har
stort set ingen af de lokale dagblade overlappende udgivelsesområder af et sådant omfang,
at der med fordel kan gennemføres et distributionssamarbejde.
En tredie forskel mellem dagbladene er udgivelsestidspunktet. Medens alle landsdækkende dagblade undtagen BT og Ekstrabladet
udkommer tidligt om morgenen, er 34 ud af 37
lokale dagblade eftermiddagsdagblade.

Ekstrabladet

Som følge af disse forskelle, findes der hos
de nævnte bladgrupper en række forskellige
distributionsstrukturer. Ved distributionsstrukturer forstås hele det net af fly, tog, biler
og bude, der forbinder bladhusene og læserne. Inden for disse distributionsnet kan formidlingen af strømmen af aviser organiseres på
forskellig.vis, og der opereres i almindelighed
med fem distributionsformer:
A. Egendistribution
Egendistribution optræder, når et bladhus selv
ejer/lejer vare- og lastvogne til udbringning og/eller selv ansætter bude til omdeling af abonnementseksemplarer.
B. Postdistribution
Postdistribution kan optræde på mange måder.
Postvæsenet kan medtage såvel sorterede
som usorterede bundter af aviser til bladforhandlere. Postvæsenet kan også omdele dagblade til abonnenter. Omdelingen kan ske gennem specielle budkorps under postvæsenet.
Eksempelvis findes der enkelte steder eftermiddagsbudkorps under postvæsenet til omdeling af lokale dagblade.
Når postvæsenet medtager dagblade til forhandlere, sker dette oftest i såkaldte korsbåndsforsendelser. Det postale udtryk korsbånd stammer fra, at der oprindeligt skulle
lægges et stykke papir (korsbåndet) omkring
disse aviser. Taksterne for korsbåndsforsendelser er forskellige fra de portotakster, der benyttes ved forsendelse til abonnenter.
Dagblade til abonnenter forsendes i dag
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som anmeldte eksemplarer. Udtrykket stammer fra de anmeldelseskort over abonnenter,
som bladhusene skal levere til postvæsenet for
orientering af postbudene på diverse omdelingsruter. Indtil 1977 kunne dagbladseksemplarer til abonnenter også fremsendes via postvæsenets abonnementssystem. I dette system i modsætning til det nuværende anmeldelsessystem - var det postvæsenets opgave at administrere såvel udbringningen som opkrævningen af abonnementsafgifter m.v. (se 4.1).
C. Kollektiv distribution
Når selvstændige distributionsfirmaer påtager
sig udbringning og omdeling af flere dagblade,
anvendes udtrykket kollektive distributører.
Det største af de kollektive distributionsselskaber er A/S Bladkompagniet. Bladkompagniet, der er en selvstændig virksomhed - men
ejet af flere store bladhuse - varetager en meget stor del af dagbladsomdelingen i Storkøbenhavn.
D. Mindre, selvstændige distributører
Når et dagblad indgår en aftale med en vognmand el. lign. om transport og omdeling af aviser anvendes udtrykket mindre, selvstændige
distributører. Typisk vil en sådan aftale indebære, at vognmanden skal afhente aviserne på
bladhuset, ansætte sine egne bude og administrere bladomdelingen.
E. Samdistribution
Det er hensigtsmæssigt at tale om samdistribution i snæver forstand og i vid forstand. Den
snævre definition vedrører de forhold, hvor to
eller flere dagblade indgår aftale om, at transportere aviser i samme fly, på samme lastvogn
etc. eller får omdelt aviser af de samme bude.
Den lidt bredere definition indbefatter distribution via postvæsenet og diverse distributører.
Udvalget har som nævnt indsamlet et meget omfattende talmateriale til belysning af
dagbladenes distributionsomkostninger. Af
praktiske hensyn har udvalget ønsket at præsentere en række nøgletal for distributionsomkostningerne fremfor et større, ubearbejdet talmateriale.
De gennemgående nøgletal vil være:
(1) Gennemsnitsomkostninger pr. dagblad:
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For hver bladgruppe er de samlede distributionsomkostninger opgjort. Ved division med
antallet af dagblade i gruppen fås et gennemsnitstal (nøgletal 1).
(2) Omkostninger pr. stk. :
Dagblade med 6 ugentlige udgivelsesdage vil
på årsbasis udkomme ca. 304 gange. Multipliceres de 304 dage med det gennemsnitlige oplagstal, fås bladets eller bladgruppens totale
styktal pr. år. Nøgletal 2 er derefter beregnet
som gruppens totale omkostninger divideret
med det totale styktal.
(3) Omkostninger pr. årgangseksemplar:
Nøgletal 3 fremkommer, når bladgruppens totale omkostninger pr. år divideres med det totale hverdagsoplag.
(4) Forhandleravancer pr. dagblad:
Løssolgte dagbladseksemplarer giver bladforhandleren en avance på et antal øre pr. stk.
Den samlede løssalgsavance pr. år i bladgruppen beregnes og divideres med antallet af dagblade.
(5) Distributionsomkostningernes andel af
bladsalgsindtægten :
Dagbladenes indtægter deles normalt i annonceindtægter og bladsalgsindtægter. Sættes
bladgruppens samlede distributionsomkostninger i forhold til bladsalgsindtægten fås nøgletal 5.
Det skal bemærkes, at hvor andet ikke er
nævnt, dækker nøgletallene alene for omkostninger vedrørende hverdagsudgivelser.
Stykomkostningerne, der kan anvendes til
sammenligning af forskellige bladgruppers distributionsomkostninger, er beregnet både for
dagblade med små løssalgsoplag og for de rene løssalgsblade. - De lokale dagblade har løssalgsprocenter, der varierer fra 8-17",, (hverdage), medens de landsdækkende dagblade
har løssalgsprocenter mellem 16",, og 25",,
(hverdage). De to såkaldte løssalgsdagblade
sælges næsten udelukkende gennem bladforhandlere. - Det bør derfor bemærkes, at stykomkostningerne kan dække over forskellige
distributionsydelser.
For dagblade, der hovedsageligt sælges i
abonnement, dækker stykomkostningerne
over transport fra pakkeri til omdelingssted
plus selve omdelingen til abonnenternes bopæl. For løssalgsbladene dækker stykomkostningerne alene transport og levering til bladforhandlerne. Hertil kommer dog returtrans-

porten af usolgte eksemplarer hos bladforhandlerne.
- Stykomkostningerne omfatter således ikke betalingerne til bladforhandlerne for deres
ydelse. Forhandleravancen lå i 1978 mellem 25
øre og 80 øre pr. stk.

Bladgruppen omfatter ni lokale dagblade med

oplag under 10.000 stk. pr. dag. Det gennemsnitlige oplag i gruppen har været godt 5.000
stk. i hele perioden 1973-1978.
Nedenstående diagram over distributionsstrukturen viser, hvorledes det typiske dagblad i denne gruppe løser distributionsopgaven. Det er bemærkelsesværdigt, at postvæsenet foretager omdeling af 36"„ af oplaget. For
et enkelt dagblads vedkommende endda 82",,
af oplaget.
Når det i det hele taget er muligt for postvæsenet at påtage sig omdeling af eftermiddags-

dagblade på udgivelsesdagen, skyldes det paragraf 35 i postloven, der bemyndiger postvæsenet til at etablere specielle omdelinger. Ifølge
loven kan poststyrelsen fastsætte en særlig
takst for disse omdelinger. Taksten kan dog ikke være lavere end den gældende dagbladsporto.
Anvendelsen af denne bemyndigelse til sær-

lig takstfastsættelse i tilfælde som de omhandlede har dog været stillet i bero, dels på baggrund af betænkningen Dagspressen og Samfundet, dels på grund af folketingets henstillinger fra 1972 og 1974, der resulterede i udarbejdelsen af dagbladsredegørelsen om virkningen
af en eventuel ajourføring af bladtaksterne for
bladenes økonomi, og endelig på baggrund af

3.2 Distributionsstrukturer og -omkostninger for lokale dagblade med et
hverdagsoplag under 10.000 stk.

Nøgletal for perioden 1973-78
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distributionsudvalgets arbejde med dagbladenes distributionsforhold.
Forklaringen på de lokale eftermiddagsblades betydelige anvendelse af postvæsenet ligger i de meget små bladhuses begrænsede personale- og materielmæssige ressourcer. Enten
er der slet ikke ressourcer til gennemførelse af
transport og administration af bladomdelingen, eller også kan disse funktioner grundet de
lave takster med økonomisk fordel overlades
til postvæsenet.
Foranstående tabel viser distributionsomkostningernes udvikling i perioden 1973-1978.
Distributionsomkostningerne pr. stk. er steget
med 100",, i den betragtede periode - nemlig
fra 13 øre i 1973 til ca. 26 øre i 1978. Som det
senere vil fremgå, har denne gruppe af blade
haft den stærkeste procentvise stigning i distributionsomkostningerne. Beregnet pr. årgangseksemplar, dvs. distributionsudgiften på
de ca. 304 aviser én abonnent modtager pr. år,
er der sket en stigning fra kr. 38,13 i 1973 til kr.
78,28 i 1978.
Når distributionsomkostningernes størrelse i
forhold til indtægten ved bladsalget har været
faldende i perioden på trods af stigende om-

kostninger pr. stk., afspejler dette stigningen i
abonnementsprisen. Bladøkonomien som helhed kan dog udmærket være blevet dårligere enten p.g.a. stigninger i de øvrige omkostninger eller p.g.a. fald i annonceindtægterne.
Dagbladene i denne gruppe (på nær et enkelt blad) har ikke planer om ændringer i den
nuværende distributionsstruktur i tidsrummet
frem til 1985. Med hensyn til omkostningerne
forventes de højeste stigningstakter inden for
budomdeling og postdistribution. Bladene har
dog afgivet disse oplysninger før de betydelige
olieprisstigninger medio 1979, hvilket kan bevirke, at omkostningerne til transport har fået
en for lav prioritering.
Udsigterne for gruppens distributionsomkostninger fremover må generelt siges at være
ugunstige på trods af, at stykomkostningerne
på 26 øre i 1978 er de laveste blandt de lokale
dagblade.
Stigningstakten på 100",, for perioden 1973—
1978 vil nemlig i løbet af få år bringe omkostningerne pr. stk. væsentligt over, hvad der vil
være gældende for langt større lokale dagblade.

3.3 Distributionsstrukturer og -omkost- der mindre end 10% af oplaget gennem postvæsenet, medens et enkelt dagblad distribuninger for lokale dagblade med et
erer 60% af oplaget gennem postvæsenet.
hverdagsoplag mellem 10.000 og
Sidstnævnte hører til blandt de mindste i grup25.000 stk.
pen og påvirker derfor ikke den gennemsnitliBladgruppen omfatter 15 dagblade med gennemsnitligt oplag på knap 17.000 stk. i 1978.
De fleste af bladene har haft et svagt stigende
oplag fra 1973-1978.
Figur A og B viser, hvorledes bladgruppens oplag som helhed fordeler sig på forskellige distributionsveje.
I relation til figur A skal bemærkes, at kun totre dagblade anvender egne vogne og vognmænd samtidigt. Halvdelen af bladene har ikke egen vognpark og benytter således udelukkende vognmænd til forsyning af bude og forhandlere.
Figur B viser, hvorledes leveringen til læserne finder sted.
I relation til denne figur er der en høj grad af
homogenitet i gruppen. De få undtagelser vedrører postdistributionen, hvor flere blade sen-

ge procent på 10 i væsentlig grad.
Sammenlignet med dagbladsgruppen med
hverdagsoplag på under 10.000 stk. har bladene her en væsentligt mindre postdistribueret
oplagsandel. Endvidere er løssalgsandelen 17%
mod 8% for de mindste lokale dagblades vedkommende.
Nedenstående tabel viser en udvikling i omkostningerne pr. stk. fra 17 øre i 1973 til 27 øre
i 1978. Stigningen på 59% er den laveste blandt
alle bladgrupper med hovedvægten på abonnementssalg.
Dagbladene i denne gruppe (på nær et enkelt blad) har ikke planer om ændringer i distributionsstrukturen frem til 1985. M.h.t. omkostningsudviklingen forventes de højeste stigningstakter inden for budomdeling og fremmed transport.

