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Det er gjort følgende vedtak i saken:
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22.03.2018 Bystyret
Vedtak:

Askim bystyre vedtar Høringsuttalelsen Leveringspliktige posttjenester med følgende tillegg
innarbeidet i høringsuttalelsen under avsnittet "aviser":
«Den frie pressen og alle borgeres mulighet til å få tilgang til frie aviser og tidsskrifter er en

grunnleggende forutsetning for et fungerende demokrati.
Retten til å motta og lese aviser og tidsskrifter når de er dagsaktuelle er truet av at ombæringen av
aviser begrenses til færre dager i uken.
Dette er dermed en trussel mot et av hovedfundamentene i selve demokratiet.
Avisene må finne løsninger for å få distribuert aviser og tidsskrifter daglig til alle som ønsker det.»

Vennlig hilsen
Reidun Heksem
Kommunalsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.

Andre mottakere:

Samferdselsdepartementet



HØRINGSUTTALELSE

OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGEPOSMENESTER

Lovforslaget går inn for å halvere leveringspliktige posttjenester fra fem dager pr uke til annenhver
dag dvs. hhv tre dager en uke og to dager neste uke. Begrunnelsen for dette er økonomisk, da
behovene for posttjenester har endret seg dramatisk de siste årene grunnet økt digitalisering.
Statens kostnader knyttet til finansiering av ulønnsomme posttjenester er økende, og
høringsinstansen ser behovet for å redusere kostnadene på dette området.

I høringsnotatet er det skissert bl.a. to alternativer på hvordan halveringen av kravene til
utleveringsdager kan gjøres. Det kan innføres likt for hele landet eller det kan kun gjelde områder
som ikke defineres som spredtbygde strøk. Departementet går inn for at ordningen må være lik for
hele landet og at det ikke skilles mellom spredtbygde strøk og øvrige områder. Dette støttes. Det
synes vanskelig å skulle klare å få til en god avgrensning på hva som faller innenfor begreper som
spredtbygd og øvrige områder, og av den grunn må dette gjøres likt for hele landet.

Landpostbud
Minstenivå for kjøp av ulønnsomme posttjenester er foreslått avgrenset til å gjelde ordningen med

landpostbud, herunder utføring av grunnleggende banktjenester, og gratis blindeskriftsendinger.
Dette er viktige tjenestetilbud for dem det gjelder. Innbyggere som i dag har tilgang på
landposttjeneste må fortsatt ha denne tjenesten. Dette vil i stor grad kunne gjelde personer i
spredtbygde strøk og personer som i tillegg kan ha nedsatt funksjonsevne av ulik årsak.
Landpostbudet kan tilkalles for å utføre grunnleggende post- og banktjenester der personen bor, og i
tillegg kan de utføre hjemkjøring av pakker etter avtale. Dette vil være avgjørende tjenester for
mange.

Levering til postboks og ekspedisjonssteder
Departementet åpner for å pålegge Posten å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. Et

slikt pålegg vil sikre fortsatt daglig utlevering av postsendinger. Tilbudet skal være kommersielt og
det vil innebære at den enkelte leietaker av postboksen må påregne å betale de faktiske kostnader
som Posten har med ordningen. Dette vil innebære at de som ønsker daglig utlevering av post til
postboks må betale mer for denne tjenesten enn de gjør i dag. Mange næringsdrivende vil få økte
kostnader i denne sammenheng, og privatpersoner må betale mer for å få posten utlevert fem dager
pr. uke.

Forslaget som åpner for å pålegge Posten å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder
vurderes som særs viktig. Daglig utlevering til postboks oppfattes som et kompenserende tiltak ved
halvering av de leveringspliktige tjenestene til tross for at enkelte innbyggere ikke vil kunne dra nytte
av tilbudet. Det henger sammen med økte kostnader samt fysisk avstand til et fast ekspedisjonssted.

Posttjenester til utsatte brukergrupper og områder

I høringsnotatet bes det spesielt om tilbakemelding på utsatte områder og brukergrupper.

