
Fra: Svein Bj. Lerum [svein.lerum@bo.kommune.no] 
Sendt: 28. januar 2015 08:17 
Til: postmottak SD 
Emne: Ny postlov - uttale frå Bø kommune 
 
Bø formannskap har i møte 26.01.2015 vedteke følgjande uttale til «Utkast til ny postlov»: 
(saka går også til kommunestyrets behandling den 09.02.2015 – men vi oversender denne sidan det var 
sett opp 26.01.2015 som frist). 
 

«Posten Norge har plikt til å distribuere likeverdige posttjenester til lik pris over heile landet og til 
alle postmottakere, uansett geografisk plassering. Denne plikten gjelder alle ukas virkedagar. 

                Det legges her avgjerande vekt på at busettingsmønsteret i distriktene ikkje skal føre til at 
husstandar fell utanfor tjenestene». 
 
Formannskapet gjev også si støtte til følgjande: 
 
Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full konkurranse på 
postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv.  
 
En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner og 
fylkeskommuner. Kommunene er avhengig av at folk og næringsliv har gode betingelser. En 
svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste omgang 
bosetningsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje 
postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og 
bosetningsstrukturen vi har i Norge i dag.  

Enhetsportoen og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som sørger for gode 
og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Her er våre viktigste innvendinger mot 
det fremlagte lovforslaget: 

 Regjeringen fjerner enhetsportoen for 90 % av forsendelsene og opphever 
eneretten. Det vil føre til dårligere og dyrere posttjenester, spesielt for næringslivet 
i distriktene. 

 Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten av 
postombæringen til Posten Norge. 

 Regjeringen har ikke beregnet hvor mye den nye postpolitikken vil koste for staten. 

 Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt for 
fortsatt utlevering av aviser). 

 Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at 
det er departementet som i hovedsak skal bestemme. Dette er en avpolitisering. 

 EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre 
tjenester i EU-landene. 

 
 
 



Svein Bjørnar Lerum 
Spesialrådgjevar 
Telefon: 35059012/91568692 
E-post: svein.lerum@bo.kommune.no 

 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 
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