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Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 

Høringsnotat(1517641) 

Postkom uttalelse 

Sammendrag: 

      

 

Saksopplysninger: 

Reduksjonen i antallet postforsendelser gjør det kostbart å opprettholde dagens nivå på lovpålagt 
postombæring. Departementet har latt det internasjonale firmaet Copenhagen Economics lage en 
utreding om spørsmålet. Utredningen, som er på engelsk og er på 139 sider, er ikke lagt ved saken, 
men kan finnes på denne linken: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/74bcb8a2f55a4349aacb8adc4ecfe5d7/effects-of-
changing-the-uso-in-norway_final-report_sladdet-versjon.pdf 

Vedlagt saken er høringsbrev, høringsnotat, samt en uttalelse fra PostCom, som er postansatte sin 
fagforening, om saken. 

Det er utredet flere ulike alternativer til endringer i tjenestenivå, et 0-alternativ, som i prinsippet 
er likt dagens nivå med postombringing 5 dager i uken. Ett alternativ med delt tjenestenivå i 
sentrale og grisgrendte strøk der ombringing vil være 5 dager i uken i tynt befolkede områder og 
annenhver dag i sentrale områder. Ett alternativ med omdeling annenhver dag i hele landet, og ett 
alternativ med ombringing en dag i uka. 

Alle alternativene med reduksjoner er tenkt kombinert med økt tilgang til postbokser, det posten 
kan hente daglig av de som velger å ha postboks. 

Departementet anbefaler at en ordning med ombæring annenhver dag velges for hele landet. 
Dette vil gi sterkt reduserte kostnader for staten med henholdsvis 500mill i reduksjon fra dag en og 
beregnet 650 millioner i årlig reduksjon fra 2025. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/74bcb8a2f55a4349aacb8adc4ecfe5d7/effects-of-changing-the-uso-in-norway_final-report_sladdet-versjon.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/74bcb8a2f55a4349aacb8adc4ecfe5d7/effects-of-changing-the-uso-in-norway_final-report_sladdet-versjon.pdf
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I den vedlagte uttalelsen fra Postcom har fagforeningen til de postansatte langt på veg akseptert 
regjeringens forslag, men på en del vilkår.  Dette er: 

• at det gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre omstillingsprosessen på en god måte 
• at Posten skal bruke deler av overskuddet i selskapet til å gjennomføre omstilling og 
nedbemanning på en god måte 
• at det innarbeides hensiktsmessige kompenserende tiltak i den endelige beslutningen 
• at regjering og storting etterlever vedtaket om å finansiere de bedriftsøkonomiske ulønnsomme 
delene av de samfunnspålagte posttjenestene (merkostnadene). 

 

Regjeringen har i sitt høringsnotat spesifikt bedt om uttalelser på enkelte tema. Disse 
kommenteres under vurderinger. 

 

Alternative handlemåte: 
Ikke avgi uttalelse 

Avgi annen uttalelse. 

 

Vurderinger: 
Regjeringen ber om kommentarer på ulike spørsmål knyttet til endringer i postombringing. 

Aviser:  Det leveres ut ca 1million aviser daglig til abonnenter i Norge. Posten står for ca 15% av 
dette, havparten av disse avisene vil ikke bli utlevert på utgivelsesdagen ved en reduksjon av antall 
dager.  

Antall papiraviser som omdeles vil fortsette å synke, og det er sannsynlig at andelen aviser som 
leveres med posten vil øke når det totale antallet går ned. Det vil i økende grad bli ulønnsomt å 
opprettholde avisbudruter når andelen aviser går ned. Med postombringing annenhver dag vil en 
muligens få en utvikling mot at det vil bli flere aviser som kommer med færre papirutgaver i uka. 
Hvordan dette vil påvirke postens tjenester er ikke diskutert i utredningen. 

Regjeringen synes å anta at bredbåndsdekningen er så god at alle, selv i grisgrendte strøk kan lese 
avisene på nett og at kun 1000 husstander mangler god nok dekning for å kunne lese aviser på 
nett. Dette er en sannhet med store modifiksjoner siden det er store variasjoner i hvor stabilt 
nettet er i mange områder. 

Biologiske preparater og medisiner: 

Endringer i lovpålagt postombæring synes i liten grad å være noe problem for biologiske prøver og 
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medisinutsending. 

Særlig sårbare grupper: 

Det er estimert at 30-35.000 eldre og bevegelseshemmede i spredtbygde strøk mangler rimelige 
alternativ til posten og heller ikke har digetal kompetanse som gjør dem istand til å utnytte disse 
tjenestene i særlig grad. 

Disse gruppene vil fortsatt få tilsendt aviser og pakker tre dager i uken, og de vil ha tilgang til 
spesialtjenester som landpostbudene kan gi. 

Høringsnotatet synes å oveføre noe av ansvaret for å få fram viktige forsendelser til folk i denne 
gruppen til komunale hjemmetjenester. Dette bør i tilfelle også kompenseres økonomisk dersom 
en slik ansvarsoverføring blir ett faktum. 

Forhåndstemmer 

Det antas fra departementet at de fleste kommuner vil gå over til postboksordninger dersom det 
blir postlevering kun tre dager i uken. Om dette vil være tilfellet er usikkert siden mer og mer av 
kommunens post kommer digitalt, og få papirforsendelser til kommunene vil haste. Daglig henting 
av post vil være en ny oppgave for kommuneadministrasjonen. Mulig at dette vil kunne 
kombineres med henting og levering av prøver med mer fra andre deler av de kommunale 
tjenestene. 