Nøgletal for perioden 1973-78
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Udsigterne for gruppens distributionsomkostninger er generelt set gunstige under forudsætning af, at stigningstakten i omkostningerne kan holdes på det nuværende niveau.

3.4 Distributionsstrukturer og -omkostninger for lokale dagblade med et
hverdagsoplag mellem 25.000 og
50.000 stk.
Bladgruppen omfattede ved udvalgsarbejdets
start 10 dagblade, hvoraf syv var eftermiddagsdagblade, og tre var morgendagblade. I
1979 ophørte imidlertid morgenbladet Fyns Tidende, hvorefter der nu kun findes to lokale
morgendagblade i denne gruppe. Gruppen er i
øvrigt den eneste lokale dagbladsgruppe med
morgenudgivelse.

De lokale morgenblade i denne gruppe er
væsentligt større end eftermiddagsdagbladene. Således var gennemsnitsoplaget blandt
morgenbladene (incl. Fyns Tidende) godt
35.000 stk. mod eftermiddagsbladenes gennemsnit på knap 29.000 stk. Foruden størrelsesforskellen giver forskellen i udgivelsestidspunkt sig så markant udslag i distributionsstrukturen, at eftermiddags- og morgenbladene må omtales hver for sig.
Nedenstående figur viser det totale oplags
fordeling på distributionsveje for eftermiddagsbladene.
Bladene i gruppen er meget homogene med
hensyn til distributionsstrukturen, der i øvrigt
ikke afviger meget fra den under bladgruppen
med hverdagsoplag mellem 10-25.000 stk. konstaterede struktur. Den største forskel ligger i

Distributionsstrukturen for lokale eftermiddagsblade med oplag i intervallet
25.000-50.000 stk. pr. dag

en halvering af den postdistribuerede oplagsandel.
Distributionsstrukturen for morgenbladene
ser ud som vist i foranstående figur.
Figuren viser et gennemsnit for de tre blade
i gruppen, og det må derfor nævnes, at to af
bladene distribuerer mere end 50"» af oplaget
gennem postvæsenet. Imidlertid gælder det for
alle de lokale morgenblade i denne gruppe, at
anvendelsen af postdistribution er markant
større end for eftermiddagsbladene i gruppen.
Anvendelsen af vognmænd etc. er nogenlun-

de den samme, hvorfor den større postdistribution inden for morgenbladene modsvares af
mindre brug af egne vogne og egne bude.
Nøgletallene for de to bladtypers distributionsomkostninger viser overraskende nok, at
omkostningerne pr. stk. ikke blot ligger på
samme niveau, men også har samme stigningstakt i perioden fra 1973-1978 - nemlig
88°,,.
Nøgletallene fremgår af nedenstående tabeller.

Nøgletal for morgengruppen 1973-78

Nøgletal for eftermiddagsgruppen 1973-78

Normalt vil omdelingsomkostningerne for
morgenbude være større end for eftermiddagsbude, men den betydelige mængde postdistribuerede eksemplarer synes at have modvirket virkningerne heraf. Det skal dog bemærkes, at distributionsomkostningernes andel af indtjeningen ligger konstant højere for
morgendagbladene.
Alle bladene i gruppen - uanset udgivelsestidspunkt - forventer de højeste stigningstakter frem til 1985 inden for omkostningskatego-

rierne egne vogne og omdeling. Medens eftermiddagsbladene ikke forventer ændringer i distributionsstrukturen frem til 1985, planlægger
morgenbladene en forøgelse af egendistributionen, dog således at strukturen fortsat vil være præget af store postomdelte oplag. Der er
en positiv holdning til postdistribution, men de
senere års ændringer i postombæringen har tilskyndet dagbladene til i højere grad at overgå
til egendistribution. Morgengruppen er meget
betænkelig ved den sene postombæring, der
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bevirker, at mange abonnenter først får avisen
midt på formiddagen.
Udsigterne for gruppens distributionsomkostninger fremover er ikke gunstige. Stigningstakten på 88% for perioden 1973-1978 er
den næsthøjeste blandt alle bladgrupper. Særligt ugunstigt tegner det sig for morgenbladene i gruppen. Årsagerne skal dels søges i postvæsenets ønsker om væsentlige forhøjelser af,
portotaksterne for dagbladsomdeling. Med en
postomdelt oplagsandel på over 50% vil en portoforhøjelse slå kraftigt igennem på distributionsomkostningerne. Endvidere ligger der i
den nye arbejdsmiljølovs §53 og §61 omfattende unge under 18 år betydelige potentielle
meromkostninger.
Af arbejdsmiljølovens §53 fremgår, at ansatte inden for en periode på syv døgn skal have et ugentligt fridøgn. Såfremt dette skal efterleves, må morgendagbladene etablere to
budkorps - et for hverdage og et for søndage med tilhørende administration og meromkostninger.
I arbejdsmiljølovens §61 stk. 1 fastslås, at
den daglige hvileperiode i almindelighed skal
omfatte tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl.
06.00. Da de mange bude under 18 år i reglen
skal påbegynde omdelingen kl. 04.00-04.30, for
at bladene kan være abonnenterne i hænde senest kl. 06.30, vil en strikte håndhævelse af lovens hensyntagen til unge under 18 år skabe
betydelige problemer. Enten skal der ansættes
et væsentligt større antal bude med henblik på
at gennemføre omdelingen i tidsrummet
06.00-06.30 eller også må arbejdet overgå til

voksne bude. Dagbladene anser begge løsninger for vanskeligt realisable.
Morgenbladene i gruppen har vurderet
meromkostningerne ved en strikte håndhævelse af arbejdsmiljøloven til ca. 5 mill. kr. I
forhold til morgengruppens distributionsomkostninger i 1978 på 9,5 mill, kr., vil der således blive tale om en omkostningsstigning på
godt 50%.
En strikte håndhævelse af lovens bestemmelser vil dog som nævnt støde på en række
vanskeligheder, der ikke kan løses ad økonomisk vej.

3.5 Distributionsstrukturer og -omkostninger for lokale dagblade med et
hverdagsoplag over 50.000 stk.
Bladgruppen omfatter de fire største lokale
dagblade, der alle er eftermiddagsdagblade.
Det gennemsnitlige oplag har været jævnt stigende siden 1975 og udgør i 1978 godt 65.000
stk.
Sammenlignes nedenstående figur over distributionsstrukturen for denne bladgruppe
med den tilsvarende for bladgruppen med et
hverdagsoplag mellem 25-50.000 stk., er der
ikke de helt store forskelle. Postvæsenets rolle
i distributionen er dog reduceret.
Endvidere anvender nærværende bladgruppe egne vogne i større udstrækning. Det
sidste må formentlig ses i sammenhæng med,
at disse store dagblade har en tendens til at udvikle sig til regionale dagblade fremfor snævre

Distributionsstrukturen for lokale eftermiddagsblade med oplag på mere end 50.000 stk. pr. dag.

20

Nøgletal for distributionsomkostningerne 1973-78

lokale dagblade, baseret alene på udgivelsesbyen og nærmeste omegn.
Oversigten over bladgruppens distributionsomkostninger viser, at - målt i øre - har disse
dagblade de højeste omkostninger pr. stk.
blandt de lokale dagblade. Relativt set er omkostningerne steget 81% fra 1973-1978, hvilket
ligger under stigningen for de mindre, lokale
dagblade.
Bladenes distributionsstruktur forventes
uændret frem til 1985, og i denne,periode forventes stigningstakten at blive højest for omkostningskategorierne egne vogne og omdeling. Da disse blades ret omfattende vognpark
tilbagelægger mange kilometer pr. år, er der
næppe tvivl om, at de betydelige prisstigninger
på brændstof og materiel vil kunne mærkes på

distributionsbudgettet. I relation til vognparken vil de to danske devalueringer i 1979 og almindelige prisstigninger påvirke bladenes materielomkostninger. Disse er særdeles følsomme over for stigende priser, idet registreringsafgiften fordobler prisstigninger på motorkøretøjer.
Idet tre af de fire dagblade i denne bladgruppe har søndagsudgaver, vil arbejdsmiljøloven også her kunne betyde en meromkostning, såfremt en strikte håndhævelse gennemføres. Bladene vurderer merudgifterne i denne forbindelse til ca. 8 mill. kr. I forhold til de
totale distributionsomkostninger i 1978 på 37,4
mill, kr., svarer dette til en omkostningsstigning på godt 20%.

Distributionsstrukturen for landsdækkende dagblade med oplag under 50.000 stk.
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3.6 Distributionsstrukturer og -omkostninger for landsdækkende dagblade
med hverdagsoplag under 50.000
stk.
Gruppen omfatter fem landsdækkende dagblade. Det gennemsnitlige oplag i bladgruppen var i 1976 på 20.000 stk. Et par af bladene
(Information og Børsen) har dog i de senere år
haft en betydelig oplagstilvækst.
Foranstående diagram viser det totale oplags fordeling på distributionsveje. Med hensyn
til postvæsenets dominerende rolle er der ikke

større forskelle mellem de enkelte dagblade i
gruppen. Også denne bladgruppe føler sig ramt
af postvæsenets nye og sene formiddagsombæring. Når gruppens dagblade alligevel ikke
påtænker at ændre på distributionsstrukturen
frem til 1985, skyldes det, at med gennemsnitligt 20.000 læsere spredt over hele landet, vil
der stå meget få alternativer til postvæsenet
åbne.
Nedenstående tabel over gruppens distributionsomkostninger viser en stigning i omkostningerne pr. stk. fra 13 øre i 1973 til 24 øre i
1978. Absolut set (målt i øre) har bladgruppen
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de laveste omkostninger pr. stk. blandt alle
bladgrupper - bortset fra løssalgsbladene. Set i
relation til de lokale dagblade med en geografisk ret koncentreret læserskare, er det bemærkelsesværdigt, at de små landsdækkende
dagblade kan levere aviser over meget lange
afstande for færre øre pr. stk. Forklaringen
herpå er postvæsenets moderate avisportotakster.
Bladgruppens stigningstakt ligger dog på
85",, for perioden 1973-1978, hvilket er den
tredie højeste procent blandt de syv bladgrupper med hovedvægten på abonnementssalg.
Stigningen i portotaksterne fra 1973-1978
medførte altså, at dagblade, der hovedsageligt
postdistribueredes, fik en forholdsvis høj stigning i stykomkostningerne.
Udsigterne for dagbladsgruppens fremtidige distributionsomkostninger vil derfor være
nøje knyttet til de portotakstforhøjelser, postvæsenet måtte ønske at gennemføre. Såfremt
sådanne forhøjelser overstiger, hvad der har
været gældende frem til 1978, vil udviklingen
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formentlig blive ugunstig set i forhold til de øvrige danske dagblade.

3.7 Distributionsstrukturer og -omkostninger for landsdækkende dagblade
med hverdagsoplag over 50.000 stk.
Bladgruppen omfatter Politiken, Berlingske
Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og
Aktuelt. Med et samlet hverdagsoplag på knap
408.000 stk. i 1978 er bladgruppen den største
efter løssalgsbladene. Fra 1973 til 1975 havde
alle bladene i gruppen væsentlige oplagsfald,
men fra 1976 har de tre af gruppens blade haft
en så pæn tilvækst i hverdagsoplaget, at gruppens samlede oplag i 1978 lå ca. 30.000 stk.
over 1973-niveauet.
Omstående figur gengiver i meget grove
træk de distributionsveje, der finder anvendelse i bladgruppen. Det skal påpeges, at det enkelte blads distributionsstruktur er langt mere
kompliceret, end det er muligt at vise i nærværende sammenhæng.

