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Udvikling af Dit Blad.
2013-6217.
Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
At
At

Dit Blad udvikles til Magasinformat.
udvalget beslutter at indgå en et-årig aftale med en af de to tilbudsgivere, med henblik på at
opnå erfaringer med det nye magasinformat og samarbejdsformen med den valgte trykker/ distributør.
udvalget vælger en af de to tilbudsgivere, der indgås aftale med.
der efter et år udarbejdes et EU-udbud, med henblik på en længerevarende aftale om trykning
og distribution.

At
At

Sagsfremstilling
Ældre- og Handicapudvalget drøftede den 2. oktober 2013 udviklingen af Dit Blad. Udvalget ønskede da, at der blev indhentet flere tilbud på udviklingen af Dit Blad til magasinformat.
Ønsker til udviklingen af Dit Blad
Redaktionen af Dit Blad har sammen med redaktionsudvalget arbejdet med bladets udvikling. Redaktionsudvalget har bl.a. arbejdet med følgende idéer:





At bladets indhold i højere grad tilpasses modtagergruppen redaktionelt. Det sker bl.a. ved at
indholdet i højere grad målrettes temaer, som berører modtagergruppens liv og hverdag frem
for artikler om forvaltningens institutionelle tilbud. Dog naturligvis sådan at disse fortsat vil
kunne være en del af bladets indhold.
At der i højere grad arbejdes med indstik og tematiserede sider.
At bladet fremover får magasinformat med et nutidigt layout og en papirkvalitet, der svarer
til tilsvarende magasinudgivelser.

Fra administration til en forbedret redaktionel indsats.
En opgradering af Dit Blads visuelle og redaktionelle indhold vil samtidig fordre at der frigøres
ressourcer til en øget redaktionel indsats. For at sikre ressourcer hertil, og fordi forvaltningen skønner, at der kan hentes en væsentlig betydelig besparelse herved, ønsker forvaltningen at indgå aftale
med en eksterne leverandør, der kan stå for annoncesalg, layout, trykning og distribution af Dit
Blad. På den måde kan der konverteres ressourcer i forvaltningen fra administration til en forbedret
redaktionel indsats. Ligeledes vil forvaltningen kunne koncentrere sig om bladets redaktionelle indhold frem for administration af annoncesalg og distribution.
Økonomien i Dit Blad
Dit Blads økonomi udgør (2013) en samlet udgift på netto 724.700 kr. årligt. Udgifterne finansieres
af et tilskud fra Ældre- og Handicapforvaltningen.
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Direktørens Sekretariat har på baggrund af de redaktionelle udviklingsønsker indhentet tilbud fra
Nordjyske Medier og Morgenavisen JyllandsPosten på, at et af de to mediehuse står for de administrative opgaver ved udgivelsen af Dit Blad.

De to mediehuse har på den baggrund afgivet tilbud på at overtage de administrative opgaver ved
udgivelsen af Dit Blad. I sammenligning med Dit Blads aktuelle økonomi ser tilbuddet således ud:

Layout og trykning
Distribution
Øvrige udgifter
I alt
Annonceindtægter
Nettoudgifter

Økonomi 2013
257.300 kr.
589.100 kr.

Tilbud fra Morgen- Tilbud fra Nordjyavisen JP
ske Medier
298.400 kr.
291.980 kr.
172.800 kr.
195.180 kr.

5.500 kr.

-

-

851.900 kr.
330.000 kr.
521.900 kr.

471.200 kr.
471.200 kr.

487.160 kr.
487.160 kr.

