
Høringsnotat vedr. omfanget av leveringspliktige posttjenester fra 

Småbedriftsforbundet 

 

Den digitale revolusjonen hevedes å ha beriket samfunnet, næringslivet og hverdagen til folk flest.  

Ikke alle er udelt enig i denne påstanden. Mange ser i dag flere og flere av de negative sidene av 

denne «revolusjonen», men tydeligvis er dette en utvikling som dessverre er vanskelig å reversere.  

At vårt land og folk er blitt svært sårbare,- både for manipulering og for «sabotasje» - fra sterke 

krefter som har tilgang til enorme data-mengder og som kan manipulere med dette, er det i dag 

ingen tvil om. 

I den politiske virkelighet i Norge har det utviklet seg en norm om at ALT skal lønne seg og gi «rett» 

avkastning. Dette gjelder innfor alle områder av samfunnslivet. At det er forskjell på BY og LAND, 

LITEN og STOR, er det mer eller mindre slutt med å reflektere over. At Norge også er et langstrakt 

land med store geografiske forskjeller virker det som om det er slutt med å ta hensyn til. 

Sammenslåing av virksomheter og organisasjoner går som en farsott over landet, i den sikre 

overbevisning om at også dette skal medføre økonomisk gevinst?  

Distriktspolitikk – nærmiljø – og forum for kontakt mennesker imellom - ser ut til å komme lang bak i 

prioritets-rekkefølgen. Dette er trist og skadelig for menneskene i landet – både på kort og lang sikt.  

Når det gjelder forslaget om å redusere postombringingen til annenhver dag, er dette en konsekvens 

av samfunnsutviklingen vi har hatt de siste 20 år. Etter vårt syn en beklagelig utvikling, men ettersom 

også postombringingen «må lønne seg», er dette noe vi bare må akseptere. Vi støtter derfor 

alternativ 1 under punkt 5.1.1.  

 

BEDRIFTER INNENFOR SERVICE- OG VEDLIKEHOLD 

For bedrifter innenfor service og vedlikehold er det svært viktig å kunne få tilsendt reservedeler, etc. 

på dagen. Det vil derfor være avgjørende viktig slik departementet legger opp til under punkt 3.1. 

avsnitt 4, med en forskriftshjemmel som pålegger Posten å tilby postboks ved alle faste 

ekspedisjonssteder. Ettersom brev og pakkestrømmen fortsatt vil gå daglig til alle faste 

ekspedisjonssteder, vil et slikt pålegg sikre fortsatt mulighet for daglig ut-henting av postsendinger.  

 

BEDRIFTER I BOK- OG FORLAGSBRANSJEN 

For bedrifter som har behov for å sende små pakker til person-markedet, er portoen for slik pakker i 

dag ekstremt høy, og medfører ofte at det er kostnadsmessig «umulig» å nå markedet i store deler 

av landet.  Porto-takstene for små pakker må derfor i sammenheng med innsparingene med 

postombringelsen med 50%, REDUSERES med minst 50% for små pakker.  

Dette er nødvendig for at små bedrifter bl.a. i forlagsbransjen skal kunne overleve i distrikts-Norge.   

 

Med vennlig hilsen 

Småbedriftsforbundet  