Som det fremgår af diagrammet, benytter
bladgruppen alle tidligere omtalte distributionsformer - egendistribution, samdistribution,
kollektive distributionsselskaber, postdistribution etc. Ligeledes har bladgruppen anvendt
alle tænkelige distributionsmidier - fly, tog,
lastbiler, varevogne etc. Diagrammet viser distributionsstrukturen for perioden 1976-1978,
men strukturen er i hele perioden 1973-1978
undergået ændringer.
Kombinationen af spredte læserskarer og
forholdsvis store oplag har såvel muliggjort
som nødvendiggjort anvendelsen af et stort antal forskellige distributionsmidier og -former.
De mange ændringer i distributionsstrukturen i
den betragtede periode synes at afspejle dagbladenes forsøg på at minimere distributions-

omkostningerne under skiftende ydre omstændigheder. Bladgruppen forventer også, at
distributionsstrukturen vil være under konstant udvikling i perioden frem til 1985. Det er
ikke muligt at forudsige udviklingsforløbet,
men tendensen synes dog at gå mod egne bude og selvstændige distributører. Såfremt dette holder stik, kan der blive tale om flytning af
oplag fra kollektive distributører og postvæsenets omdelinger.
Af nedenstående tabel fremgår nøgletal for
gruppen.
Målt i øre har denne bladgruppe de højeste
stykomkostninger - nemlig 64 øre i 1978. Dette er ikke overraskende, idet bladene dels er
ret tunge og fyldige - p.g.a. et højt sideantal og dels har lange distributionsveje. Som tidlige-
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*) Nøgletal 1 og 4 er ikke beregnet på grund af meget betydelige oplagsforskelle mellem gruppens
blade.
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re nævnt har disse blade dog - på trods af deres landsdækning - en oplagskoncentration fra
37"„ til 80",, i det nærmeste udgivelsesområde.
- Eksempelvis findes 80",, af Berlingske Tidendes læsere i Storkøbenhavn.
Ved en vurdering af stykomkostningernes
absolutte størrelse er det væsentligt at bemærke, at ca. 20",, af bladenes oplag sælges i løssalg (et enkelt blad 24,5"«). En løssalgsprocent
på niveau med de øvrige dagblade ville have
resulteret i højere stykomkostninger. Dette illustreres i det følgende afsnit 3.8, hvor det i betydeligt omfang løssolgte søndagsoplag inddrages i beregningerne.
Stykomkostningernes stigning fra 37 øre i
1973 til 64 øre i 1978 andrager ca. 81°,,. Fremover forventes den stærkeste stigning i omkostningerne inden for den kollektive distribution og inden for fremmed transport i øvrigt.
Det må forudses, at en landsdækkende morgenservice vil blive stadig dyrere og besværligere at gennemføre, og da der er snævre grænser for, hvor meget der kan slækkes på serviceniveauet i retning af senere levering og levering kun til brevkasseanlæg uden, at det får oplagsmæssige konsekvenser, synes omkostningsudviklingen ikke at tegne sig særlig gunstigt.
Med henblik på en vurdering af konsekvenserne af de nye regler i arbejdsmiljøloven, har udvalget gennem det udsendte spørgeskema bedt dagbladene give et skøn over de
forventede meromkostninger ved en strikte
gennemførelse af loven. - Bladgruppen har
som helhed skønnet, at meromkostningerne vil
andrage ca. 12 mill. kr. I relation til bladgrup-

pens samlede distributionsomkostninger i 1978
på godt 97 mill, kr., betyder dette en gennemsnitlig omkostningsforøgelse på ca. 12",,. - Det
skal her atter påpeges, at meromkostningerne
kun er én side af problemet; den praktiske gennemførelse af loven en helt anden.

3.8 Distributionsomkostninger for
dagblade med søndagsudgivelser
Der findes i Danmark 10 dagblade med søndagsudgivelser. Heraf er fire landsdækkende
dagblade og seks lokale dagblade. Foruden
disse 10 dagblade henregnes Weekendavisen,
der kun udkommer én gang om ugen, normalt
til søndagsudgivelserne.
Såvel distributionsstrukturerne som distributionsomkostningerne er noget anderledes
for søndagsoplagene end for hverdagsoplagene. Årsagen hertil er, at søndagsoplagene i vid
udstrækning sælges i løssalg.
De større landsdækkende dagblade distribuerer ca. 113 mill. stk. hverdagsaviser pr. år.
Heraf sælges og distribueres ca. 20"» gennem
bladforhandlere (løssalg). De samme dagblade
distribuerer ca. 43 mill. stk. søndagsaviser.
Heraf udgør løssalget godt 85",,.
På trods af, at det er dyrere at distribuere
varer på søn- og helligdage, viser nedenstående
tabel, at stykomkostningerne for hverdags- og
søndagsudgivelser under ét er lavere end stykomkostningerne for hverdagsudgivelserne. Det
fremgår heraf tydeligt, at omdelingen til abonnenter er en kostbar service.
Landsdækkende dagblade - syv dages opgørelse:
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De seks lokale dagblade med søndagsudgivelser fordeler sig med tre blade fra gruppen
med hverdagsoplag over 50.000 stk. - og tre
blade fra oplagsgruppen 25-50.000 stk.
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Også blandt de lokale dagblade er løssalgsprocenten væsentligt højere ved søndagsudgivelser end ved hverdagsudgivelser - nemlig ca.
34°(> på søndage mod ca. 14",, på hverdage.

Søndagsudgivelsernes stykomkostninger har
ikke her den samme reducerende virkning på
de gennemsnitlige stykomkostninger for hverdage og søndage som for de landsdækkende
dagblade. Dette ligger dels i den langt lavere
løssalgsprocent, dels også i det forhold at det
på søndage distribuerede antal stk. kun udgør
25°o af det på hverdage distribuerede antal stk.

Hos de landsdækkende blade udgjorde det
på søndage distribuerede antal stk. 38°« af det
på hverdage distribuerede antal stk.
I nedenstående tabel vises nøgletal for distributionsomkostningerne hos de lokale dagblade, der har søndagsudgivelser.
Lokale dagblade - syv dages opgørelse:
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I relation til arbejdsmiljølovens paragraf om
et ugentligt fridøgn, vil de lokale dagblade med
den forholdsvis lave løssalgsprocent på søndage, i højere grad end andre blive påvirket af en
strikte håndhævelse af loven. Den fremtidige
udvikling i stykomkostningerne for søndags-

udgivelserne vil specielt for disse dagblade være knyttet til arbejdsmiljølovens håndhævelse.
Det må dog understreges, at der også her er tale om gennemsnitsbetragtninger, hvorfor enkelte blade kan blive væsentligt anderledes stillet end gennemsnittet.

Distributionsstrukturen for landsdækkende løssalgsblade
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3.9 Distributionsstrukturer og
-omkostninger for landsdækkende
løssalgsblade
De to landsdækkende løssalgsdagblade - BT
og Ekstrabladet - er Danmarks største dagblade. Oplaget på godt 450.000 stk. i 1978 udgør ca. 24",, af det totale hverdagsoplag i hele
landet. Da oplaget næsten udelukkende sælges gennem bladforhandlere, afviger bladgruppens distributionsstruktur og -omkostninger noget fra de øvrige dagblades.
Foranstående diagram viser i grove træk det
totale oplags fordeling på distributionsveje. Leveringen til den endelige forbruger fremtræder i god overensstemmelse med de faktiske
forhold, hvorimod forsyningstransporterne til
forhandlerne er stærkt forenklede.
Hele distributionen er præget af samdistribution. Således har de to dagblade fælles vognmænd, ligesom det ene dagblads vogne medtager oplag fra det andet. Endelig er a/s Blad-

kompagniets og postvæsenets distribution udtryk for samdistribution i vid forstand.
Distributionsomkostningerne er de laveste
af alle bladgruppers. I denne forbindelse skal
dog erindres, at omkostningerne kun dækker
levering til forhandlere (omkostninger vedrørende returnering af usolgte eksemplarer er ikke medregnet). - Skal der sammenlignes direkte med abonnementsbladene, mangler der
betaling for bladforhandlernes arbejde og for
læsernes ulejlighed med selv at hente bladet.
Uanset dette har bladgruppen også den laveste stigningstakt i distributionsomkostningerne af alle bladgrupper - nemlig 50",, for perioden 1973-1978. Af nedenstående tabel
fremgår dog, at denne stigning udelukkende
har fundet sted fra 1976-1978, hvorfor den
fremtidige udvikling måske ikke bliver så gunstig, som stigningen i perioden 1973-78 ellers
synes at forudsige - specielt under hensyn til de
stigende brændstofomkostninger.
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Da forhandleravancerne i perioden ligeledes
har vist en stigning på omkring 50°,,, synes denne bladgruppe at være den gunstigst stillede
med hensyn til fremtidige distributionsomkostninger. Det skal i denne forbindelse nævnes, at bladene ikke vil blive berørt i særlig
grad af portotakstændringer og heller ikke af
de nye arbejdsmiljølovsbestemmelser.

3.10 De totale distributionsomkostninger for samtlige bladgrupper i perioden 1973-1978
For perioden 1973-1978 er de totale distributionsomkostninger for samtlige dagblade un26

der Danske Dagblades Forening (DDF) steget med 83"o. Til distributionsomkostningerne
er henregnet alle udbetalinger til dækning af
aktiviteter udført fra det øjeblik, aviserne forlader pakkeriet, til de når læserne eller bladforhandlerne. Med hensyn til distribution gennem Bladkompagniet er bladenes betaling til
Bladkompagniet korrigeret for pakkeriomkostninger etc. Da bladforhandlerne er det sidste led i distributionsvejen for løssolgte eksemplarer, er de udbetalte forhandleravancer for
en fuldstændigheds skyld også beregnet. Stigningen i bladforhandlernes avancer udgjorde i
perioden 1973-1978 ialt 47",,.
Den årlige stigningsprocent i de totale distri-

De totale distributionsomkostninger for samtlige dagbladsgrupper i perioden 1973-78
1.000 kr.
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butionsomkostninger er vist i ovenstående tabel. Det skal bemærkes, at stigningerne henholdsvis fra 1976 til 1977 og fra 1977 til 1978 er
beregnet som et gennemsnit af stigningen over
de to år.
De ovenstående tabeller må tolkes med forsigtighed. For det første har der i perioden været en stigning i hverdagsoplaget på 3% og et
fald i søndagsoplaget på ca. 1%. Det vil sige, at
stigningsprocenterne for omkostningerne - for
at give et helt korrekt billede - må korrigeres,
da den distribuerede mængde har været forskellig fra år til år.
For det andet kan de enkelte omkostningskategoriers udvikling ikke tolkes entydigt. Udviklingen vil nemlig for flere kategoriers vedkommende være påvirket af, at der i perioden
er flyttet oplag fra en distributionsform til en
anden.
For at rense distributionsomkostningsudviklingen for mængdemæssige ændringer, er
der i omstående tabel beregnet stykomkostninger for hvert enkelt år i perioden 1973—
1978. For at muliggøre en nærmere vurdering
af omkostningsudviklingen er stykomkostnin-

gerne beregnet for hver af de otte bladgrupper.
Målt i øre har de største stigninger i stykomkostningerne fundet sted hos de største
abonnementsblade, men relativt set er det de
mindre abonnementsblade, der har haft de
største stigninger i stykomkostningerne.
For alle bladgrupper med hovedvægt på abonnementssalg (A og B) tegner der sig et ensartet mønster med hensyn til stykomkostningerne ved distributionen.
For både lokale og landsdækkende dagblade gælder i udstrakt grad den regel, at jo større dagbladenes oplag er, desto højere bliver
stykomkostningerne. Der findes tre faktorer til
forklaring af dette:
1. De oplagsmæssigt større dagblade indeholder normalt flere sider. Rumfang og vægt er
i vid udstrækning grundlaget for takstberegning for såvel transport som omdeling af aviser.
2. Vækst i oplaget forudsætter for de fleste lokale dagblade en udvidelse af det geografiske dækningsområde. For mange lokale
dagblade - og til en vis grad også for de
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Udviklingen i stykomkostningerne 1973-78 for hverdagsoplag (angivet i øre pr. stk.)

landsdækkende - betyder dette en mere
spredt læserskare. Med andre ord må dagbladene ud i områder med en lav husstandsdækningsprocent, hvad der alt andet lige må
øge omkostningerne.
Distributionsformerne varierer fra bladgruppe til bladgruppe. Det kan således tænkes, at de større dagblade vælger en anden
og dyrere distributionsform end de mindre
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ud fra ekspansionsønsker. En udvidelse af
det geografiske område kan som nævnt nødvendiggøre en dyrere distributionsform. Det
kan imidlertid også være et spørgsmål om at
øge oplaget gennem et højere serviceniveau. Eksempelvis kan det tænkes, at et dagblad med tidlig morgenomdeling via eget
budkorps lettere kan øge oplaget end et tilsvarende postdistribueret dagblad.

