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Høring - Ny konsesjon til Posten Norge AS 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev vedrørende ovennevnte 

høring.  

 

LO registrerer at Postens ledelse i sine innspill til ny konsesjon, har et sterkt fokus på de 

forretningsmessige målene og betingelsene. LO vil derfor påpeke at det også er et sterkt 

behov for å se Posten som en del av samfunnets infrastruktur når ny konsesjon gis. Dette 

gjelder både ekspedisjonsnettet og tjenestetilbudet, blant annet med omdeling av post på alle 

hverdager og viktigheten av at A-post fortsatt må være et over natten tilbud i alle deler av 

landet.  

 

Omstillingsutfordringen må også være en del av totalvurderingen. Det er viktig for de ansatte 

at det gis tilstrekkelig tid og ressurser til at de kan få tilbud om nytt arbeid, enten internt eller 

eksternt. Eventuelle omlegginger fra egendrevne postkontorer til PiB eller PiB-enkel, må 

derfor vurderes på bakgrunn av et bredere grunnlag, enn bare på et  forretningsmessig 

grunnlag.  

 

LO er enig i at verdibrevtjenesten avvikles.  

 

LO er også enig i at postoppkravstjenesten til utlandet blir avviklet. Det er ingen grunn til å 

videreføre et slikt krav i ny konsesjon, når det i realiteten ikke er mottakerland som tilbyr slik 

formidling lenger. LO støtter også departementets vurderinger om å opprettholde 

postoppkravstjenesten innenlands. 

 

LO mener at gode offentlige posttjenester er en viktig del av samfunnets infrastruktur, og at vi 

derfor må sikre et posttilbud til rimelig pris og likeverdige service- og kvalitetsnivå i alle deler 

av landet. Vi støtter derfor at enhetsporto i enerettsområde videreføres og at det fortsatt skal 

være postdistribusjon på alle hverdager.  

 

På samme bakgrunn er LO imot at bankplikten tas ut av konsesjonen. Det utføres i dag ca. 10 

millioner bankekspedisjoner i Postens ekspedisjonsnett, og rapport fra Copenhagen 

Economics viser at det er opp mot 25000 nordmenn som ikke har andre alternativer og 
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dermed er helt avhengig av Posten for å få utført banktjenester. I tillegg vil kutt i 

banktjenestene medføre et forsterket behov for omstilling i postkontornettet og for de ansatte. 

Slik LO ser det, vil det bli svært vanskelig å håndtere innenfor de rammer og avtaler vi til nå 

har anvendt i de store omstillingsprosessene postkontornettet allerede har gjennomgått. Et 

bortfall av disse tjenestene vil umiddelbart gi oss langt større utfordringer i å tilby ny jobb til 

de berørte. Det at det i Statsbudsjettet for 2012 ikke er bevilget midler til kjøp av ulønnsomme 

banktjenester, forsterker de utfordringene vi står overfor. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_AMPostNr
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Att
	Sgr_beskrivelse
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sas_klasseringsverdi
	Gid_Gidkode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sbr_Navn

