SAVNER SVAR: Klubbleder Karin P. Skarby (innfelt) i
Lofot-Tidende mener det er mange ubesvarte spørsmål
til samarbeidet med Lofotposten.

Lofot-Tidende reduseres til ukeavis
Eieren slår organisasjonen sammen med Lofotposten, men opprettholder to
foretak i håp om pressestøtte.

Lofotposten og Lofot-Tidende slår organisasjonene sammen. Svolvær-baserte Lofotposten
forblir dagsavis og fortsetter som avisenes
merkenavn på nettet. Lofot-Tidende i Leknes
går fra å være todagersavis til å bli ukeavis.
Samtidig forsvinner navnet fra nettet.
Vil unngå oppsigelser
Av en bemanning på 30 årsverk i dag skal
7,5 bort. Avisenes to kontorer på Leknes slås
sammen til ett.
– Mye løses ved naturlig avgang gjennom pensjon, sluttpakker og noen som har
sagt opp. Jeg har et håp om å komme i mål
uten oppsigelser, sier Marianne Steffensen
Kielland, som blir sjefredaktør i den nye organisasjonen og får arbeidssted i Svolvær.
Hun sier Rune Andreassen, som i dag
er ansvarlig redaktør for Lofot-Tidende skal
fortsette med utgaveansvar for den fremtidige
ukeavisen.

FISKEMEL: I første halvdel av juni hentes tørrfisken ned fra fiskegjellene.

hun har lært seg selv bedre å kjenne.
– Det har vært helt fantastisk å jobbe her og
få det ansvaret som jeg har fått. Jeg har skrevet
om alt fra kultur til lokalpolitikk.

Håper på pressestøtte
Til tross for at de to avisene organiseres som
én enhet, vil det ikke skje noen konsolidering
av foretakene.
– Det handler også om pressestøtte, sier
Kielland.
Amedia håper Lofot-Tidende skal beholde
størsteparten av de drøyt 700.000 kronene de
fikk i fjor. Og Lofotposten har søkt om pressestøtte med grunnlag i at de har falt under
6.000 i opplag. Kielland håper avisen kan få
rundt én million kroner i statsstøtte.
– Vi har ikke fått svar, men håper det skal
få virkning fra i år.
Ubesvarte spørsmål
Leder Karin P. Skarby i Lofot-Tidendes redaksjonsklubb er kritisk til prosessen som har

pågått. Hun retter likevel blikket framover, og
sier de ansatte blir med i en ny arbeidsgruppe
som skal utarbeide ny organisering.
– Det er fortsatt mange spørsmål. Som
hvordan man skal organisere noe som skal
være to produkter med én organisasjon.
Hvem som skal bli sjefer og hvordan skal vi
organisere det daglige arbeidet? spør Skarby.
Hun sier at det som skjer i Lofoten er en
konksekvens av utviklingen i bransjen, men
de frykter for sin egen merkevare.
– Vi vil slåss for å beholde Lofot-Tidende.
Ny tittel?
Lofot-Tidende ble på slutten av 1980-tallet etablert som en reaksjon mot det grunnleggerne
mente var en Svolvær-dominert Lofotposten.
Den kommende sjefredaktøren frykter ikke at
sammenslåingen nå baner veien for nye konkurrenter.
– Jeg blir overrasket hvis det kommer en
ny konkurrent på papir. På nett kan det være,
men det tar tid å bygge opp en digital posisjon
også, sier Kielland.
– Ordføreren i Vestvågøy har tatt til orde for
å legge ned begge titler og opprette en ny nøytral
avis?
– Det har vi vært inne på og vurdert, men
vi er kommet til at vår Lofotposten som merkevare er sterk og kjent.
Styreleder Nils Hansen i Lofot-avisene sier
de ønsker å skape styrke i digitalsatsingen.
– Vi tror det ligger betydelige muligheter i
området, og skal bygge sterkere digitale posisjoner.
– Hvor lenge får Lofot-Tidende bestå som
avis?
– Vi har overhodet ingen planer om å legge
ned Lofot-Tidende. Vi mener det er riktig å
beholde den som papirutgave.
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