KAPITEL 4

Postvæsenets rolle i dagbladsdistributionen
4.1 Distributionsformer
Som omtalt i afsnit 3.1 varetager postvæsenet
dagbladsbesørgelse på flere forskellige måder.
Indtil 1977 kunne dagblade besørges gennem
postvæsenet efter abonnementssystemet eller
efter anmeldelsessystemet. - Under abonnementssystemet opkrævede postvæsenet abonnementsafgiften hos bladmodtageren, bestilte
bladet hos udgiveren, afregnede opkrævede
abonnementsbeløb med udgiveren og leverede
dagbladet til modtageren. Dette besørgelsessystem, hvori postvæsenet varetog betydelige administrative opgaver, ophørte med udgangen
af juni 1977. - Efter dette tidspunkt sker al
postomdeling af dagblade efter anmeldelsessystemet, hvor dagbladene selv administrerer
abonnementskartotek, opkrævning etc. Dagbladene fremsender således i dag kartotekskort
(anmeldelseslister) over abonnenter til postvæsenet, der herefter fordeler kartotekskortene
til de respektive postkontorer. Kartotekskortene er postbudets vejledning for omdeling af
den bunke dagblade, som han modtager hver
morgen.
Postvæsenet besørger endvidere dagblade i
korsbånd (se def. i afsnit 3.1). Korsbåndsforsendelserne dækker for dagbladenes vedkommende hovedsageligt over løssalgseksemplarer
til bladforhandlere.
Korsbåndene er inddelt i fire farvetyper.

Skønt klassifikationen er under omarbejdelse,
skal det nuværende system kort beskrives.
Grønne udgiverkorsbånd: bladforhandlerne
afhenter dagbladene ved toget.
Røde udgiverkorsbånd: bladforhandlerne
afhenter dagbladene på adresseposthuset.
Brune udgiverkorsbånd: dagbladene omdeles af postvæsenet til bladforhandlerne.
Gule udgiverkorsbånd: omdeles af postvæsenet til abonnenter.
Korsbåndsbeskrivelsen viser, at arten og
mængden af arbejdsopgaver for postvæsenet
varierer en del mellem korsbåndstyperne.
Størst omfang har dette arbejde ved de gule
udgiverkorsbånd. Dagbladseksemplarer forsendt på denne måde kaldes adresserede dagblade, fordi hvert enkelt styk skal forsynes med
navn og adresse på abonnenten. Forsendelsesformen anvendes hovedsageligt, når abonnenten midlertidigt flytter bopæl, eksempelvis fra
helårsbolig til sommerbolig.

4.2 Postdistributionens omfang
og betydning
Tabellen nedenfor giver en oversigt over antallet af omdelte styk til abonnenter i perioden
1973-78.
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Der er i udvalget enighed om, at faldet i antal
omdelte styk i 1977 hovedsageligt må tilskrives
de mange og langvarige arbejdsnedlæggelser
under bladkonflikten i foråret 1977. Udvalget
mener endvidere, at det fortsatte fald i postdistributionen i 1978 må tilskrives, at dagbladene er overgået til alternative distributionsformer.
I relation til en vurdering af postdistributionens omfang anser udvalget det for væsentligt
at fastslå, at dagbladsbegrebet defineres forskelligt i postloven og i Danske Dagblades
Forening, der henholder sig til den definition,
der er lagt til grund i betænkningen Dagspressen og Samfundet.
Efter postlovens definition henhører Erhvervsbladet, Licitation, Statstidende, Meteorologisk Instituts Vejrberetninger etc. under
dagblade, medens disse publikationer ikke opfylder DDF's krav for medlemskab og derfor
ikke henregnes til dagbladenes kreds.
Dagbladenes repræsentanter i udvalget har
ytret ønske om, at der i beskrivelsen af postvæsenets rolle i dagbladsdistributionen klart
sondres mellem DDPs medlemsblade og andre publikationer, der efter postlovens definition kan henregnes til begrebet dagblade. I relation til tabellen på foregående side betyder
DDPs definition, at cirka 20,5 mill. stk. eller
19",, af de i alt 107 mill, postdistribuerede stk.
ikke bør medregnes.
Postvæsenets repræsentanter har givet udtryk for, at til dagblade må henregnes alle blade, der opfylder postlovens definition, d.v.s.
blade, der udkommer mindst fem gange ugentligSom påvist i kapitel 3 varierer den postdistribuerede oplagsandel fra bladgruppe til bladgruppe. Nedenfor er de otte bladgrupper opstillet efter omdelingens omfang/betydning på
hverdage i 1976.

6. Lokale eftermiddagsblade
m. oplag mellem 25-50.000 stk
7. Lokale eftermiddagsblade
m. oplag over 50.000 stk
8. Landsdækkende løssalgsblade

Postomdelt
Dagbladsgruppe:
oplagsandel:
1. Landsdækkende dagblade
m. oplag under 50.000 stk
79"„
2. Lokale morgendagblade
47°»
3. Lokale eftermiddagsblade
med oplag under 10.000 stk
36"„
4. Landsdækkende dagblade
m. oplag over 50.000 stk
16"„
5. Lokale eftermiddagsblade
m. oplag mellem 10-25.000 stk
10",,

Som led i postvæsenets driftsplanlægning og
-kontrol udarbejdes hvert år et rentabilitetsregnskab. Regnskabet indeholder en opgørelse
af indtægter og udgifter, fordelt på forskellige
forsendelsesarter. Fordelingen af udgifterne
sker efter det såkaldte delomkostningsprincip.
Dette princip implicerer, at alle udgifter skal
fordeles efter en eller anden fordelingsnøgle.
Postvæsenet anvender forskellige fordelingsnøgler forde forskellige omkostningsarter.
Eksempelvis anvendes tidsstudier som grund-
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5",,
1 "„
1"„

Ved en eventuel vurdering af konsekvenserne for diverse dagblade ved en postdistributionsomlægning er det vigtigt at bemærke, at
der er tale om gennemsnitsberegninger inden
for hver bladgruppe. Der er således i flere
bladgrupper enkelte dagblade, hvor postdistritionen er af langt større betydning, end gennemsnitsprocenten antyder.
Set fra postvæsenets side har bladgrupperne
en anden prioritering ud fra en indtægtsmæssig
vurdering. Nedenstående tre bladgrupper bidrager tilsammen med 71",, af postvæsenets
totale indtægter fra omdeling af dagblade under DDF.
Andel af
totale indtægter
Dagbladsgruppe:
fra dagblade:
1. Landsdækkende med oplag
over 50.000 stk
39",,
2. Landsdækkende med oplag
under 50.000 stk
17"„
3. Lokale morgendagblade
15",,
Af det totale hverdagsoplag for samtlige
danske dagblade under DDF postdistribueredes i 1976 13",,. Af de samlede distributionsomkostninger på kr. 178,5 mill, udgjorde omkostningerne vedrørende postdistributionen kr.
13,9 mill. - svarende til 7,8",, af de samlede omkostninger.

4.3 Postvæsenets beregninger over
omkostninger og indtægter ved
dagbladsbesørgelsen
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lag for fordeling af lønomkostninger og rumfangsberegninger som grundlag for fordeling af
fragtomkostninger etc.
Fordelingsnøglerne søges principielt opbygget omkring den postbesørgede mængde, idet
det antages, at der er en lineær sammenhæng
mellem mængde og omkostningsbelastning.
Opbygningen af sådanne fordelingsnøgler
kræver omfattende tidsstudier etc. Rentabilitetsberegningerne for perioden 1972-77 byggede på undersøgelser gennemført i 1969/70 og
1972/73. Ved undersøgelsen i 1969/70 måltes på
20",, af alle posthuse, hvor lang tid de ansatte i
forskellige stillingskategorier anvendte på hver
forsendelsesart. Ved samme undersøgelse blev
der fastlagt fordelingsnøgler for fragt, bygningsomkostninger etc, idet der blev foretaget

rumfangsberegninger for hver forsendelsesart.
Bygningsopmålingerne blev revideret ved undersøgelser i 1972/73. Endvidere er omkostningsfordelingen hvert år blevet korrigeret i
forhold til konstaterede udsving i den postbesørgede mængde.
Fra dagbladenes side har der i udvalget været rejst kritik af de anvendte fordelingsnøgler,
fordi der ikke gennem disse nøglers anvendelse
i perioden 1972-77 er taget højde for den gradvise overgang fra abonnementssystemet til anmeldelsessystemet. Dagbladene har fremført
det synspunkt, at når omkostningerne fordeles
efter tidsstudier fra et tidspunkt (1969/70), hvor
abonnementssystemet havde et betydeligt omfang, vil dagbladsbesørgelsen blive belastet
med væsentligt større omkostningsandele, end

det rent faktisk burde være tilfældet. Udgangspunktet for denne argumentation er, at abonnementssystemet skønnes at kræve flere ressourcer hos postvæsenet end det nye anmeldelsessystem, hvor en stor del af administrationen er overført til bladene.
I 1978 gennemførte postvæsenet igen undersøgelser med det formål at udarbejde nye
ajourførte fordelingsnøgler. Postvæsenets nyeste rentabilitetsregnskab for året 1978 er opstillet med hensyntagen til den skete omlægning.
På side 31 vises en tabel fra Post- og Telegrafvæsenets rentabilitetsregnskab, der blandt
andet indeholder en opgørelse af underskuddet ved dagbladsbesørgelsen. En del af det underskud, der i tabellen findes under udgiverkorsbånd, skal ligeledes henføres til dagbladene.
Det har dog ikke været muligt at beregne
dagbladenes andel af underskuddet ved korsbåndsforsendelser, hvorfor beregninger i dette
kapitel alene vedrører postomdelte blade til
abonnenter.
Tabellen på side 32 viser, dels hvorledes underskuddet efter delomkostningsprincippet har
udviklet sig i perioden 1972-78, og dels hvor
meget dagbladsbesørgelsen er blevet debiteret
inden for enkelte omkostningskategorier.
De omkostningsmæssige konsekvenser af
de nye fordelingsnøgler fra 1978 kan aflæses
under omkostningsarten »Personaleudgifter til

Indtægter i forhold til udgifterne

72/73
23,6%

Når postvæsenets underskud målt i kroner
har været stigende i den betragtede periode,
skyldes dette ikke, at postvæsenet har undladt
forhøjelser af bladportoen. Som det fremgår af

kontortjeneste«, hvor udgifterne er faldet med
2 mill. kr. efter fordelingsnøglernes tilpasning
til anmeldelsessystemet. - Dagbladenes repræsentanter har i øvrigt i udvalget udtrykt forundring over, at de øvrige personaleudgifter har
udvist stigninger fra 76/77 til 78, når den postdistribuerede mængde er faldet. Postvæsenet
har i denne sammenhæng påpeget, at stigningen fra 76/77 til 78 dækker over næsten 2 hele
år, idet regnskabsåret i 1978 blev omlagt med
finansårets omlægning.
Endvidere har dagbladene i udvalget kritiseret, at dagbladsbesørgelsen i udgiftsopgørelsen
er blevet belastet med visse faste omkostninger, der ikke har berøring med dagbladsbesørgelsen.
Delomkostningsprincippet kræver dog fordeling af alle omkostninger, hvorfor dagbladenes indvendig mere er rettet mod regnskabsprincippet end mod postvæsenets faktiske opgørelse.
Tabellen på side 32 viser i nederste linie det
underskud, som postvæsenet har beregnet
vedrørende dagbladsbesørgelsen. Også her
skal det bemærkes, at cirka 19% af det postomdelte antal stk. stammer fra udgivere, der ikke
er medlemmer af DDF (se side 30).
Absolut set har underskuddet været stigende
i perioden fra 72/73-78. Relativt set har der været et vist udsving, idet indtægterne i forhold til
udgifterne har varieret som vist nedenfor.
73/74
21,0%

75/76
18,1%

76/77
18,2%

78
15,5°«

nedenstående oversigt, har der procentuelt
været tale om betydelige takstforhøjelser fra
1973 til 1978.

