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Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 

høringsfrist 06.04.2018 

 

 

Sør-Aurdal kommune ber om at dagens ordning med postomdeling fem dager i uken. 

Opprettholdes. 

 

Postomdeling til alle deler av Norge har vært og er et viktig velferdsgode for innbyggerne i 

Norge. 

 

Sør-Aurdal kommune vil påpeke at mange distriktsområder i Norge ikke har tilgang på 

internett. I vår kommune har 50% av befolkningen fibertilgang. Dette tilsier at man bør bygge 

ut fiber til alle før man kutter postomdeling. Det er viktig å ikke bygge opp nye klasseskiller 

mellom by og land. 

 

Omlegging til postomdeling hver andre dag gjøre det vanskeligere å drive bedrifter og 

virksomheter ute i distriktene. Forslaget vil medføre forsinkelser i mottak og leveranser av 

post og pakker, og større kostnader for bedriftene siden de må leie dyrere budtjenester for å 

få levert sine varer til kunder i sentrale strøk. Dette vil bidra til at bedrifter i sentrale områder 

får konkurransefordeler på bekostning av bedrifter i utkantstrøk. 

 

På side 14 i høringsnotatet punkt 3.5 sies det at det er 30.000-35.000 eldre og 

bevegelseshemmede i spredtbygde strøk som trolig ikke har tilgang på alternativ til posten til 

en overkommelig pris og som ikke har digital kompetanse. Departementet sier at det er 

uaktuelt å opprette løsninger for å sikre denne gruppen Sør-Aurdal kommune mener at eldre 

og bevegelshemmede i distriktene skal ha et like bra tilbud som de i sentrale områder, og 

sikres aviser og medisiner fem dager i uken der de bor.  

 

Sør-Aurdal kommune synes det er oppsiktsvekkende at eldre og bevegelshemmede ikke 

skal ha samme rettigheter som resten av befolkningen, og skal få sin postomdeling redusert 

til hver andre dag.  Sør-Aurdal kommune kan ikke støtte et forslag som fratar eldre 

minstepensjonister og funksjonshemmede et viktig velferdsgode for å gi rike og 

ressurssterke i byer bedre tjenester.  



Sør-Aurdal kommune 

Side 2 av 2 

Sør-Aurdal kommune vil advare mot de negative konsekvensene av nedbygging av 

velferdstjenester i distriktene og mener at dagens ordning med postomdeling fem dager i 

uken skal opprettholdes. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kåre Helland 

Ordfører i Sør-Aurdal kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler 

Stig Solbrekken 

rådgiver 

Dir. tlf.: 61 34 85 28 

E-post: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no 

 

I h.h.t. våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten signatur. 
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