
 

Uttalelse fra kommunestyret i Engerdal: 

 

EUs tredje postdirektiv kan og må stoppes!  

 

Den økende motstanden som ytrer seg i Norge og i en rekke EU-land viser at flere og flere 

skjønner hva en konkurranseutsetting av brev under 50 gram kan få av samfunnsmessige 

konsekvenser. 

  

I Norge kan det komme til å bety: 

 

-   Ulik porto for ulike deler av landet. Dersom markedspris legges til grunn kan et brev fra 

Vestlandet til Oslo bli opptil tre ganger så dyrt og et brev fra Nord-Norge til hovedstaden fire 

ganger så dyrt som et brev fra Oslo rådhus til regjeringskvartalet. 

 

-   Færre dager med postombæring i store deler av Norge. 6 dagers postombæring vil bli en 

saga blott. Noen steder kan det bli snakk om ned mot 3 dagers postombæring. Dette vil 

sjølsagt kunne få store konsekvenser for næringsliv og offentlig virksomhet i Norge utafor 

Oslo-området. Avisdistribusjonen kan bli skadelidende. 

 

-   Usikkerhet for arbeidsplasser og faste ansettelser innen postyrket. Internasjonale erfaringer 

viser tendenser til sosial dumping, med korttids- og tilkallingsarbeid, overgang fra heltids-  til 

deltidsjobber, lønnskutt, nedbemanning og slutt på faste ansettelser. Det er all grunn til å 

frykte et liknende arbeidsliv for postansatte også i Norge. 

 

Engerdal kommune oppfordrer regjeringa sterkt til ikke å gå tilbake på vetoet mot EUs tredje 

postdirektiv. Det vil bidra til å sikre viktig infrastruktur for næringsliv og bosetting. Ikke en 

gang land som som USA, Sveits, Tyrkia, Japan, Canada, India, Australia eller Brasil har villet 

gjennomføre denne typen markedsliberalistisk eksperiment. 

 

Hvis vi ser konsekvensene et liberalisert postmarked har hatt i Europa – og spesielt hvis en 

tenker på befolkningstettheten i mange av disse landene i forhold til Norge, ser vi klart hvilke 

lite geografisk område konkurransen vil komme. Den vil begrense seg til en sirkel 10-12 mil 

fra Oslo, og denne sirkelen vil reduseres etter hvert som brevvolumet går ned. Med bakgrunn i 

dette ser vi at hele næringslivet og private i Hedmark, vil bli skadelidende mht. service, 

kvalitet og pris. Dette skjer fordi våre kommuner ligger utenfor området eventuelle 

konkurrenter vil etablere seg.  

 

 

EUs tredje postdirektiv kan og må stoppes! 
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