1. Dagblade med en gennemsnitlig stykvægt på 50 g
2. Dagblade med en gennemsnitlig stykvægt på 90 g
3. Dagblade med en gennemsnitlig stykvægt på 125 g
I forhold til de i kapitel 3 viste procentvise
stigninger i stykomkostningerne ligger postdistributionens stigningstakt over de fleste andre
distributionsformer. - Når postdistributionen
alligevel betragtes som et omkostningsmæssigt
fordelagtigt alternativ, skyldes dette, at de pro-

74/75
16,8%

Bladportostigning
1973-1978
96%
95",,
94%

centvise stigninger er beregnet ud fra nogle i
forvejen ret lave portotakster.
I 1972/73 var postvæsenets underskud 33
mill, kr., og bladportotaksterne dækkede kun
23-24% af udgifterne. I perioden 1973-78 er tilstræbt en portotakstforhøjelse, der procentuelt
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svarede til omkostningsstigningerne hos postvæsenet. - Når det langt mindre indtægtsbeløb
(bladportoen) er forhøjet med omtrent samme
procent, som det større omkostningsbeløb er
steget med, må forskelsbeløbet (underskuddet)
nødvendigvis blive stigende. Såfremt underskuddet skulle have været holdt konstant, måtte bladportoen være reguleret med en højere
procentsats, end omkostningerne var steget
med.
Der er i udvalget enighed om, at postvæsenet har et underskud på dagbladsbesørgelsen.
Der er også enighed om, at dette underskud
baseret på de moderate posttakster er udtryk
for en indirekte statsstøtte. Derimod er der i
udvalget uenighed om underskuddets størrelse.
Medens postvæsenet principielt mener, at underskuddet har den størrelse, der er fremkommet i rentabilitetsregnskabet efter delomkostningsprincippet, er DDF af den opfattelse, at
underskuddet må opgøres efter et andet omkostningsprincip - bortfalds-princippet - der i
øvrigt gennem betænkningen Dagspressen og
Samfundet må betragtes som almindeligt anerkendt af alle parter.
Denne forskel i opfattelserne havde allerede
før distributionsudvalgets nedsættelse været
genstand for drøftelser mellem Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet og Danske Dagblades Forening. Under disse drøftelser blev professor Bjarke Fog, Handelshøjskolen i København anmodet om at vurdere, hvilke omkostningsprincipper, der i den givne situation måtte anses for mest relevante.
I et notat af 3. september 1975 mener professor Bjarke Fog, at det mest relevante beregningsprincip må være en bortfalds-omkostningsberegning på langt sigt. - Når postvæsenets underskud skal beregnes efter bortfaldsprincippet betyder det, at den aktuelle forsendelsesart - dagblade - kun skal belastes med de
omkostninger hos postvæsenet, der ville falde
væk, såfremt dagbladsomdelingen ophørte.
Det er intuitivt klart, at en række omkostninger vil optræde som bortfalds-omkostninger,
hvis tidshorisonten er tilstrækkelig lang, medens de samme omkostninger ikke vil kunne
fjernes på helt kort sigt.
Postvæsenets omkostninger vedrørende
specielle dagbladstransporter vil kunne fjernes
på kort sigt. Eksempelvis vil postvæsenets aftaler med DSB om lastbil- eller togtransporter
kunne opsiges med kort varsel. For de omkost34

ninger, der kun kan tilpasses på lang sigt, opstår der et vurderingsproblem, idet det vil være
usikkert, i hvilket omfang og på hvilken måde
de ledige ressourcer i form af bygninger, postbude m.v. vil kunne tilpasses den nye situation.
Som følge heraf vil en bortfalds-omkostningsberegning altid indebære skøn. - Den herved
opståede usikkerhed omkring underskudsresultatet vil i høj grad være afhængig af det
grundlag, som skønnene er baseret på.
Postvæsenets årlige rentabilitetsoversigter
opgøres ikke med henblik på beregning af
bortfalds-omkostninger, hvorfor det ikke direkte fra dette materiale er muligt at konstatere, hvilke omkostninger der i hvilket omfang
ville falde bort, hvis dagbladsbesørgelsen ophørte.
En opgørelse af bortfalds-omkostningerne
vil kræve ret omfattende studier af sparet tid
hos postbude og andre i forbindelse med bortfald af visse postmængder. Endvidere måtte
det beregnes, hvilke besparelser der ville kunne opnås vedrørende bygninger og transportmateriel.
Da der ikke i Danmark er foretaget specielle undersøgelser med dette formål, har man
ved forskellige lejligheder beregnet bortfaldsomkostningerne på grundlag af en norsk undersøgelse.
Den norske undersøgelse, der blev gennemført af professor Terje Hansen ved Norges
Handelshøjskole i 1971, konkluderede, at det
måtte anses for meget sandsynligt, at bortfaldsomkostningerne udgjorde mellem 58,3".. og
65,8°o af det omkostningsbeløb, der fremkom
ved en beregning efter delomkostningsprincippet. I den norske beregning anvendtes i de endelige opgørelser en bortfalds-procent på 62.
Af tabellen på side 35 fremgår, hvilke underskud postvæsenet har haft på dagbladsbesørgelsen fra 1972-78, såfremt dette beregnes
med en bortfalds-omkostningsprocent på 62. Ifølge det ene regnskabsprincip - delomkostningsprincippet -, hvor alle omkostningerne
fordeles på forsendelsesarter, ville postvæsenet
ifølge tabellen have et underskud på 79,6 mill,
kr. i 1978 på dagbladsbesørgelsen. - Ifølge det
andet princip - bortfalds-princippet -, hvor
kun medregnes den del af omkostningerne, der
skønnes at ville falde væk ved bortfald af forsendelsesarten, er underskuddet i 1978 opgjort
til 43,8 mill. kr.
DDF's repræsentanter i udvalget finder hel-

ler ikke det opgjorte underskud på 43,8 mill. kr.
i 1978 efter bortfalds-princippet korrekt. Det
påpeges, at det opgjorte underskud er for stort,
idet ca. 19",, af forsendelserne stammer fra udgivere, der ikke er medlemmer af DDF. Endvidere anser DDF det for tvivlsomt, om den
norske bortfalds-procent på 62 kan overføres
direkte til danske forhold.
Da postvæsenet tilstræber at udføre sine
aktiviteter efter almindelige forretningsmæssige principper og med henblik på opnåelse af
balance for hvert hovedprodukt (brev-/pakke/bladVpengebesørgelse), har postvæsenet en
betydelig interesse i at få underskuddet på dagbladsbesørgelsen fjernet. Udvalget har derfor i
tabellen på side 36 beregnet omfanget af de
portoforhøjelser, der i givet fald måtte finde
sted. Tabellen viser endvidere de økonomiske
konsekvenser heraf for de enkelte bladgrupper.
Tabellen viser, at dagbladenes udgifter til
postdistribution i gennemsnit ville stige med
543"», såfremt underskuddet efter delomkostningsprincippet skulle dækkes ind.
For de små lokale dagblade med oplag under 10.000 stk. pr. dag, ville udgifterne til postdistribution stige med ca. 2,9 mill. kr. i 1978. I
forhold til gruppens samlede distributionsomkostninger ville det betyde en omkostningsstigning på 76"».
For de små landsdækkende dagblade (oplag

under 50.000 stk.) ville merudgiften for 1978
andrage cirka 14,1 mill. kr. I forhold til gruppens samlede distributionsomkostninger i
1978, ville det betyde en stigning på 210°o.
For de lokale morgenblade med oplag mellem 25.000 og 50.000 styk pr. hverdag vil merudgifterne for 1978 andrage ca. 13,9 mill. kr. I
forhold til gruppens samlede distributionsomkostninger i 1978, ville det betyde en stigning
på 146",,.
For de store landsdækkende dagblade (oplag over 50.000 stk.) ville merudgiften for 1978
blive 21,9 mill, kr., hvilket svarer til en stigning
på 27",, i de samlede omkostninger.
Set fra et forretningsmæssigt synspunkt måtte postvæsenet i forbindelse med de anførte
portoforhøjelser nødvendigvis overveje, i hvilket omfang man ville ønske at reducere postbesørgelsen af dagblade. Der kan næppe herske tvivl om, at meget betydelige dele af de
postbesørgede dagbladsmængder ville falde
bort. Dels må det antages, at de dagblade, der
måtte have alternative distributionsmuligheder, ville flytte en del af oplaget væk fra postdistributionen. Dels må det anses for sandsynligt, at en række dagblade uden andre distributionsmuligheder måtte lukke. I de ovenfor
nævnte bladgrupper beslaglægger distributionsomkostningerne i 1978 mellem 11,5°« og
33,6% af indtægterne ved bladsalget (annonceindtægterne er ikke medregnet). - Såfremt de
anførte takstforhøjelser tænktes realiseret ved
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årsskiftet 1977/78, ville distributionsomkostningerne beslaglægge mellem 25"<> og 42UO af bladsalgsindtægten.
For postvæsenet kunne en hurtig realisering
af de ønskede portotakster få økonomiske
konsekvenser ved bortfald af betydelige postdistribuerede oplagsmængder. Dels ville de
ledige ressourcer ikke umiddelbart kunne anvendes til andre opgaver, og dels måtte de øvrige forsendelsesarter bære en større andel af de
faste omkostninger. - Det må på den anden
side påpeges, at indtægten fra det resterende
bladoplag flerdobles med de højere portotakster. De økonomiske konsekvenser for postvæsenet vil derfor afhænge af omfanget af den
36

mængdemæssige nedgang set i forhold til
takstforhøjelserne.

4.4 Principielle synspunkter vedr.
de moderate posttakster
Med det formål at værne om befolkningens
adgang til alsidig information og fri meningsdannelse har der særligt siden 1964 været praktiseret en indirekte støtteordning for dagbladsdistributionen. Støtten er etableret gennem folketingets fastsættelse af bladportotaksterne i
postloven. Portoen har været fastsat således, at

postvæsenet har vårret påført et underskud,
som vist i afsnit 4.3. Underskuddet har været
stigende gennem årene, idet de i postloven
fastsatte takster i perioden 1964-74 har været
uændrede. I perioden 1974-77 har taksterne
årligt været forhøjet med 17,5% i forhold til de
pr. 1. januar 1964 gældende takster, og i 1978
(og senere) har taksterne været forhøjet med
samme procent som den procentuelle stigning i
omkostningerne.
Da Post- og Telegrafvæsenet er pålagt at
drive sine aktiviteter forretningsmæssigt, har
der gennem flere år været ført forhandlinger
med Danske Dagblades Forening om en ajourføring af portotaksterne. Også fra folketingets
side har der ved flere lejligheder været fremsat
ønsker om en afklaring af postvæsenets underskud på dagbladsbesørgelsen. Således blev der
på foranledning af ministeren for offentlige arbejder i 1972 nedsat en gruppe af embedsmænd fra statsministeriet og Post- og Telegrafvæsenet til belysning af den eksisterende bladportoordning. På denne arbejdsgruppes anmodning blev der i 1973 etableret et bredere
udvalg omfattende statsministeriet, postvæsenet og repræsentanter for bladudgiverne. Dette udvalg afgav i november 1976 en redegørelse for drøftelserne om en ajourføring af portotaksterne for dagblade. Denne redegørelse
blev af ministeren for offentlige arbejder tilsendt statsministeren og med dennes accept
folketingets udvalg for offentlige arbejder.
Af redegørelsen fra 1976 såvel som af de
drøftelser, der siden marts 1978 har været ført i
distributionsudvalget fremgår, at postvæsenet
er af den opfattelse, at der bør findes en løsning, der giver mulighed for at bringe underskuddet på dagbladsbesørgelsen ned, og selv
om postvæsenet fortsat finder, at løsningen må
baseres på delomkostningsprincippet, betragtes det dog som et skridt i den rigtige retning,
såfremt der kan skabes en løsning baseret på
bortfalds-omkostningsprincippet. Man er fra
postvæsenets side indstillet på, at underskuddet efter bortfalds-princippet kan afvikles over
en 10-årig periode. Postvæsenet stiller sig for
sit vedkommende åben overfor, om en ned-