• Aviser
Flere aviser har et eget distribusjonsnett og berøres ikke av lovforslaget. Aviser som utleveres av
Posten vil bli berørt. Hvis det finnes et eget distribusjonsnett på stedet så vil noen utgivere kunne

inngå avtale med disse. Det vil sannsynligvis innebære økte abonnementkostneder i neste omgang.



Der hvor det ikke finnes et alternativt distribusjonsnett og lang avstand til eventuell postboks, så vil

det bli en faktisk reduksjon i den daglige avisutleveringen. Dette vil oppleves som en klar ulempe for

de personene som ikke er digitale, eksempelvis for mange eldre i mer spredtbygde strøk.

Begrunnelsen fra departementet om ikke å inngå kontrakt med Posten om avisdistribusjon på dager

uten leveringspliktige tjenester, er at dette vil bli svært kostbart i et skiftende og nedadgående

marked. Denne vurderingen støttes.

Medisiner
Når det gjelder forsendelse av medisiner fra apotek så må den det gjelder også i dag påregne at dette

vil kunne ta fra en til tre dager. Med utlevering av post annenhver dag så øker utleveringstiden noe.

Med andre ord så må det planlegges med noe lengre tidshorisont. Hvis det viser seg at det er et

haste- / akuttbehov, så kan dette leveres som et ekspressoppdrag. I mange av disse tilfellene så vil

også hjemmesykepleien eller pårørende være i kontakt med personen og vil i noen tilfelle kunne

bistå med henting.

Hvis det blir snakk om at det er påkrevet med forsendelse som ekspressoppdrag så er dette kostbart.

Ordningen med fraktrefusjon for medisiner bør vurderes på nytt ved halvering av leveringspliktige

posttjenester.

Biologiskepreparater og innsamling av prøver fra Veterinærinstituttet
Det er allerede ulike ordninger og avtaler/hentetjenester som regulerer frakt av prøvemateriale fra

legekontor til laboratorier og sykehus. Dette gjelder også prøver til Veterinærinstituttet.

I den grad enkelte laboratorier opererer med gateadresse og ikke postboksadresse så vil de bli

påvirket av den foreslåtte reduksjonen. Dette kan kompenseres med opprettelse av postboks.

Høringsinstansen støtter departementets kommentar om at dette bare vil være en mindre justering

av dagens praksis for de laboratorier det kan gjelde.

Forhåndstemmer
Forhåndstemmer som sendes med Posten dreier seg om stemmer avgitt et annet sted enn i den

kommunen man bor. I denne sammenheng må disse sendes til en postboksadresse hvis det skal være

sikret daglig innsamling. Hvis dette viser seg umulig å gjennomføre så er alternativet å sikre

innsamling av forhåndsstemmer i god nok tid før valgdagen slik at de er sikret å komme med. Dette

anses ikke å skulle medføre spesielle utfordringer.

Sårbare grupper

Under punktet om landpostbud er forholdet til bl.a. sårbare grupper berørt. Likeledes under områder

som omhandler medisiner og aviser. Når det gjelder medisiner så antas det at dette ikke vil oppleves

avgjørende i det daglige.

Når det gjelder aviser så stiller det seg annerledes. Det antas at det vil oppleves mye mer inngripende

i dagliglivet for mange hvis det ikke er mulighet for annen levering enn med Posten. Avisutlevering

hhv to og tre dager pr. uke antas å oppleves som en forringelse av den daglige «livskvaliteten» for

mange eldre og for de som ikke benytter seg av digitale løsninger.

Den frie pressen og alle borgeres mulighet til å få tilgang til frie aviser og tidsskrifter er en

grunnleggende forutsetning for et fungerende demokrati. Retten til å motta og lese aviser og

tidsskrifter når de er dagsaktuelle er truet av at ombæringen av aviser begrenses til færre

dager i uken. Dette er dermed en trussel mot et av hovedfundamentene i selve demokratiet.



Avisene må finne løsninger for å få distribuert aviser og tidsskrifter daglig til alle som ønsker
det.


