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REVISJON AV POSTEN NORGE AS SINE  KONSESJONSVILKÅR

Vi viser til pågående prosess med revisjon av konsesjonsvilkår for Posten Norge AS. 
Kommunene er ikke høringspart i prosessen, men Beiarn kommune sender likevel sitt innspill 
og ber om at dette blir tatt med i prosessen. 

Vår uttalelse i saken oppsummeres punktvis som følger:

 Beiarn kommune er en liten distriktskommune som har fått erfare Posten Norge AS 
sine innsparingstiltak. Dette gav negativt orienterte presseoppslag for så vel 
regjeringen som Posten Norge AS. Vi viser i den sammenhengen til tidligere uttalelse 
fra kommunestyret i Beiarn, fra Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune. For 
oss er det viktig at det tilbudet som Posten Norge AS gir ikke reduseres og at vi ikke 
får et tilbud som er dårligere enn landet forøvrig.

 Når det gjelder postoppkrav, er det viktig å ha med seg at mye medisin leveres ut på 
denne måten. I mange småkommuner finnes det ikke apotek. Departementet bes om å 
sikre på at det finnes gode alternative løsninger før leveringsplikten eventuelt fjernes.

 Tilbud om grunnleggende banktjenester bør opprettholdes. Dagens tilbud oppleves 
som et viktig og godt, spesielt for eldre som har Posten som eneste bankforbindelse 
og ikke er fortrolig med bruk av nettjenester. Staten må også fremover bære ansvaret 
for en velfungerende banktjeneste og herunder også sikre tilgangen til kontanter også i 
distriktene. Posten og Postbanken er viktige aktører i så måte. 

 Dagens system for enhetsporto bør opprettholdes. Dette for ikke å gi næringsliv og 
enkeltpersoner ekstra ulemper med å bo i distriktene. 

 I høringsbrevet vurderes det to alternativ når det gjelder innstramming av mulighet til 
å benytte unntaksregelen i forhold til postkasseplassering. Alternativ 1 gir en 
maksimal grense på 3 km, mens alternativ 2 er å beholde reglene slik de er nå, men 
også å presisere at Posten i størst mulig grad skal bli enige med postkasseeier om 
plassering. Vi mener at å flette sammen begge disse alternativene vil gi et best resultat 
for innbyggerne. 
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 I Soria Moria II-erklæringa slår regjeringa fast at folk og næringsliv i hele landet skal 
ha et godt tilbud av post-tjenester, uansett hvor de bor. Vi håper at dette fremdeles er 
regjeringens mål, og at vi kan være trygge på at også små kommuner og spredtbygde 
strøk blir ivaretatt.
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