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Fagpressen –

status og nyheter høsten 2019
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Fagpressens medlemmer 
representerer 218 redaksjoner hvorav

29 rene digitale og 189 med papirutgave
i tillegg

Gjennomsnittsopplag per utgivelse er 
3,9 millioner eksemplarer

Gjennomsnittlig utgivelsesfrekvens er 
8,2 utgaver per år

Fagpressens medlemmer vokser digitalt
og har nå over

1,9 millioner månedlige digitale lesere
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Digitalisering Kurs og 
kompetanse-

utvikling

Etablere 
flere 

inntekts-
strømmer til 
Fagpressen

Øke 
eksisterende 

inntekts-
strømmer til 
Fagpressen

Differensiert 
fordels-

program for 
medlemmene

1 2 3 4 5

Medlemmene Internt

Sam-
lokalisering i 

et nytt 
Pressens Hus

Andre 
organisasjoner

Arbeide for  
medlemmenes 
rammevilkår og 

Fagpressens 
formålsparagraf 

Fagpressens 7 strategiske prioriteringer

6 7
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§ Alle medlemsfordeler og informasjon 
om avtaler o.l. er nå samlet på et nytt 
medlemsområde.

§ Medlemmene får en innlogging, som 
gir tilgang til å bli bedre kjent med de 
fordeler og avtaler Fagpressen har 
forhandlet frem – og hva som skal til 
for å ta dem i bruk.

Fagpressens
N Y H E T :
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Fagpressens digitale 
lesertall: utvikling juni 

2018-juni 2019
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Totale unike besøkende/lesere (000)

1 972 000
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Totale unike besøkende/lesere desktop (000) 

884 000
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Totale unike besøkende/lesere mobil (000) 

1 520 000
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Plattformnøytralt opplag

Ny måling av plattformnøytralt opplag og trafikk
for gratisnettsteder

Vi måler digitale 
abonnementer og papir-
abonnementer på lik linje 
med øvrig presse.

Trafikkmåling

Antall brukere tas ut av årlig 
opplagsrapportering og over i 
løpende måling via Kantar/ 
ComScore – på lik linje med alle 
andre medier. Fagpressens 
toppliste er etablert!
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Fagpressens toppliste juni 2019

# Site Total
1 Forskning.no 49 431
2 United-Supporteren 43 315
3 Frifagbevegelse.no 20 853
4 Motor 19 002
5 Bygg.no 18 445
6 Anlegg & Transport 16 547
7 Tids. for Den norske legeforening 15 446
8 Medier24 9 817
9 Hus & Bolig 7 400
10 Fagbladet 4 542
11 Bedre Gardsdrift 4 039
12 Politiforum 3 461
13 SEILmagasinet 3 280
14 LO-Aktuelt 2 210
15 Båtliv 2 013
16 Bondebladet 1 807
17 Khrono 1 759
18 Aldrimer.no 1 652
19 Byggmesteren 1 627
20 Traktor 1 445
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Oppnå fordeler

F T D – F a g p r e s s e n t r y k k o g d i s t r i b u s j o n

§ Fagpressen er bygget på tanken om at mange små og 
mellomstore kan bli store og sterke sammen. Særlig i 
forhandlinger om betingelser og økonomi, som f.eks
trykk og distribusjon.

§ Millioner å spare på å forhandle samlet.

§ Gunstig distribusjon – avtalene med Helthjem og 
Posten  – og kombinasjon av disse – er svært gode og 
kan gi store besparelser.

§ Avtaler innen distribusjon, trykk og ferdiggjøring 
reforhandles og oppdateres jevnlig.
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Enkel digital ID
a I D

§ Fagpressen tilbyr Amedias «aID» som en enkel og 

solid løsning for digital tilgangskontroll.

§ aID er en applikasjon som gir full kontroll over hvem 

som får tilgang til innhold og tjenester. 

§ aID benytter mobilnummer som primær 

identifikasjon.
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Hvorfor felles innlogging?

