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NEI TIL NY POSTLOVI

Kommunestyret i Bardu hadde saken om ny postregulering til behandling i sitt møte 17.12.2014.
Vedlagt følger høringsinnspill fra Bardu i saken om ny postlov.

Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full konkurranse på
postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv. Bardu kommune støtter ikke forslag til ny
postlov, særlig fordi det vil få store konsekvenser for posttjenester i Nord-Norge.

Bardu kommune er opptatt av god infrastruktur som omfatter gode posttjenester i hele fylket.
Kommunene er avhengig av at folk og næringsliv har gode betingelser. En ny postlov vil gjøre det
vanskeligere å beholde næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i Norge. Forslaget åpner opp for
fri konkurranse på alle brev under 50 gram. Vi frykter det vil føre til et svekket posttilbud i distrikts
Norge. Fri konkurranse på posttjenester i Norge vil bety at Posten Norge kommer til å miste store
inntekter fra de områdene som er mest lønnsomme.

Av erfaring vil private bedrifter med stor sannsynlighet satse der hvor det er stort
inntjeningspotensial, og dette potensialet finner man i storbyene.

Posten Norge, som har et mandat om likeverdige tjenester over hele landet, vil få store problemer
med å konkurrere på pris. Videre har Post- og teletilsynet (PT) fått i oppdrag å utrede og kartlegge
hvilke konsekvenser forslaget til ny postlov vil få for brevpostmarkedet i Norge.

Utredningen fra PT vil foreligge tre uker etter at høringsfristen for den nye loven har gått ut. Vi
krever at høringsfristen forlenges, slik at høringsinstansene får tilgang på oppdatert informasjon før
de avgir sin høringsuttalelse.

Det er bra at regjeringen endelig forsøker å innhente fakta om konsekvensene av liberaliseringen,
men rekkefølgen blir helt gal. Det vanlige og logiske er å foreslå nye lover på bakgrunn av
utredninger, mens i dette tilfellet er det motsatt.

Vi mener også at mandatet til PT er mangelfullt, fordi de ikke har fått i oppdrag å beregne hvor mye
mer staten må bruke på ulønnsomme posttjenester. Hvor store kostnadene blir for staten ved å
innføre konkurranse på brevpost, er helt vesentlig for Stortinget å ha oversikt over.

Ordføreren



Det er heltuakseptabeltat høringsinstanseneikkefår tilgangtilden informasjonensom Post-og
teletilsyneter satttil å utrede.Vi berderforregjeringenutsetteimplementeringav direktivettil alle
konsekvenserav detteer utredet.Vi kreverat tilgangtil post,prisog omfangikkesvekkesi
distriktene.Konsekvenseneav forslagom ny postlovvil betydårligereog dyreretilbudfor
innbyggernesærligi distriktene.

ardukommuneønskerå hindreen slikutvikling,og støtterderforikkeforslagom ny postlov.
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