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Vedlegg: 

1. Høringsnotat 
 
Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet med slik  
 
Innstilling: 
 
Nord-Fron kommune har følgende innspill til høring «krav til leveringspliktige 
posttjenester i framtiden»: 
 

1.  Alternativ 1, utkjøring annen hver dag anses som tilstrekkelig for vår 
kommune. Dette forutsatt at alle boliger fortsatt har daglig utkjøring av 
aviser, samt at livsviktige pakker som medisiner og blodprøver fortsatt 
hentes og kjøres ut daglig.   

 

 
Formannskapet 22.03.2018: 
 
Behandling i møte: 
Formannskapet la fram følgjande forslag: 
Alternativ 3 - utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons 
forretningssted eller faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredbygde strøk 
og annen hver dag, mandag til fredag, i øvrige områder. 
 
Forslaget vart sett opp mot innstillinga. 
Forslaget frå formannskapet vart samrøystes vedtatt. 
 
FOR- 026/18 Vedtak: 
Nord-Fron kommune har følgende innspill til høring «krav til leveringspliktige 
posttjenester i framtiden»: 
 
Alternativ 3 - utlevering av postsendringer til enhver juridisk eller fysisk persons 
forretningssted eller faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredbygde strøk 
og annen hver dag, mandag til fredag, i øvrige områder. 
 
Bakgrunn for saka: 
Viser til høringsnotat, vedlegg 1 – kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden 
mottatt 9. januar 2018. Samferdselsdepartementet foreslår endring i postloven for å 



redusere krav til utkjøring av post fra dagens 5 dager i uken til utkjøring annenhver 
dag i hele landet. I praksis 3 dager en uke og 2 dager uken etter. Bakgrunn for 
endringer er den drastiske reduksjonen i antall brev og småpakker sendt til 
postkasser.  
 
Postsendinger som leveres ut i post-i-butikk blir ikke berørt av endringen utover at 
hentelapp vil bli 1-2 dager forsinket. SMS og epostvarsling vil fortsatt gå samme dag 
som pakken ankommer.  
 
Punkt 3.3 og 3.4 i notatet omhandler biologiske prøver og medisiner. 
 
Rådmannsleiinga si vurdering: 
Rådmannsledelsen anser endringen i postloven slik at posten kun blir utkjørt 2,5 
dager i uken som tilstrekkelig for ordinær brevpost og småpakker. Kommunen har 
nettopp tatt i bruk svarUT som sender brev fra kommunen digitalt som førstevalg.  
 
Forslaget støttes såfremt det settes krav til at avisombringing skal være et daglig 
tilbud for alle boliger i kommunen. I områder hvor posten fortsatt har utkjøring av 
aviser må det sikres at dette opprettholdes.  
 
Det settes også krav til at ombringing av livsviktige pakker som blodprøver til 
laboratorier og medisiner til innbyggere sikres med egne tiltak.   
Høringsnotatet er vedlagt i sin helhet for ytterligere detaljer, slik at formannskapet har 
mulighet for å komme med ytterligere innspill. 
 
 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
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