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Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til 

endring av postloven 
 

 

Vedtak 

Sør-Helgeland Regionråd viser til Høringsutkast fra Regjeringen på ny postlov med 

høringsfrist 6.4.2018. 

 

Sør-Helgeland Regionråd mener at posten må fortsette å levere på alle hverdager (og 

lørdager), da dette fortsatt er en viktig form for utveksling av informasjon og produkter 

mellom mennesker. 

 

Regjeringens forslag er sterkt sentraliserende, fordi en redusering av antall 

postombæringsdager ikke vil ramme befolkningen i byene i like stor grad, som det man vil se 

i distriktskommunene. I sentrale strøk vil det kunne finnes alternativer til posten som kan 

benyttes.  

 

Regionrådet mener også at mer post digitalt vil ramme den delen av befolkningen som har 

dårligst bredband, som i all hovedsak betyr distriktene.  Derfor mener regionrådet at før mer 

offentlig post går over på nett, må også Regjeringen sikre full dekning av bredband i landet. 

Portaler som digipost er dessuten mer sårbart for hacking/tyveri på en helt annen måte enn 

ved tradisjonell brevpost, og din private post vil kunne gi datatyver essensiell og bred 

kunnskap om deg, fordi så mye informasjon er samlet på ett sted. 

 

Lokalaviser som driver med løssalg vil rammes hardt av det nye forslaget. Færre 

postombæringsdager, hvor det i tillegg er forskjellige dager hver andre uke, vil bidra til at 

lokalavisene får enda større utfordringer enn i dag. Uten lokalaviser så vil en del av søkelyset 

på lokalpolitikken forsvinne og det vil bli færre debatter omkring lokale saker, noe som 

forringer lokaldemokratiet. 

 

En redusering av posttilbudet vil skyve regningen over på utsatte grupper og kommunene. 

Tjenestene vil ikke bli billigere med regjeringens forslag og kommer det flere aktører på 

banen for å bringe om post, så vil dette sannsynligvis koste enda mer, fordi kunden ville måtte 

betale for å få opprettholdt 5 dagers postombringing. 

 



Posten skal være en statlig tjeneste – i hvert fall så lenge det ikke finnes et fullverdig 

alternativt tilbud. 

 

Postens ombæring kan ikke reduseres, så lenge det ikke finnes et annet fullverdig tilbud som 

sikrer postomdeling til hele landet. Antall pakker som fordeles er høyt og stigende og en del 

av disse er særs viktige forsendelser som handler om folks liv og helse. 

 

Regjeringen legger derfor opp til å holde liv i et system som vil ha mindre volum enn i dag, 

men som allikevel må opprettholdes for å kunne levere de tjenestene som er nødvendig. 

Regjeringens forslag vil redusere antall arbeidsplasser i og med at det blir utfordrende for 

lokalavisene å kunne opprettholde sin aktivitet og at det blir færre ansatte i posten. 

 

Det er derfor et stort feilgrep å redusere i antall postombæringsdager og at det samtidig er et 

statlig ansvar å sørge for at folk kan få post alle hverdager (og lørdager). 

 

For Sør-Helgeland spesielt vil en reduksjon i postombæringen ramme øy- og 

distriktskommuner som sender blodprøver og andre prøver, som kreft prøver, fra legekontor, 

hjemmesykepleie og sykehjem til laboratorier i landet.  En må være klar over at slike prøver  

er å betegne som ferskvare. 

 

Når flyruter, hurtigbåtruter endres, og posten reduserer postforsendelser, er faren stor for at 

prøvene blir for gamle og blir ødelagt før de kommer frem til tiltenkt laboratorier. Det er her 

snakk om overhengende fare for tap av menneskeliv i ytterste konsekvens. 

 

Sør-Helgeland Regionråd ser med stor bekymring på de negative konsekvenser slike 

endringer kan få.   

 

Sør-Helgeland Regionråd er et stort landbruksdistrikt, hvor griseproduksjon er stor. Bøndene i 

region er avhengig av en effektiv og stabil distribusjon hvor en bl.a. er avhengig av at 

grisesperm kommer frem til mottaker samme dag som den blir sendt.  Dette er ferskvare og er 

avhengig av en effektiv distribusjon. 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift fra protokoll. 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes:  Kommunene på Sør-Helgeland 

   Fylkesrådet i Nordland 

   Samferdselsdepartementet 

 