Samlet set betyder de indhentede tilbud en besparelse for ÆHF ift Dit Blads aktuelle økonomi på
35.000-50.000. kr. Besparelsen opnås primært ved betydeligt reducerede udgifter til distribution.
Hertil kommer en besparelse i mandetimer i Direktørens Sekretariat ved reduktionen i administrationsopgaven.
De to tilbud er baseret på:
 At alt annoncesalg og de dermed forbundne indtægter overgår til det valgte mediehus. Det er
dog aftalt, at der i aftaleperioden kan gives en garanti til nuværende annoncører for begrænsede stigninger i annoncepriserne. Der forventes dog ikke et væsentligt højere prisniveau
end Dit Blads gældende annoncepriser.
 At det valgte mediehus varetager al annoncesalg, layout, trykning og distribution.
De to tilbud varierer lidt med hensyn til distributionsformen. JP anvender PostDanmark til distributionen hvor Nordjyske Medier anvender egen distributionsvirksomhed. Det vurderes at leveringssikkerheden er nogenlunde den samme ved de to metoder. Nordjyske Mediers tilbud er dog baseret
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på en forudsat ratio mellem land/by leverancer på 1/30. Væsentlige ændringer heri kan ændre prisen.
Nordjyske medier vil indenfor tilbuddet kunne håndtere pakning og distribution af bladet til forvaltningens egne læsere. JP kan gøre dette for en begrænset merpris.
Udviklingsmæssige perspektiver
Ud over de økonomiske gevinster vil et samarbejde med et eksternt bladhus betyde, at en række
udviklingsmæssige ønsker kan efterkommes:



At bladet fremover kan udgives i magasinformat med en tilsvarende papirkvalitet og med
muligheder for at udvikle layoutet.
En ændring af ratioen mellem redaktionelt indhold og annoncer fra over 50% til mellem 3550%.
Et øget sidetal.



Endelig betyder udviklingen af Dit Blad til magasinformat, at den redaktionelle indsats i Direktørens Sekretariat må oprustes. Det forventes dog, at oprustningen kan skabes indenfor rammerne af
den administrative besparelse i tid, der opnås ved samarbejdet.
Det forventes, at Dit Blad vil kunne udkomme i et nyt format første gang primo 2014.
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har afholdt møde d. 11. december 2013.

På indstillingen, Dit Blad fra Ældre- og Handicapforvaltningen, afgav Rådet følgende høringssvar:
Ældrerådet ser frem til, at Dit Blad bliver publiceret i det nye format. Ældrerådet finder at det vil
være godt, at man er opmærksom på, at skulle annonce indtægterne stige, burde der tænkes i, hvorledes disse ekstra midler kan fordeles til gode for f.eks. Ældrerådets virke. Ældrerådet anbefaler, at
der foruden de gule sider, er et par sider med information om foreninger, klubber/lokale tilbud.
Ældrerådet finder det vigtigt, at udbuddet tages op efter et år, hvor resultatet evalueres. Ældrerådet
ser frem til, at være en del af evalueringen.
Handicaprådets høringssvar:
Høringssag vedrørende Dit Blad (Lukket punkt, da indstillingen indeholder udbudsmateriale)
Handicaprådet ønsker at få en orientering fra Redaktøren af Dit Blad inden der fremsendes høringssvar.
Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til udbudsmaterialet?
Sekretariatet viderebringer Handicaprådets ønske om udsættelse til Ældre- og Handicapforvaltningen.
Beslutning:
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Udsat med kommentarer
Efterfølgende har sekretariatschefen sendt en skriftlig redegørelse til Handicaprådet, hvilket Ældreog Handicapforvaltningen ikke har fået tilbagemelding på.
Forvaltningens bemærkninger:
Det er tanken, at det forinden et fornyet udbud efter et år overvejes hvilke krav, der skal indgå i
udbuddet. Herunder fx krav til den eksterne tilbudsgiver om at billiggøre udgivelsen yderligere.
Eventuelt øgede annonceindtægter tænkes derfor først og fremmest anvendt til en yderligere styrkelse og billiggørelse af bladets udgivelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om
der med udgivelsen kan genereres et egentligt overskud, som eventuelt ville kunne komme Ældrerådets arbejde til gavn.
Forvaltningen ser positivt på Ældrerådets forslag om en evaluering inden et udbud. Det vil være
naturligt at Ældrerådet indgår i evalueringen. Forvaltningen vil lade Ældrerådets forslag til indhold
indgå i Redaktionsudvalgets videre drøftelser.
Tidsplan
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget - høringsversion
Handicaprådet (høring)
Ældrerådet (høring)
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget – endelig behandling

Beslutning:
Godkendt.
Udvalget valgte Nordjyske som ekstern leverandør.

19.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
11.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
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