Felles tilgangskontroll via innlogging er et tiltak som muliggjør:

§ Å flytte papirets forretningsmodell til digital distribusjon
§ Kontroll over egne data

§ Kontroll over kundedialog
§ Redaksjonell og kommersiell produktutvikling

§ GDPR og eprivacy klarert

Og mye mer…
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Markedsledende
L a b r a d o r C M S

§ Labrador CMS fra Publish Lab er en moderne 
publiseringsløsning for nettpublikasjoner, hvor det er 
lagt stor vekt på brukervennlighet, fleksibilitet og 
skalerbarhet. 

§ Gunstige betingelser for våre medlemmer.

§ Markedslederen Labrador CMS brukes i dag på over 
30 nettsteder av mer enn 300 redaksjonelle brukere, 
med over 600 millioner sidevisninger i måneden. 
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Markedets raskeste
annonsestyringsverktøy

A d n u n t i u s

§ Adnuntius tilbyr fagpressens medlemmer, markedets 

raskeste annonsestyringsverktøy, samt tilgang til 

support og «Adops» tjenester mm.
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Personvern ( )
J u r i d i s k e r e s s u r s e r

§ Personvern er viktig for alle virksomheter. Alle må ha et 
godt opplegg for å håndtere folks personlige 
opplysninger og data på en trygg måte.

§ Forpliktelsene for dette arbeidet ble også spisset i 2018, 
via EUs personvernforordning GDPR (General Data 
Protection Regulation).

§ Fagpressen har en rammeavtale med Wiersholm – et av 
landets fremste advokatmiljøer innen personvern. De 
har GDPR-verktøy som forenkler og kontrollerer 
etterlevelse av personvernlovgivningen.

§ Våre medlemmer kan slutte seg til denne avtalen og 
gjøre arbeid med personvern trygt, enkelt og rimelig.
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BILAG 1 til rammeavtalen 
 

 
TILSLUTNINGSAVTALE 

  

Avtale om tilslutning til rammeavtale 
om tilgang til og bruk av aID datert 11. september 2018 inngått mellom 

  

Amedia AS og Fagpressen 
  

 

  

Navn på medlemmet hos Fagpressen som skal slutte seg til rammeavtalen  Organisasjonsnummer 

   

 

(”Medlemsbedriften”) 

 

tiltrer med dette den rammeavtalen som er inngått mellom Amedia AS og Fagpressen 

vedrørende tilgang til og bruk av aID. 

  

Medlemmet har gjort seg kjent med rammeavtalen og prosedyrene for tildeling av avtale 

under rammeavtalen. 

  

Meldinger til Medlemmet under rammeavtalen adresseres til: 

 

 

E-post 
 

Postadresse 
 

Postnr / sted 
 

  

Kontaktperson hos Medlemmet er:  

 

Kontaktperson 
 

Telefon 
 

E-post 
 

 

 

Andre kontaktpersoner, installasjonsadresser mv. kan avtales i den enkelte tildelingsavtale. 

  

 

 

 

 

Rammeavtale med tilslutning og tildeling -  aID autentisering, side 4 av 9 

 

BILAG 3 til rammeavtalen: TILDELINGSAVTALE 

Vedlegges Avtalen som Vedlegg 5 etter inngåelse 

  
Avtale om tildeling av kontrakt under rammeavtale 

om tilgang til og bruk av aID 
  

 

Navn på medlemsbedriften hos Fagpressen som tildeler avtale under rammeavtalen  Organisasjonsnummer 

   

 

med adresse 

 

Postadresse 
 

Postnr / sted 
 

 

(”Kunden”) 

  

tildeler med dette kontrakt under rammeavtalen som er inngått mellom Amedia AS og 

Fagpressen den 11. september 2018 vedrørende tilgang til og bruk av aID. 

  

Tilgang til og bruk av aID skal skje på de vilkår som fremgår av vedlagte Avtale om tilgang 

til og bruk av aID med Vedlegg ("Avtalen"). Kunden bekrefter ved underskrift av denne 

tildelingsavtalen at de har gjort seg kjent med og aksepterer vilkårene i Avtalen. 

  

Signert tildelingsavtale sendes Amedia AS på den kontaktadresse som fremgår nedenfor. 

Kunden skal så snart som mulig orientere Fagpressen om at det er tildelt kontrakt under 

rammeavtalen. Tildelingen er bindende når den er akseptert av Amedia AS. 

  

Tildelingsavtalen vedlegges Avtalen som Vedlegg 5. 

