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Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester  
 
Det vises til Deres brev datert 09.01.2018. 
Strand kommune behandlet denne saken på møte i kommunestyret 21.02.2018, og fattet da 
følgende vedtak: 
 
Utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller faste 
helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag, mandag til 
fredag, i øvrige områder. 
 
Rådmannens saksfremstilling samt behandling av saken i kommunestyret fremgår av 
vedlegg. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Jan Leland 
kommunalsjef 
Teknisk 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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Omfang av leveringspliktige posttjenester - høring 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune registrerer at levering av brev og småpakker er sterk redusert de siste 10 
– 15 årene på grunn av digitaliseringen i samfunnet.  
 
Strand kommune vil anbefale at en løsning med «En utlevering av postsendinger annen hver 
dag, mandag til fredag, til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller faste 
helårlige bosted». Et slikt omfang på utleveringer av postsendinger vil dekke behovet for de 
aller fleste innbyggere/bedrifter og for andre stimulere til å arbeide videre mot å ta i bruk 
digitale løsninger. 

 

 
 
 
Jørpeland  23.01.2018 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 
 
 
 
 
Kommunestyret - 006/18 
 

KOM - behandling: 
Arbeiderpartiet fremmet alternativ 3 i rådmannens forsalg til vedtak, foreslått av: Leif 
Nieuwejaar 
Utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller 
faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag, 
mandag til fredag, i øvrige områder 

 
Senterpartiet fremmet alternativt forsalg til vedtak, foreslått av: Alf Henning Heggheim 
1. Strand kommune går imot Samferdselsdepartementets forslag til endring i postloven om 
utlevering av postsendinger annen hver dag mandag til fredag.  
 



2. Strand kommune mener at posten sin oppgave ikke er å levere overskudd. Det er å 
levere gode posttjenester til alle i hele Norge. Argumentet om at behovet for post hver dag 
blir borte på grunn av ny teknologi holder ikke. Mange av de som får et dårligere posttilbud 
med regjeringas forslag, er de samme som fra før mangler tilgang til høyhastighets 
bredbånd og som har lang vei til post i butikk. Dessuten er det fortsatt mange som ikke 
behersker eller er fortrolig med bruk av data og internett, og mange viktige forsendelser 
både av brev, pakker, lab-prøver og medisiner kan ikke sendes digitalt. 

 
Alf Henning Heggheim (Sp) ønsket prøvevotering. 
Prøvevotering: 
Arbeiderpartiets forsalg alternativ 3 fikk 12 stemmer 
Senterpartiets forsalg til vedtak fikk 3 stemmer. 
Etter prøvevoteringen trakk Alf Henning sitt forslag. 
--------------------------------------------------- 
Votering: 
Arbeiderpartiets alternativ 3 i rådmannens forslag til vedtak, fremsatt av Leif Nieuwejaar 
fikk 15 stemmer og ble vedtatt. (Mindretall Høyre, Krf og MDG) 

 

KOM - vedtak: 
Utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller 
faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag, 
mandag til fredag, i øvrige områder 

 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Høringsnotat(1517641) 
Høringsbrev - leveringspliktige posttjenester 
Sammendrag 
Strand kommune har mottatt på høring forslag til endringer i postloven.  
Rådmannen vil anbefale at en løsning med «En utlevering av postsendinger annen hver 
dag, mandag til fredag, til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller faste 
helårlige bosted». Et slikt omfang på utleveringer av postsendinger vil dekke behovet for 
de aller fleste innbyggere/bedrifter og for andre være det stimulere til å arbeide videre mot 
å ta i bruk digitale løsninger 
 
Fakta 
Samferdselsdepartementet har sendt forslag til endringer i postloven på høring. 
Bakgrunnen for forslag til endringer i postloven er en egen utredning der ulike scenarier 
om levering av post er utredet. På grunn av økt digitalisering er behovet for å sende fysisk 
post sterkt redusert. I 2017 mottok norske husholdninger i gjennomsnitt 3,9 brev i uken og 
norske bedrifter 13,2 brev i uken. Norske husholdninger mottok 7 småpakker i hele 2017, 
dette tallet er økende. 
 
Det er gjort beregninger av statlig kjøp for årene 2018-2025 for følgende servicenivåer: 

1. Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet. 

2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i spredtbygde strøk. 

3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet. 

4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet. 