bringelse af underskuddet skal ske gennem
takstforhøjelser eller helt eller delvist gennem
en tilskuds-Aonteringsordning.
I udvalget har DDFs repræsentanter også
fastholdt deres synspunkt fra 1976-redegørelsen om en afvisning af delomkostningsprincippet. I argumentationen for anvendelsen af
bortfalds-princippet henvises blandt andet til,
at der i betænkningen Dagspressen og Samfundet er bred accept af dette princip (Betænkning nr. 536, pag. 45).
Endelig finder DDF det vanskeligt at acceptere væsentlige portoforhøjelser for dagbladsbesørgelsen, fordi serviceniveauet gennem årene er svækket - sidst gennem omlægning af
omdelingerne efter PO75. DDF mener således, at værdien af den indirekte støtteordning
er faldet betydeligt, fordi morgenbladene kan
risikere, at aviserne først når abonnenterne ved
middagstid og i visse vanskelige perioder først
dagen efter.
Postvæsenets repræsentanter fremfører
overfor denne kritik, at de fleste dagbladseksemplarer omdeles i landdistrikterne, hvor der
ikke er sket ændringer i omdelingernes antal heller ikke efter PO75. Kritikken må derfor
efter postvæsenets opfattelse alene henføres til
de eksemplarer, der postomdeles i de større
byer. I disse byer er der imidlertid ikke i forbindelse med PO75-omlægningen sket væsentlige ændringer i omdelingens påbegyndelsestidspunkt, og cirka 80",, af afleveringsstederne
vil normalt være besøgt inden kl. 10.30.
Med hensyn til bemærkningen om, at aviserne ved enkelte lejligheder først er bragt ud
dagen efter udgivelsen, erkender og beklager
postvæsenets repræsentanter, at dette er sket.
Det ønskes samtidigt påpeget, at der er tale om
undtagelsestilfælde. - Endvidere anfører postvæsenets repræsentanter, at forsinkelserne
ikke i alle tilfælde skyldes postvæsenet, men
også kan skyldes forsinkelser på bladhusene.
Dagbladenes repræsentanter peger på, at
der ikke i dag findes en permanent aftale om
opfangelse af forsinkelser. - Postvæsenet er
indstillet på, at der optages drøftelser med
DDF om dette problem.
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KAPITEL 5

Samdistribution
5.1 Omfang og former
Et distributionssamarbejde mellem dagblade
kan være mere eller mindre omfattende, og begrebet samdistribution er ikke entydigt. Det
mest omfattende distributionssamarbejde vil
være samkørsel fra trykkeri(-er) til føderuter,
samkørsel på føderuter og omdeling til abonnenter med fælles bude. Ved føderutekørsel
forstås normalt transporter til depoter, hvorfra
avispakker udleveres til omdeling. Oftest er
samarbejdet mellem dagbladene dog af mere
begrænset karakter, eksempelvis Aktuelts og
de mindre, landsdækkende dagblades samarbejde med postvæsenet om fælles flytransport
til Jylland.
De lokale dagblades indbyrdes distributionssamarbejde er af meget begrænset omfang,
fordi der kun i få tilfælde er overlapninger i
deres dækningsområder. Der har været eksperimenteret med distributionssamarbejde blandt
de lokale dagblade, men det økonomiske udbytte har vist sig at være for ringe i forhold til
problemerne med at organisere og afpasse
leveringerne til de fælles omdelingsruter.
De lokale dagblades muligheder for samdistribution med de landsdækkende blade er
ligeledes begrænsede, fordi de lokale dagblade
på nær to er eftermiddagsblade, medens de
landsdækkende blade er morgenblade eller
formiddagsblade.
Mulighederne for samdistribution er væsentligt bedre for de landsdækkende dagblade.
Alle de landsdækkende morgenblade med
undtagelse af Morgenavisen Jyllands-Posten
har trykkerier i hovedstadsområdet. Dette
giver dels en mulighed for fælles transport mellem hovedstaden og provinsen, og dels en mulighed for fælles omdeling af de betydelige oplagsandele i hovedstadsområdet. Der eksisterer da også et omfattende samarbejde mellem
forskellige landsdækkende dagblade. - Cirka
50"., af BT's og Ekstrabladets samlede oplag,
der trykkes i København og Jylland, distribue38

res gennem fælles vognmænd. - Som allerede
nævnt har de små landsdækkende dagblade og
Aktuelt i samarbejde med postvæsenet en fælles flytransport, ligesom der samkøres dele af
oplaget med de større landsdækkende dagblade.
I selve omdelingsleddet i distributionskæden synes samarbejdet af mere begrænset omfang. Der har dog siden 1976 fundet en vis udvikling sted. Eksempelvis medtager Morgenavisen Jyllands-Posten dagbladet Aktuelt til
omdeling i Jylland og på Fyn, Politiken medtager dagbladet Børsen, men konkurrencemæssige forhold begrænser dog omfanget af
denne udvikling.
Alene i dagbladenes eget regie - samdistribution i snæver forstand - vil cirka 300.000 stk.
aviser af et hverdagsoplag på 1.768.000 stk.
blive samdistribueret i et eller andet led i distributionskæden. - Det skal bemærkes, at
70-75% af det nævnte samdistribuerede styktal
udgøres af løssalgsbladene BT og Ekstrabladets indbyrdes samarbejde.
Foruden den beskrevne samdistribution i
dagbladenes eget regie finder der samdistribution sted gennem selvstændige distributører og
gennem postvæsenet. Det postomdelte oplag
andrager således cirka 13% af det samlede
hverdagsoplag. Hertil kommer diverse korsbåndsforsendelser til bladforhandlere.
Den mest omfattende samdistribution finder dog sted i hovedstadsområdet gennem
Bladkompagniet A/S (BK). Bladkompagniet
varetager omdeling til abonnenter, omdeling til
bladforhandlere og administration af hele
distributionen inklusiv abonnementsopkrævning. - Gennem Bladkompagniet blev der i
1976 distribueret en oplagsmængde svarende
til 24" „ af samtlige danske dagblades oplag. En
meget stor del heraf var oplag fra BT og
Ekstrabladet. Af disse to dagblades samlede
oplag distribuerede BK ca. 48"«. De tilsvarende

tal for de største landsdækkende morgenblade
og for de små landsdækkende dagblade var
henholdsvis 53% og 1%.
Sammenlignet med Sverige, hvor ca. 90°» af
det samlede oplag samdistribueres, er den danske samdistribution mere beskeden. Ved en
sammenligning må dog erindres, at næsten alle
svenske dagblade har samme udgivelsestidspunkt. Endvidere må tages i betragtning, at
drivmidlet i den svenske samdistribution er en
ikke ubetydelig samdistributionsrabat (betalt af
staten). Derfor må det siges at være udtryk for
en ganske omfattende samdistribution, at godt
50"o af det samlede danske oplag på hverdage
samdistribueres på en eller anden måde.
Med hensyn til samarbejde omkring omdeling til abonnenter synes der dog fortsat at
være uudnyttede muligheder. Det kan i denne
forbindelse forekomme lidt overraskende, at
postvæsenet ikke omdeler langt større oplagsandele, end det er tilfældet. Med de moderate
posttakster kunne de fleste dagblade i 1978
omdeles over hele landet for mindre end 20
øre pr. stk. I gennemsnit var omkostningen i
1978 13 øre pr. stk. for distribution gennem
postvæsenet.
Postvæsenets stykomkostninger var i 1978
54 øre og 88 øre (incl. bl.a. adm. omkst.) beregnet efter henholdsvis bortfalds-princippet og
delomkostningsprincippet. - Tilsvarende kostede omdeling af dagblade i hovedstadsområdet i 1978 72 øre (excl. pakning, administration
etc.) gennem Bladkompagniet A/S.
Dagbladenes repræsentanter i udvalget har
givet udtryk for, at den begrænsede anvendelse af postvæsenet primært skyldes det forringede serviceniveau i form af det meget sene omdelingstidspunkt. Såfremt en tidlig morgenomdeling i postvæsenets regie kan etableres til
konkurrencedygtige priser, vil postvæsenet
kunne forvente en betydelig oplagstilgang.
Med udgangspunkt i ovennævnte har der i
foråret 1979 sideløbende med distributionsudvalgets arbejde været ført drøftelser mellem et
antal dagblade og postvæsenet om mulighederne for gennemførelse af et eksperiment med en
tidlig morgenomdeling (kl. 04.00-06.30) med
voksne bude (over 18 år) i et område i Nordsjælland og i et område på Midtsjælland. I
førstnævnte område findes et lokalt morgendagblad, medens dette ikke er tilfældet på
Midtsjælland.,
Drøftelserne førte dog ikke til egentlige for-

handlinger om etablering af en eventuel forsøgsordning, idet de foretagne forundersøgelser og beregninger viste sig at give stykomkostninger (incl. bl.a. administrationsomkostninger), der lå væsentligt over, hvad der kunne accepteres af de implicerede dagblade, der i nogen udstrækning anvender bude under 18 år.

5.2 Økonomiske og bladpolitiske
forhold i forbindelse med en øget
samdistribution
Der har i tidens løb været fremsat forskellige
forslag til fremme af samdistributionen. Eksempelvis foreslog daværende forstander Erling
Jensen i betænkningen Dagspressen og Samfundet en støtte til dagbladene på 10 kr. årligt
pr. abonneret eksemplar. Beløbet, der skulle
reguleres løbende efter stigningen i distributionsudgifterne, kunne efter forslaget kun opnås, såfremt det enkelte dagblad var villig til at
indgå i samdistribution med andre dagblade
med samme udgivelsestidspunkt inden for
samme lokale område. Forslaget, der også blev
drøftet på Marienborg-mødet i oktober 1975,
var motiveret med, at distributionsudgiften for
abonnementstegnede dagblade i mange tilfælde forekom meget høj i forhold til abonnementsprisen. Endvidere forventedes en sådan
ordning at bidrage til en mere rationel distribution.
Det er vanskeligt at afgøre, om en øget samdistribution, baseret på en statsstøtte pr. abonnent, vil føre til en mere rationel distribution,
jævnfør eksemplet med Bladkompagniets stykpris for 1978. Desuden er der forbundet en
række økonomiske og bladpolitiske vanskeligheder - foruden de i afsnit 5.1 nævnte strukturelle problemer - med at øge samdistributionsprocenten.
Udvalget har drøftet samdistributionsproblemerne i relation til det i kommissoriet
nævnte særlige landsdækkende distributionsselskab. Drøftelserne har vist, at dagbladene
vil stille tre krav til et sådant selskab:
1. Aviserne skal fortsat leveres på abonnenternes bopa^l.
2. De nuværende trykketider og udgivelsestider skal opretholdes.
3. Samdistributionen skal være økonomisk
fordelagtig.
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En opfyldelse af kravene under punkt 1 og
punkt 2 vil betyde, at distributionsselskabet må
operere med to budkorps. Selv med ansættelse
af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere vil det
ikke være muligt at tilgodese både morgenbladenes og eftermiddagsbladenes krav om leveringstid med et enkelt budkorps. Når selskabet
under alle omstændigheder skal arbejde med
toholdsdrift, vil det ikke blive muligt at holde
så lave distributionsomkostninger pr. styk, at
samdistributionen bliver økonomisk fordelagtig for alle. Det anses for sandsynligt, at såvel
de lokale dagblade som de små landsdækkende dagblade vil få højere stykomkostninger i
samdistributionsselskabet, end de i dag har i
deres nuværende distributionsformer. De små
landsdækkende dagblades eneste incitament
til at gå ind for en overflytning af det nuværende indirekte tilskud (gennem de moderate
posttakster) til et særligt distributionsselskab,
måtte da være en tidligere udbringning af aviserne.
De lokale dagblade vil tage afstand fra sam-
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distributionsselskabet p.g.a. det manglende
økonomiske incitament, men også fordi det vil
føre til en forvridning af konkurrenceforholdene. Selskabet vil - set fra de lokale dagblades
side - lette de landsdækkende dagblades ekspansion. Ekspansionen vil dels blive betalt af
eftermiddagsbladene gennem deres deltagelse
i selskabet og dels gennem tab af oplag.
Kredsen af interesserede dagblade er derfor
afgrænset til de større landsdækkende dagblade. Udvalget anser det på dette grundlag for
uhensigtsmæssigt at overflytte det nuværende
indirekte tilskud til et særligt distributionsselskab.
Der er i udvalget enighed om, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at realisere et særligt landsdækkende distributionsselskab p.g.a. de bladøkonomiske og bladpolitiske forhold. - Vurderingen er baseret på, at et
eventuelt selskab ville kunne opnå et årligt tilskud af en størrelsesorden, svarende til det indirekte tilskud gennem de moderate posttakster.

