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Høringssvar fra Sørfold kommune: Kravet til leveringspliktige posttjenester i 
fremtiden - forslag til endring av postloven. 

Vedlagt følger Sørfold kommunes høringssvar i ovennevnte sak.   
 
Sørfold kommunestyre har  i møtet den 20.03.2018 besluttet seg til ordførers innstilling til 
høringssvar.  Enstemmig vedtatt. 
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Høringssvar fra Sørfold kommune: Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forsalg til 
endring av postloven. 

Ordførerens innstilling til høringssvar:  

Sørfold kommune er en utkantkommune i Nordland med i underkant av 2000 innbyggere. 
Kommunen har som mange andre utkantkommuner en spredt bosetning. I kommunen er det store 
og mindre bedrifter spredt ut over hele kommunen. I tillegg har kommunen et desentralisert 
tjenestetilbud i form av barnehager, skoler og pleie- og omsorgstjenester.  

For innbyggerne, kommunen som tjenesteleverandør og næringslivet i Sørfold kommune vil forslaget 
om redusert leveringsplikt i forhold til posttjenestene, der posten bare leveres bare annen hver dag, 
bety en dramatisk svekkelse av tjenestetilbudet.  

I dag får innbyggerne papiravisene levert med posten. For innbyggerne vil det å kun mota avisen bare 
annen hver dag medføre en betydelig svekkelse i forhold til det å kunne holde seg oppdatert i 
samfunnet. I tillegg skal en ikke undervurdere trivselsfaktoren det å motta avis og annen post hver 
dag utgjør, noe som direkte påvirker bolysten i utkantene.   For avisene som når sine lesere i 
utkantene på denne måten, vil det kunne medføre dramatisk nedgang i abonnenter.    Spesielt eldre 
som bor i utkanten og som ikke bruker digital plattform for å følge med i nyhetsbildet vil dette være 
en dramatisk endring. I høringsnotatet blir leie av postbokser nevnt som en avbøtende mulighet. I 
utkantene er dette i liten grad et alternativ. For grupper av befolkningen som er lite mobile vil dette i 
liten grad være et reelt alternativ.  

I Sørfold kommune er spesielt utkantene svakt utbygd i forhold til bredbånd. For mange av våre 
innbyggere er det ikke ennå et fullgodt alternativ å bruke digitale plattformer til å følge med i media 
og for å få tilgang på tjenester som i dag går via posten.  

Mange av våre innbyggere får ennå mange brev og pakker via posten. Dersom en reduserer 
leveringsplikten til bare annen hver dag vil dette i praksis bety en ennå senere postgang. Det at det 
ikke leveres ut post på lørdager oppleves allerede av innbyggerne som en dramatisk endring av 
tjenestetilbudet. Mange innbyggere får blant annet medisiner og andre viktige pakker sendt via 
posten. Her vil vi understreke at selv om antall brev går ned, så øker antallet små pakker som en 
følge av økt netthandel.  

Spesielt for næringslivet som opererer i utkantene vil det å motta post bare annen hver dag bety 
store ulemper i forhold til det å drive næring i utkantene. I utkantene er det i svært liten grad tilgang 
på alternative budtjenester. Konsekvensen av redusert leveringsplikt kan for næringslivet bety at en 
for å få tak i nødvendige pakker må ty til svært dyre alternative løsninger.  

Sørfold kommunestyre er av den oppfatning av at post- og pakkelevering er en viktig 
samfunnstjeneste og at det som minimum må leveres slike tjenester på alle virkedager.  
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