 

Kostnader for alternative nivå på leveringsplikten er: 

 
Det vil fortsatt gå daglig brev og pakker til alle faste ekspedisjonssteder. 
I utredningen er noen postforsendelser omtalt spesielt: 
- aviser, færre dager med utkjøring av post  vil medføre at noen abonnenter ikke vil få 
avisen på utgivelsesdagen 
- biologiske preparater som frakt av prøvemateriale fra legekontorer til laboratorier for 
analyse, vil kunne berøres av omstillinger i postmarkedet 
- medisiner, frakt av medisiner fra lokalt apotek og fra nettapotek vil kunne berøres av 
omlegginger i posttjenesten, men det er ulike transportordninger for medisiner avhengig av 
kan kompensere for lavere frekvens på postleveringen 
- spesielle grupper mennesker, eldre og bevegelseshemmede som bor i spredtbygde 
områder og som ikke tilgang til alternativ til Posten 
- gjennomføring av valg ved sending av forhåndsstemmer 
- innsamling av prøver fra Veterinærinstituttet 
 
Det er forslag om tre alternativ for endring § 7, første ledd nr 3 (leveringsplikt): 
Alternativ 1 
En utlevering av postsendinger annen hver dag, mandag til fredag, til enhver juridisk eller 
fysisk persons forretningssted eller faste helårlige bosted. 
 
Alternativ 2 
Utlevering av postsendinger minst én gang i uken til enhver juridisk eller fysisk 
persons forretningssted eller faste helårlige bosted. 

Alternativ 3 

Utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller 

faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag, 

mandag til fredag, i øvrige områder. 

Med dagens ordning forventes det å bruke kr 988 mill. til statlig kjøp av posttjenester i 
2025. Avhengig av hvilken ordning som blir valgt kan besparelsen bli opp til kr 925 mill. 
ved fordeling av post en gang i uken.  
 
I vedlagte utredning er omtale forhold m.v, nærmere beskrevet.  
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Postloven m.fl 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Ingen. 



 
Innkomne uttalelser 
Ingen, dette er en høringssak. 
 
Barn og unge 
Ikke relevant i denne saken. 
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke relevant i denne saken. 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
Dette er en høringssak og alternative løsninger ligger i høringsuttalelsen. 
 
Vurdering og konklusjon 
I ny ordning vil det, uavhengig av alternativ, bli levert og hentet post på ekspedisjonsstedet 
på Jørpeland. For kommunen som organisasjon/bedrift vil derfor ikke en redusert 
omfordelingsfrekvens har noen vesentlig betydning. Biologiske preparater har andre 
ordninger for transport enn ordinær postgang. For medisiner forholder kommunens 
virksomheter seg i det alt vesentlige til apotekene. Mottak og levering av forhåndsstemmer 
ved valg hvert andre år kan ved få omdelingsdager gi en utfordring, men dette må i så fall 
løses som en separat sak. Fremtidig ordning for levering av post bør ikke utelukkende 
basere seg på utfordringer knyttet til å sende/motta forhåndsstemmer hvert andre år.  
 
Brev ut fra kommunen sendes elektronisk. Dersom innbyggere ikke har elektronisk mottak 
av brev (f.eks. digipost), blir brev sendt ut i papir etter 48 timer og mottaker vil få brevet 
fysisk i postkassen løpet av noen dager avhengig av hvor mange omdelingsdager det blir 
fastsatt.  
De alle fleste brev vi som innbyggere/kunder mottar, blir normalt sendt ut i så god tid at en 
redusert fordelingsfrekvens for posten ikke vil være av vesentlig betydning.  
 
En rekke tjenester/oppgaver har de siste årene blitt digitalisert. Eksempel på 
tjenester/oppgaver som har redusert antall brev til/fra oss innbyggere, er levering av 
selvangivelse, innkalling til tannlege/lege, efaktura/avtalegiro, kontoutskrift fra bank og 
kontakt med forsikringsselskap for å nevne noen eksempler.  
 
Selvsagt vil det alltid være noen innbyggere som ikke har dataløsninger slik at de kan nytte 
seg av digitaliseringen som skjer i økende hastighet i samfunnet rundt oss. Spørsmålet er 
hvor sterkt en gruppe personer, som stadig vil bli mindre, skal legge føringer for utviklingen 
av posttjenester.  
 
Norske bedrifter mottok i 2017 i gjennomsnittlig 13,2 brev i uken. Innenfor næringslivet kan 
nok færre dager med postlevering ha en negativ betydning. Men det er all grunn til tro at 
det også innenfor næringslivet skjer en økende digitalisering med dertil mindre behov for 
fysisk postlevering.  
 
Noen abonnenter får aviser levert av posten, og ved redusert levering av post til hver 
andre dag, eller en dag i uken vil innholdet i papiravisen bli noe «utgått på dato». Samtidig 
har alle aviser tilgang til en elektronisk utgave.  
 
Etter rådmannens syn må det forventes en redusert frekvens på levering av post når 
volumet går ned. Opprettholdelse av dagens frekvens vil ikke utnytte store muligheter til 
økonomiske besparelser som ligger i redusert frekvens. 
 
Det vises til forslag til vedtak. 
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