KAPITEL 6

Udvalgets konklusioner
I forbindelse med udvalgets konklusioner skal
bemærkes, at postvæsenets repræsentanter ikke har ønsket at tage stilling til beslutninger/udtalelser af bladpolitisk karakter (afsnit 6.2,
stk. 3-4 og afsnit 6.4. stk. 2) og til lovgivningsmæssige forhold (afsnittene 6.7 og 6.9) eller
deltage i udvalgets indstillinger på disse områder.

6.1 Generelle vurderinger
Udvalgets behandling af dagbladenes distributionsproblemer og -omkostninger er sket på
baggrund af den ugunstige økonomiske udvikling, de forskellige dagbladsgrupper har oplevet i 60'erne og navnlig i 7O'erne. De foregående årtiers udvikling med lukning af en række dagblade, den såkaldte »bladdød«, gav for så
vidt de overlevende dagblade et grundlag for
en bedre økonomi med overtagelsen af de nedlagte blades læsere og annoncører. Men udviklingen i løn- og materialeomkostningerne
samt væksten af distriktsbladenes betydning
har hindret en gunstig udvikling i dagbladsøkonomien.
Det er almindelig anerkendt, at et betydeligt antal dagblade har en så svag økonomi, at
der også i de kommende år vil være risiko for
nye dagbladslukninger. Standsningen af Fyns
Tidende i 1979 understreger sammen med de
kendte tal fra dagbladenes regnskaber, at denne risiko er særdeles reel.
Ud fra dette udgangspunkt, sammenholdt
med kommissoriets pålæg om at overveje problemerne »med det sigte at værne om befolkningens adgang til en alsidig information og fri
meningsdannelse gennem dagspressen« vil udvalget understrege, at det kunne være uheldigt
om antallet af danske dagblade yderligere formindskes.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at udvalget i overensstemmelse med kommissoriet
har koncentreret sit arbejde om de eksisterende dagblade, omfattet af DDF, kombineret
med postvæsenets definition af dagblade. Som

nævnt (4.2) er der ikke sammenfald mellem
disse to afgrænsninger, og det kan give problemer ved visse af de i betænkningen meddelte
talopgivelser. I praksis har udvalgets interesse
været rettet mod de eksisterende dagblades distributionsproblemer, og det har ligget uden
for udvalgets arbejdsområde at beskæftige sig
med distributionen af andre bladtyper end de
egentlige dagblade, afgrænset efter de nævnte
kriterier.
Disse blades økonomi er dels betinget af
indtægter fra bladsalget og annoncetegning,
dels af omkostninger vedrørende redaktion,
administration, materialer, trykning, pakning
og distribution. Det har derfor ikke været muligt for udvalget at vurdere, om distributionsomkostningerne i sig selv har været - eller vil
blive - årsag til bladlukninger.
Udvalgets undersøgelser har imidlertid bekræftet, at distributionsomkostningerne beslaglægger en væsentlig del af indtægterne fra
bladsalget. I det foregående er i enkeltheder
vist, hvordan udgifterne til distribution belaster de enkelte bladgrupper, og hvordan denne omkostning har udviklet sig både absolut
set og set i forhold til oplagets størrelse, således som det er ønsket i kommissoriet. Desuden har man søgt at give et grundlag for at
vurdere konsekvenserne af fremtidige stigninger i distributionsomkostningerne for de forskellige dagbladsgrupper.
Det er udvalgets konklusion, at distributionsomkostningerne har en væsentlig indflydelse på dagbladsøkonomien som helhed, og at
denne faktor fortsat i stigende grad må forventes at være tyngende, navnlig for abonnementsaviserne.
Samtidig er det udvalgets opfattelse, at dagbladenes distributionsproblemer ikke alene er
betinget af de beskrevne omkostningsstigninger, men også har rod i andre forhold. Dagbladenes repræsentanter i udvalget har således givet udtryk for, at skal de eksisterende dagblade støttes i deres bestræbelser på at overleve,
må dele af arbejdsmiljølovgivningen og andre
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lovbestemmelser, postvæsenets serviceniveau
og budrekrutteringen inddrages i eventuelle
overvejelser om lettelser i bladenes distributionsproblemer.

6.2 Stigningen i distributionsomkostningerne
Udvalget anser det ikke for muligt alene ud fra
de konstaterede omkostningsstigninger i distributionen at udpege dagblade, der er særligt vanskeligt stillet. Men udvalget kan sammenfattende konkludere,
at i den betragtede periode fra 1973-78 har
de mindste dagblade haft den procentvis
stærkeste stigning i distributionsomkostningerne, mens de større dagblade har haft de
største stigninger, målt i øre pr. stk.
I perioden 1973-75 er der ikke nogen generel tendens i udviklingen af distributionsomkostningernes størrelse i forhold til indtægten
af bladsalget. For nogle bladgrupper udgør distributionsomkostningerne en faldende procentdel af indtægterne ved bladsalget, mens
procenten for andre bladgrupper er stigende.
Fra 1975 til 1978 synes der imidlertid at være
en klar tendens til, at distributionsomkostningerne beslaglægger en stigende del af indtægterne ved bladsalget, og denne tendens ventes
fortsat. Udviklingen rammer i særlig grad
abonnementsaviserne, mens de to store løssalgsblade (BT og Ekstrabladet) i betydeligt
mindre omfang er påvirket af de øgede udgifter til distribution.
Dette indebærer efter udvalgets mening
en risiko for, at det ikke på længere sigt vil
være muligt at opretholde abonnementssystemet.
Udbringningen af dagblade til læsernes bopæl må anses for at være en nødvendig forudsætning for opretholdelsen af et stabilt salg af
bladene. Men det er en kostbar service, som
påfører bladene stigende omkostninger. Specielt anses det for vanskeligt fortsat at kunne
sælge dagblade i abonnement til en overkommelig pris, når bladene skal transporteres over
lange afstande og omdeles i områder med få
abonnenter (lav husstandsdækning).
En række dagblade finder ikke, at problemet kan løses alene via postvæsenet og posttaksterne. To af udvalgets medlemmer, A.
Stendell Jensen og Gunnar Rytgaard, har derfor med støtte fra A-pressen og de 5 lands42

dækkende dagblade med et oplag under 50.000
stk. på hverdage (se opstillingen under 3.1.B)
stillet forslag om,
at staten for at sikre det eksisterende differentierede bladmønster stiller midler til rådighed til kompensation for de stigende distributionsomkostninger.
Modtagelse af
kompensationen skal være frivillig for bladene, og den tænkes ydet efter så vidt muligt
objektive kriterier. Bistanden skal endvidere ydes på en sådan måde, at det fortsat er en
fordel at gennemføre den mest rentable drift,
men samtidig skal den muliggøre opretholdelsen af abonnementssystemet.
H. P. Clausen, Aage Deleuran, Kjeld KochLarsen, Fl. Leth-Larsen og Svenn Seehusen
ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage
stilling til dette forslag om yderligere distributionsstøtte, fordi det efter deres opfattelse forudsætter en mere indgående analyse af hele
problemet om pressestøtte, som ikke har kunnet gennemføres af udvalget.
A. Lund-Sørensen kan principielt tilslutte
sig det af A. Stendell Jensen og Gunnar Rytgaard stillede forslag. Han finder det nødvendigt, at den nærmere udformning af forslaget
foretages i den af regeringen nedsatte mediekommission. Herved bliver det muligt at tage
højde for den nære sammenhæng, der er mellem dette forslag og andre former for pressestøtte.

6.3 De moderate posttakster
Der er i udvalget enighed om, at postvæsenets
underskud p.g.a. de moderate posttakster udgør en indirekte støtte til dagbladene.
Der er derimod ikke enighed om størrelsen
af denne indirekte støtte.
Postvæsenet har i overensstemmelse med sine almindelige regnskabsprincipper opgjort sit
underskud efter delomkostningsprincippet (dvs.
ved fordeling af alle omkostningerne på forsendelsesarter) til 79.6 mill. kr. i 1978.
Dagbladene vil her under henvisning til
Dagspressen og Samfundet side 45 og professor Bjarke Fogs notat af 1975 (se 4.3) kun anerkende et underskud beregnet efter bortfaldsprincippet (dvs. de omkostninger, der ville falde bort, hvis dagbladsbesørgelsen ophørte).

Postvæsenet har beregnet et sådant underskud efter principperne fra en norsk undersøgelse af samme problem. Efter denne beregning bliver underskuddet efter bortfalds-princippet 43,8 mill. kr. i 1978.
DDF's repræsentanter i udvalget anser
imidlertid dette resultat for ukorrekt af to
grunde: 1) DDF mener ikke, at det norske beregningsgrundlag umiddelbart kan overføres til
danske forhold; 2) Postvæsenets beregning
medtager også andre daglige publikationer end
dagblade, tilknyttet DDF.
Indvendingen under pkt. 1 har ikke kunnet
gøres til genstand for undersøgelser, fordi en
egentlig analyse af bortfalds-omkostningerne
vil forudsætte langvarige og omfattende eksperimenter og tidsstudier i postdistributionen.
Tages der hensyn til DDF's indvending under pkt. 2, betyder det, at underskuddet på
43,8 mill. kr. skal reduceres med 19%, idet 19".,
af de forsendelser, som postvæsenet henfører
til dagbladsforsendelser, stammer fra udgivere, der ikke er medlemmer af DDF (se 4.3).
Herefter skulle efter DDF's opfattelse postvæsenets underskud ved dagbladsbefordringen
maksimalt andrage 35,5 mill. kr.

6.4 Virkningerne af de moderate
posttakster
Uanset de divergerende opfattelser af beregningen af postvæsenets underskud på dagbladsdistributionen er der i udvalget enighed
om, at de moderate posttakster har betydning
for bladenes distributionsudgifter og dermed
for deres samlede økonomi. Det er imidlertid
ikke muligt at give et entydigt svar på kommissoriets spørgsmål om, hvorvidt de moderate avisposttakster ud fra en samlet vurdering af
dagspressens distributionsinteresser virker tilfredsstillende. Dels vil svaret afhænge af, hvad
man anser for at være tilfredsstillende, dels
hænger det sammen med postvæsenets serviceniveau.
Det kan dog sammenfatningsvis antages,
at de moderate posttakster virker rimeligt
tilfredsstillende for de eksisterende dagblades distributionsinteresser.
På grundlag af kapitel 4's beskrivelse af
postdistributionen af dagblade kan udvalget
fastslå, at skønt næsten 40% af det indirekte til-

skud tilfalder de største landsdækkende abonnementsblade, har postvæsenets moderate takster den største betydning for de små landsdækkende dagblade, de lokale morgendagblade og de mindste eftermiddagsblade. Posttaksternes betydning for disse blade hænger dels
sammen med de store oplagsandele, der postdistribueres., dels med de begrænsede alternative distributionsmuligheder.
De eneste bladgrupper, der ikke nyder godt
af de moderate posttakster, er de landsdækkende løssalgsdagblade og de største lokale
dagblade. Disse bladgrupper får altså ingen andel i den indirekte støtte, der ligger i de moderate posttakster, men da deres distributionsmønster som nævnt (3.9 og 3.5) heller ikke åbner større mulighed for at udnytte postvæsenet, kan det siges, at støtten via de moderate
posttakster fortrinsvis tilfalder abonnementseksemplarer, der distribueres til spredte abonnenter over større afstande.