  

OPPLYSNINGER OM KUNDEN 
  

Meldinger  til Kunden vedrørende Avtalen adresseres til: 

  

E-post 
 

 

  

Kontaktperson  hos Kunden er: 

 

Kontaktperson 
 

Telefon 
 

E-post 
 

 

Rammeavtale med tilslutning og tildeling -  aID autentisering, side 7 av 9 

Avtale  

om tilgang til 

innloggingsløsningen aID 
 
Denne avtalen om tilgang til innloggingsløsningen aID ("Avtalen") er inngått mellom 
Amedia AS, org. nr. 917 127 328 ("Amedia") og Kunden, heretter enkeltvis også benevnt som 
"Part" og i fellesskap "Partene" i henhold til Rammeavtalen mellom Amedia og Fagpressen 
datert 11. september 2018, ved signering av Vedlegg 5. 
 
Nærmere opplysninger om Kunden og datoen for inngåelse av Avtalen mv fremgår av 
Vedlegg 5. 

1.           BAKGRUNN 

1.1 Fagpressen er en presseorganisasjon med pt 214 medlemmer. Medlemmene utgir vel 
180 papirtitler, de fleste med tilhørende digitalutgave. I tillegg utgis i underkant av 30 rene 
digitalutgaver. Fagpressen har som mål å sikre politiske og kommersielle rammevilkår for 
sine medlemmer. 

1.2 Amedia er utgiver av lokale medier, og innhenter, tilrettelegger, produserer og 
distribuerer innhold på alle plattformer.   

1.3 Fagpressen har inngått Rammeavtale med Amedia som gir Fagpressens medlemmer 
anledning til benytte Amedias løsning for innlogging av brukere, aID, ved å inngå 
nærværende Avtale.  

1.4 Innloggingsløsningen vil være basert på den til enhver tid gjeldende standardversjon 
av aID. aID er en innloggingsløsning eid og forvaltet av Amedia. Fagpressen og Kunden 
anerkjenner den sterke posisjonen aID har og verdien av merkevaren og forplikter seg ved 
dette samarbeidet til å være med på å ytterligere styrke og posisjonere aID som den 
prefererte innloggingsløsningen i markedet. Kunden vil ikke i avtaleperioden benytte andre 
tredjeparts innloggingsløsninger der man til enhver tid benytter aID. 

1.5 Amedia er behandlingsansvarlig for aID-brukerprofiler, herunder ved registrering 
av konto i aID og ved autentisering med aID. Hver av Partene er behandlingsansvarlige for 
behandling av personopplysninger i forbindelse med tilgangsstyring på egne flater, 
inkludert brukernes adferd på egne flater etter autentisering med aID.  

2.           AVTALENS OMFANG 

2.1 Denne Avtalen regulerer Partenes plikter og rettigheter i forbindelse med etablering 
og bruk av felles innloggingsløsning basert på aID. Vedlegg 1-5 utgjør en integrert del av 
Avtalen. 

2.2 I forbindelse med autentisering (innlogging) av en bruker på flatene til Kunden, 
utleverer Amedia data til Kunden som er nødvendig for autentiseringen, som nærmere 
beskrevet i Vedlegg 1. Dersom Amedia i den forbindelse mottar data om brukeren på 
Kundens flater (for eksempel om URL og device), skal ikke Amedia behandle slike data 
utover det som er nødvendig for å gjennomføre autentiseringen og sikre en god 

Avtalen, aID autentisering, side 1 av 5 

Rammeavtale Tilslutningsavtale Avtale mellom leverandør og medlem

Standardisering av avtalemaler der Fagpressen inngår 
rammeavtaler på vegne av medlemmene 
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ANALOGT DIGITALT

Fagpressen bistår sine medlemmer med 
”brobyggingen” fra det analoge til det digitale

Viktig å ikke sette det analoge 
opp mot det digitale!
Vi tar ut det beste fra 

papir, i kombinasjon med å 
legge til rette for å utvikle 

oss digitalt.
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■ Videreutvikling av iverksatte tjenester og tilbud.

■ Revitalisering av Fagpressenytt.no.

■ MVA-saken.

■ Plan S.

Prosjekter 2019
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TAKK!
Faktabasert  
Pålitelig 
Ansvarlig


