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Svar: 17/2054 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester - 
Høringsfrist 06.04.2018 

Nesset kommunestyre behandlet i sitt møte 15.02.2018 forslag til høringsuttalelse og vedtok å gi 
følgende uttalelse: 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Kommunestyret i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. januar 2018 og gir 
følgende uttalelse: 
 
Kommunestyret i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med alternativ 2 som 
sekundærvalg.   Alternativ 3 og 4 er helt uaktuelle dersom en fortsatt ønsker bosetting i distrikta. 
 
Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester.   
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og opprettholde 
plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens 
leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.    
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen større 
betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har tatt over 
store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i 
Norge som ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost eller avislesing.   
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet 
uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det 
hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil om det 
blir gjennomført, ramme svært mange.   
 
Kommunestyret vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene.  
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Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester 

Vedlegg 
1 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester(1517658) 
2 Høringsnotat(1517641) 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets 
datert 9. januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å 
endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i 
leveringsplikten av posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og 
ende opp med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert 
med at digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, 
er bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av 
digitale system verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må 
komme på bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har 
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ikke avisen noen plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte 
posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme 
svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres 
videre med alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 

 
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. 
januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp 
med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at 
digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe 
sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system 
verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på 
bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen 
plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et 
sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre 
med alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 
 
 



Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. januar 
2018 og gir følgende uttalelse: 
 
Kommunestyret i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med alternativ 2 som 
sekundærvalg.   Alternativ 3 og 4 er helt uaktuelle dersom en fortsatt ønsker bosetting i 
distrikta. 
 
Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester.   
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp 
med postombæring annen hver dag.    
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at 
digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe 
sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system 
verken i forb. med brevpost eller avislesing.   
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på 
bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen 
plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et 
sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme svært mange.   
 
Kommunestyret vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety 
for posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene.  

 
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Kommunestyret i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. januar 2018 og gir 
følgende uttalelse: 
 
Kommunestyret i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med alternativ 2 som 
sekundærvalg.   Alternativ 3 og 4 er helt uaktuelle dersom en fortsatt ønsker bosetting i distrikta. 
 
Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester.   
 



Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og opprettholde 
plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens 
leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.    
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen 
større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har tatt 
over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det svært mange 
i Norge som ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost eller avislesing.   
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet 
uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det 
hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil om 
det blir gjennomført, ramme svært mange.   
 
Kommunestyret vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene.  
 
 

Saksopplysninger 
Copenhagen Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet utredet ulike scenarier for 
leveringspliktige posttjenester og statlig kjøp.  Utredningen følger vedlagt.  
 

Departementet ønsker gjennom høringene å belyse: 

- Synspunkter på de forhold som fremkommer i rapporten 
- Innspill knyttet til hva som vil være et riktig nivå på leveringsplikten for posttjenesten i 

framtiden 
- Synspunkter på de ulike alternativene til lovendringer. 

Forslaget til lovendring går ut på at utleveringsdager reduseres  fra 5 til 3 dager i uka. 

Det er også et forslag om at departementet skal ha hjemmel til å pålegge at det skal tilbys 
postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. 

 

Vurdering. 
Det at antall postombringingsdager blir redusert fra 5 til 3 dager i uken vil spesielt gi negative 
konsekvenser i spredtbygde strøk.  Dette vil spesielt merkes av de som får avisen levert av 
posten.   Rapporten viser til at behovet for å få levert daglig avisen i postkassen er redusert som 
følge av e – avisene.  Omleggingen vil bl.a. gå spesielt ut over de daglig leser sin papiravis. 
Reduksjon av postombringingsdager er at mange tiltak som bidrag til økt sentralisering. 
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