6.5 Synspunkter på en ajourføring
af posttaksterne
Udvalget har drøftet spørgsmålet om posttaksternes betydning for distributionen af dagblade på baggrund af det ønske, postvæsenet har
fremsat om, at der påbegyndes en afvikling af
underskuddet på dagbladsbesørgelsen. I henhold til de krav, der stilles til postvæsenet om
forretningsmæssig drift, har postvæsenets repræsentanter fremhævet det ikke tilfredsstillende i at operere med underskud på dagbladsbesørgelsen (eller andre produktområder).
Det er i denne betænknings kapitel 4 vist,
hvilke konsekvenser takstforhøjelser på dagbladsområdet vil få for forskellige bladgrupper. Selvom den gennemsnitlige stigning i portotaksterne på 543"» fordeles over f.eks. 10 år,
vil det betyde en meget stor belastning af visse
bladgrupper. Efter udvalgets opfattelse
må det anses for sandsynligt, at en række
dagblade - herunder specielt de små landsdækkende dagblade - vil få svært ved at
overleve disse stigningsprocenter, der endog
må forventes at blive sat yderligere i vejret i
takt med de almindelige omkostningsstigninger i afviklingsperioden.
I relation hertil har postvæsenets repræsen43

tanter i udvalget givet udtryk for, at der ikke er
sket ændringer i postvæsenets holdning, således som den er kommet til udtryk i dagbladsredegørelsen og i nærværende betænknings afsnit 4.4 (side 37); hvilket vil sige
1. at postvæsenet er af den opfattelse, at der bør
findes en losning, der girer mulighed for at
bringe underskuddet på dagbladsbesørgelsen ned. Selv om postvæsenet fortsat finder,
at losningen må baseres på delomkostningsprincippet, må det betragtes som et skridt i
den rigtige retning, såfremt der kunne skabes en løsning, der indtil videre var baseret
på dækning af omkostningerne beregnet efter bortfalds-princippet.
Fra postvæsenets side er man indstillet på,
at underskuddet efter bortfalds-princippet
kan afvikles over en 10-årigperiode.
Når underskuddet efter bortfalds-princippet er
udlignet ved 10-års periodens udløb, må det efter postvæsenets opfattelse blive
2. en politisk afgørelse, hvorvidt den sidste del
af det opgjorte underskud efter delomkostningsprincippet også skal inddrages ved
\ der Uger e portoforhøjelser.
I denne sammenhæng har postvæsenets repræsentanter i udvalget fremsat ønske om,
at ordningen med de moderate posttakster i
afviklingsperioden (og indtil balance er nået
efter delomkostningsprincippetj ændres, så
den ikke giver sig udslag i et underskud på
postvæsenets regnskab, men regnskabsmæssigt fremtræder som et tilskud til distribution af dagblade.
Synspunktet vedrørende den regnskabstekniske omlægning af postvæsenets underskud
på dagbladsdistribution støttes af A. Lund-Sørensen i overensstemmelse med synspunktet i
betænkningen Dagspressen og Samfundet.
H. P. Clausen, Aage Deleuran, A. Stendell
Jensen. Kjeld Koch-Larsen, Fl. Leth-Larsen,
A. Lund-Sørensen, Gunnar Rytgaard og Svenn
Seehusen anbefaler,
at den nuværende ordning med de moderate
posttakster opretholdes uændret, fordi den
er af livsvigtig betydning for en række dagblade.
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Det anses for givet, at selv en beskeden forhøjelse af posttaksterne vil være ødelæggende
for de dagblade, der er mest afhængige af postbesørgelsen.
De nævnte medlemmer af udvalget indstiller,
at hvis postvæsenets underskud på dagbladsomdelingen skal fjernes, bør dette
regnskabsteknisk ske ved, at underskuddet
fremstår som et tilskud til dagbladsbesørgelsen. Tilskudsbeløbet bør ikke være et fast
årligt beløb, men fastsættes i forhold til antal postbesørgede dagblade.
Endvidere må tilskudsbeløbet sikre en
fastfrysning af den gældende situation vedrørende bladportotaksterne, således at taksterne reguleres med en procentsats svarende til den procentuelle stigning i postvæsenets omkostninger.

6.6 Postvæsenets service
Udvalgets undersøgelse af dagbladenes distributionsproblemer har vist, at alle morgendagblade er enige om, at postvæsenets sene omdelinger af dagblade er udtryk for et for lavt
serviceniveau i forhold til de krav, der ligger i
et abonnementssystem. Dagbladenes repræsentanter i udvalget har ønsket at fremhæve, at
dette forhold kan medføre, at læserne vil foretrække at købe bladene i løssalg. Et stigende
løssalg på bekostning af abonnementssalget vil
dels gøre afsætningen mindre stabil og dels
bringe morgenbladene ind i en direkte konkurrence med de nuværende løssalgsblade.
Udvalget - med undtagelse af postvæsenets
repræsentanter - påpeger derfor, at ikke blot
posttaksterne, men også postvæsenets omdelingstidspunkt, den tidsmæssige sikkerhed i distributionen og bibeholdelse af lørdagsomdelingen har afgørende betydning dels for visse
bladgruppers økonomi dels for abonnementssystemets fremtidige muligheder.
Postvæsenets repræsentanter ønsker hertil
at fremføre, at postvæsenet på intet tidspunkt
har haft tidlig distribution (mellem 04.00 og
06.30) af morgendagblade, og at udgivernes
valg af distributionsmåde - egenomdeling, omdeling via kollektive distributører eller selvstændige distributører eller postomdeling - er
sket ud fra en afvejning af abonnenttætheden
og økonomiske muligheder.

6.7 Lettelser af distributionen
Dagbladenes repræsentanter i udvalget har peget på de omkostninger, der påføres distributionen gennem registreringsafgiften og vægtafgiften på motorkøretøjer, der anvendes til
avisdistribution. Disse omkostninger belaster
den del af distributionen, som udføres af bladene selv og af andre distributører end postvæsenet.
Følgende medlemmer af udvalget - H. P.
Clausen, Aage Deleuran, A. Stendell Jensen,
Kjeld Koch-Larsen, Fl. Leth-Larsen, A. LundSørensen, Gunnar Rytgaard og Svenn Seehusen foreslår derfor,
at varevogne med en totalvægt under 2000
kg, der anvendes til avisdistribution, m.h.t.
registreringsafgift ligestilles med hyrevogne
etc., hvor der ved indregistrering kun skal
erlægges 20% af den normale afgift.
En sådan ordning kan få stor betydning, fordi registreringsafgiften for disse motorkøretøjer er en værdiafgift, der fordobler udefra kommende prisstigninger såvel som prisstigninger,
foranlediget af devalueringer.

6.8 Et særligt samdistributionsselskab
I kommissoriet opfordres udvalget til at undersøge, om den indirekte pressestøtte via de
moderate posttakster kunne gøre bedre nytte
ved anvendelse i et særligt, landsdækkende distributionsselskab, der ejes af dagspressen og
postvæsenet.
Der er i udvalget enighed om,
at et større samdistributionsselskab med staten som deltager ikke er en realistisk løsning på de aktuelle distributionsproblemer.
Denne konklusion er draget ud fra den forudsætning, at et eventuelt særligt samdistributionsselskab ville kunne opnå en statsstøtte,
svarende til det nuværende indirekte tilskud
via de moderate posttakster.
Udvalget begrunder konklusionen på en
række strukturelle, bladøkonomiske og bladpolitiske forhold. De vigtigste strukturelle forhold, som vanskeliggør en effektiv samdistribution, er forskellen i udgivelsestidspunkterne
mellem lokale og landsdækkende dagblade,
samt det forhold at de lokale dagblade kun i

meget begrænset omfang har overlappende
udgivelsesområder.
De bladøkonomiske forhindringer ligger i,
at alle dagbladsgrupper vil forudsætte økonomiske fordele, hvis de skal indgå i et samdistributionsselskab. Det nuværende indirekte tilskud vil ikke være tilstrækkeligt til, at det ved
overførsel til det særlige selskab kan give lavere takster til alle. Forklaringen på dette er, at
de strukturelle forskelle nødvendiggør en omdeling i toholdsdrift, hvad der vil gøre selskabet mindre effektivt end tiltænkt.
Hvad de bladpolitiske forhold angår, må det
forventes, at de lokale dagblade vil være modstandere af et selskab, der vil lette de landsdækkende dagblades ekspansion - specielt må
modstanden forventes at være stærk, såfremt
de lokale dagblade ikke kan opnå økonomiske fordele ved deltagelse i selskabet.

6.9 Forskellige lovgivningsforhold
Et flertal af dagbladsrepræsentanterne i udvalget har givet udtryk for, at visse lovgivningsforhold virker hæmmende på distributionen af
dagblade. Det gælder arbejdsmiljøloven og
reglerne vedr. arbejdsløshedsunderstøttelse.
Allerede i marts 1978 henstillede udvalget i
enighed på opfordring af Danske Dagblades
Forening til statsministeren, at der ikke under
udvalgets arbejde blev foretaget en strikte
håndhævelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser inden for dagbladsdistributionen.
Arbejdsmiljølovens bestemmelser har betydning for morgenblade, der anvender bude
under 18 år, og for syv-dages-blade, der anvender samme budkorps hele ugen.
For morgenbladene er hovedproblemet i
henhold til §61, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, at
»hvileperioden i almindelighed skal omfatte
tidsrummet mellem kl. 20.00 og 06.00«. - Der
findes ca. 2300 bude under 18 år, der påbegynder omdelingen kl. 04.00-04.30. Det tidlige
starttidspunkt hænger sammen med, at morgenbladene senest skal være abonnenterne i
hænde kl. 06.30. En væsentlig forkortelse af arbejdstiden - f.eks. fra 06.00-06.30 - vil kræve
et betydeligt større antal bude. Det anses for
meget vanskeligt at rekruttere det fornødne
antal bude specielt i relation til den begrænsede indtjeningsmulighed.
Det anses heller ikke for muligt at skaffe tilstrækkeligt mange voksne til gennemførelse af
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morgendistributionen. - Alt i alt må det konkluderes, at bestemmelserne i §61, stk. 1 vanskeligt kan gennemføres i praksis for dagbladenes vedkommende, og det vil i givet fald
medføre betydelige meromkostninger.
Dagblade, der udkommer alle ugens syv dage, anvender i varierende udstrækning de samme bude til avisomdeling på hverdage og søndage. I henhold til arbejdsmiljølovens §53 »skal
de ansatte indenfor hver periode på syv døgn
have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode«.
Hos dagblade, der anvender samme budkorps hele ugen, anses mulighederne for at etablere et særligt budkorps til søndagsomdelingen for meget ringe.
Udvalget har som omtalt i kapitel 3 indhentet de implicerede dagblades skøn over meromkostningerne ved en strikte gennemførelse
af lovens bestemmelser. Det fremgår heraf, at
den årlige meromkostning vil andrage ca. 25
mill. kr. svarende til 11 °o af de totale distributionsomkostninger i 1978. Det skal understreges, at enkelte bladgrupper såvel som enkelte
dagblade påregner væsentligt højere procentvise stigninger. Eksempelvis anslår de lokale
morgendagblade merudgifterne til 5 mill. kr. i

1978. Dette svarer til en stigning på godt 50",, i
de totale distributionsomkostninger.
I arbejdsmiljølovens §55 og §61 stk. 2 er der
åbnet mulighed for, at arbejdsministeren kan
give særregler for faglige områder, eller hvor
forholdene gør det nødvendigt. Udvalget henstiller på baggrund af de konstaterede ulemper og omkostninger ved en gennemførelse af
arbejdsmiljølovens bestemmelser,
at de nævnte bemyndigelsesparagraffer bringes i anvendelse på dagbladsområdet for så
vidt angår distributionen.
Også de gældende regler for arbejdsløshedsunderstøttelse kan give vanskeligheder for
gennemførelsen af dagbladsdistributionen.
Omdelingsjobbet er for de fleste voksne et bijob, og såfremt en omdeler mister sit hovedjob, vil en eventuel biindtægt efter gældende
regler medføre reduktion i den udbetalte understøttelse. Den arbejdsløse vil således miste
det økonomiske incitament til at beholde omdelerjobbet. - Udvalget har i erkendelse af, at
dette problem må ses i en større sammenhæng, ikke villet stille konkrete forslag, men
har ønsket at pege på problemet.

Kobenhavn, den 18. september 1980
H.P.Clausen
(formand)

Aage Deleuran

A. Stendell Jensen

Kjeld Koch-Larsen

Fl. Leth-Larsen

A. Lund-Sørensen

Lejf Nielsen

Gunnar Rytgaard

Svenn Seehusen

Niels Terp

/John Aalund Kristensen.
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