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Høring - Ny konsesjon til Posten Norge AS

Finansdepartementet viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 28. september
2011, med høringsnotat om ovennevnte.

Av brevet framgår det at SDs forslag til ny konsesjon for Posten Norge AS innebærer
enkelte endringer og presiseringer av gjeldende konsesjon som utløper 31. desember
2011. SD viser til at konsesjonen skal fastsettes med hjemmel i gjeldende postlov og
postforskrift. SD opplyser at både Posten Norge AS og Post- og teletilsynet (P1) har
kommet med innspill i forbindelse med fastsetting av ny konsesjon. I høringsbrevet,
hvor SDs forslag til ny konsesjon er beskrevet, refererer SD til disse innspillene og
redegjør for hvilke vurderinger som ligger til grunn for SDs forslag.

Finansdepartementets vurdering

Generell merknad
Etter det FIN kan se vil flere av de foreslåtte endringene kunne ha økonomiske og
administrative konsekvenser, herunder konsekvenser for behovet for statlig kjøp av
bedriftsøkonomisk ulønnsomme post- og banktjenester. Dette gjelder bLa. de foreslåtte
endringene som er omtalt i høringsbrevet under punktene 2.2  Leveringspliktige tjenester
i hele det faste ekspedisjonsnettet, 2.3  Postoppkrav og 2.8  Postkasseplassering. Det kan i
tillegg være andre mulige og hensiktsmessige endringer som vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser. FIN legger til grunn at også andre mulige endringer har
vært vurdert, herunder mulige endringer i konsesjonens del 2 og 3 om hhv.  krav til
landsdekkende postnett  og  krav til tjenester.
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I høringsnotatet er det i liten grad gjort rede for økonomiske og administrative
konsekvenser av ulike forslag. Det er dermed vanskelig for FIN å vurdere SDs forslag
til ny konsesjon. FIN viser i den forbindelse til  Utredningsinstruksen, og legger til grunn
at SD foretar den nødvendige utredningen av økonomiske og administrative
konsekvenser før den videre behandling av saken i Regjeringen.

Øvrige merknader
FIN merker seg at ny konsesjon er foreslått å gjelde "(...)  fra 1. januar 2012 og inntil
annet er bestemt", altså at konsesjonens varighet ikke skal være avgrenset i tid. SD har
ikke kommentert denne endringen i høringsbrevet. FIN imøteser en redegjørelse fra
SD om hvilke vurderinger som er gjort ifm. denne foreslåtte endringen. I den
forbindelse viser FIN til PTs innspill om maksimalprisordningens varighet og
muligheten for å knytte denne til selve konsesjonens varighet. FIN imøteser SDs
vurderinger av denne problemstillingen.

Under pkt. 2.1 i høringsbrevet står følgende:  "Noen av de endringene som har vært
vurdert, vil kreve et endret hjemmelsgrunnlag og vil delfor ikke være aktuelt å gjennomføre
med grunnlag i gjeldende postlovgivning." Det er uklart i hvor stor grad SD har vurdert
de av Postens og PTs forslag til endringer som vil kreve endret hjemmelsgrunnlag. Det
kan tenkes at et eller flere av forslagene innebærer hensiktsmessige omlegginger, og at
en i den forbindelse også bør vurdere ev. nødvendige lovendringer.

Under pkt. 2.6 i høringsbrevet viser SD til PTs innspill om at maksimalprisordningen
bør benytte lønnsindeksen for heltidsansatte i samferdselssektoren (endring i
månedslønn per 1. oktober hvert år). Videre skriver SD at departementet støtter
tilsynets vurderinger. Etter det FIN kan se har SD likevel ikke inkludert presiseringen i
konsesjonsteksten som PT foreslår, jf. punkt 2.9 i PTs innspill. FIN legger til grunn at
SD vil vurdere en slik presisering av konsesjonsteksten.

Under punkt 4.2 i konsesjonsforslaget er det omtale av  merkostnader som oppstår
som følge av reglene i punkt 3.4, 6.7 og 8.1, (..)".Ettersom  Postens plikt til å tilby
grunnleggende banktjenester er foreslått utelatt fra konsesjonsbestemmelsen (omtalt
under punkt 8.1. i gjeldende konsesjon), bør også referansen til reglene i punkt 8.1
utgå.
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