Uansett vil det kunne innføres ordninger som gjør at forhåndsstemmer kommer fram like fort som 
de gjør i dag. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Våler kommune registrerer at omfanget av posttjenester har gått så mye ned at staten ser 
seg nødt til å redusere antall leveringsdager fra fem til 2  ½ dager i uken. Dette er i tråd 
med tilsvarende endringer som er varslet eller gjennomført i de fleste land. Kommunen 
har forståelse for at forandringer er nødvendig. 

Våler kommune synes høringsnotatet bærer preg av en lite offensiv holdning der posten i 
liten grad synes innstillt på å konkurrere om markeder som avisombæring og 
ekspresspakker. Våler kommune synes dette er beklagelig.  Flere tjenester fra posten 
kunne opprettholde en større grad av leveranser enn det som synes å bli tilfellet. 

De som i størst grad vil rammes av færre leveranser fra posten er eldre og 
funksjonshemmede i utkantene. Det vil neppe være livsviktige funksjoner som blir 
skadelidende, men manglende levering av papiravisen annenhver dag vil være en merkbar 
reduksjon i livskvalitet for mange. 
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Reduksjonen i antall omleveringsdager vil ikke skape store problemer for driften av 
kommunen, men vil for kommunene som for andre kunder påføre en del tilpasninger og 
ekstraoppgaver. Slike merkostnader bør kompenseres. 

 

 

Eldre og funksjonshemmedes råd - 009/18 

 

EF - behandling: 

Enstemmig som forslaget. 
 

 

EF - vedtak: 

Våler kommune registrerer at omfanget av posttjenester har gått så mye ned at staten ser 
seg nødt til å redusere antall leveringsdager fra fem til 2  ½ dager i uken. Dette er i tråd 
med tilsvarende endringer som er varslet eller gjennomført i de fleste land. Kommunen 
har forståelse for at forandringer er nødvendig. 

Våler kommune synes høringsnotatet bærer preg av en lite offensiv holdning der posten i 
liten grad synes innstillt på å konkurrere om markeder som avisombæring og 
ekspresspakker. Våler kommune synes dette er beklagelig.  Flere tjenester fra posten 
kunne opprettholde en større grad av leveranser enn det som synes å bli tilfellet. 

De som i størst grad vil rammes av færre leveranser fra posten er eldre og 
funksjonshemmede i utkantene. Det vil neppe være livsviktige funksjoner som blir 
skadelidende, men manglende levering av papiravisen annenhver dag vil være en merkbar 
reduksjon i livskvalitet for mange. 

Reduksjonen i antall omleveringsdager vil ikke skape store problemer for driften av 
kommunen, men vil for kommunene som for andre kunder påføre en del tilpasninger og 
ekstraoppgaver. Slike merkostnader bør kompenseres. 

 

 

Helse og omsorg - 011/18 

 

HO - behandling: 

Enstemmig som forslag til vedtak 
 

 

HO - vedtak: 

Våler kommune registrerer at omfanget av posttjenester har gått så mye ned at staten ser 
seg nødt til å redusere antall leveringsdager fra fem til 2  ½ dager i uken. Dette er i tråd 
med tilsvarende endringer som er varslet eller gjennomført i de fleste land. Kommunen 



 

 

Våler kommune 

 

har forståelse for at forandringer er nødvendig. 

Våler kommune synes høringsnotatet bærer preg av en lite offensiv holdning der posten i 
liten grad synes innstillt på å konkurrere om markeder som avisombæring og 
ekspresspakker. Våler kommune synes dette er beklagelig.  Flere tjenester fra posten 
kunne opprettholde en større grad av leveranser enn det som synes å bli tilfellet. 

De som i størst grad vil rammes av færre leveranser fra posten er eldre og 
funksjonshemmede i utkantene. Det vil neppe være livsviktige funksjoner som blir 
skadelidende, men manglende levering av papiravisen annenhver dag vil være en merkbar 
reduksjon i livskvalitet for mange. 

Reduksjonen i antall omleveringsdager vil ikke skape store problemer for driften av 
kommunen, men vil for kommunene som for andre kunder påføre en del tilpasninger og 
ekstraoppgaver. Slike merkostnader bør kompenseres. 

 

 

Kommunestyret - 020/18 

 

K - behandling: 

Forslag til vedtak ble vedtatt med 18 mot 1 stemme. 
 

 

K - vedtak: 

Våler kommune registrerer at omfanget av posttjenester har gått så mye ned at staten ser 
seg nødt til å redusere antall leveringsdager fra fem til 2  ½ dager i uken. Dette er i tråd 
med tilsvarende endringer som er varslet eller gjennomført i de fleste land. Kommunen 
har forståelse for at forandringer er nødvendig. 

Våler kommune synes høringsnotatet bærer preg av en lite offensiv holdning der posten i 
liten grad synes innstillt på å konkurrere om markeder som avisombæring og 
ekspresspakker. Våler kommune synes dette er beklagelig.  Flere tjenester fra posten 
kunne opprettholde en større grad av leveranser enn det som synes å bli tilfellet. 

De som i størst grad vil rammes av færre leveranser fra posten er eldre og 
funksjonshemmede i utkantene. Det vil neppe være livsviktige funksjoner som blir 
skadelidende, men manglende levering av papiravisen annenhver dag vil være en merkbar 
reduksjon i livskvalitet for mange. 

Reduksjonen i antall omleveringsdager vil ikke skape store problemer for driften av 
kommunen, men vil for kommunene som for andre kunder påføre en del tilpasninger og 
ekstraoppgaver. Slike merkostnader bør kompenseres. 
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