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Flatanger kommune

Rådmann i Flatanger

Saksmappe: 2015/173-2

Saksbehandler:

Rune Strøm

Saksframlegg

Høring - Ny postregulering, utkast til ny postlov og postforskrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Flatanger Formannskap 2/15 27.01.2015

Rådmannens innstilling

På vegne av Flatanger kommune gir formannskapet følgende høringsuttalelse:

Departementets forslag til endringer, kombinert med innføring av EU’s tredje postdirektiv med 
bl.a. full liberalisering av det norske postmarkedet, kan i aller høyeste grad øke forskjellen med 
hensyn til like konkurranseforhold mellom distrikt i landet avhengig bl.a. av befolkningstetthet, 
næringstetthet og geografiske avstander.

Områder i landet med høy befolknings- og næringstetthet vil utvilsomt være mest attraktive for 
nye kommersielle aktører for postombringing, mens distrikter blir automatisk mindre attraktiv 
som forretningsområde og således skadelidende opp mot bo- og næringsattraktivitet.

Flatanger kommune mener at staten fortsatt må ta et stort og overordnet nasjonalt ansvar både 
finansieringsmessig og gjennom gitte konsesjonsbetingelser når det gjelder nasjonal 
postombringing. Dette for å sikre landets distrikter like bolyst- og næringsmessige 
rammebetingelser som i mer urbaniserte områder. Ikke minst innehar dette viktighet for å sikre 
distriktenes næringsliv og verdiskapning. Bortfall av lørdagsomdeling vil gi betydelige ulemper 
for næringsliv og innbyggere, her kan nevnes eksempler som medisinpakker, biologisk materiale 
med begrenset holdbarhet og ekspresspakker. Flatanger kommune er opptatt av å legge til rette 
for best mulig infrastruktur for et meget aktivt næringsliv som bidrar med store eksportverdier og 
sikring av framtidas inntekter for landet. Forslaget til ny postlov vil påføre økte kostnader og 
redusere muligheten for økt effektivitet og produktivitet i de delene av landet der store verdier 
skapes.

Dette betyr at Flatanger kommune også er svært kritisk til økt liberalisering av det norske 
postmarkedet, samt at lørdagsomdeling av post avvikles. Skulle staten likevel avvikle 
lørdagsomdelingen, er det viktig at lørdagsomdeling av aviser i områder uten eget 
avisdistribusjonsnett fortsatt skal være leveringspliktig (alternativ 1).

Flatanger kommune mener at regulering, slik at en kan innføre en mer sikker digital posttjeneste, 
er interessant. Dette for at den etablerte reguleringen av posttjenester (taushetsplikt mv) får 
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virkning for sikker digital posttjeneste. Det viktigste, og som i denne sammenheng imidlertid må 
ha høyere prioritet, er at alle deler av landet (distrikter) først sikres god bredbåndkvalitet (både 
mht hastighet og leveringssikkert, jfr. beredskap).

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.01.2015

Ingen andre forslag ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Formannskap - 27.01.2015

På vegne av Flatanger kommune gir formannskapet følgende høringsuttalelse:

Departementets forslag til endringer, kombinert med innføring av EU’s tredje postdirektiv med 
bl.a. full liberalisering av det norske postmarkedet, kan i aller høyeste grad øke forskjellen med 
hensyn til like konkurranseforhold mellom distrikt i landet avhengig bl.a. av befolkningstetthet, 
næringstetthet og geografiske avstander.

Områder i landet med høy befolknings- og næringstetthet vil utvilsomt være mest attraktive for 
nye kommersielle aktører for postombringing, mens distrikter blir automatisk mindre attraktiv 
som forretningsområde og således skadelidende opp mot bo- og næringsattraktivitet.

Flatanger kommune mener at staten fortsatt må ta et stort og overordnet nasjonalt ansvar både 
finansieringsmessig og gjennom gitte konsesjonsbetingelser når det gjelder nasjonal 
postombringing. Dette for å sikre landets distrikter like bolyst- og næringsmessige 
rammebetingelser som i mer urbaniserte områder. Ikke minst innehar dette viktighet for å sikre 
distriktenes næringsliv og verdiskapning. Bortfall av lørdagsomdeling vil gi betydelige ulemper 
for næringsliv og innbyggere, her kan nevnes eksempler som medisinpakker, biologisk materiale 
med begrenset holdbarhet og ekspresspakker. Flatanger kommune er opptatt av å legge til rette 
for best mulig infrastruktur for et meget aktivt næringsliv som bidrar med store eksportverdier og 
sikring av framtidas inntekter for landet. Forslaget til ny postlov vil påføre økte kostnader og 
redusere muligheten for økt effektivitet og produktivitet i de delene av landet der store verdier 
skapes.

Dette betyr at Flatanger kommune også er svært kritisk til økt liberalisering av det norske 
postmarkedet, samt at lørdagsomdeling av post avvikles. Skulle staten likevel avvikle 
lørdagsomdelingen, er det viktig at lørdagsomdeling av aviser i områder uten eget 
avisdistribusjonsnett fortsatt skal være leveringspliktig (alternativ 1).

Flatanger kommune mener at regulering, slik at en kan innføre en mer sikker digital posttjeneste, 
er interessant. Dette for at den etablerte reguleringen av posttjenester (taushetsplikt mv) får 
virkning for sikker digital posttjeneste. Det viktigste, og som i denne sammenheng imidlertid må 
ha høyere prioritet, er at alle deler av landet (distrikter) først sikres god bredbåndkvalitet (både 
mht hastighet og leveringssikkert, jfr. beredskap).
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 22.10.2014 Høring av utkast til ny postlov Det Kongelige 
Samfedselsdepartement

S 09.01.2015 Høring - Ny postregulering, utkast 
til ny postlov og postforskrift

Vedlegg
1 Horing av utkast til ny postlov
2 HØRINGSNOTAT

Saksopplysninger

Viser til vedlagte høringsdokument fra samferdselsdepartementet av 22.10.14.

Bla. ut fra regjeringens vedtak om å gjennomføre EU’s tredje postdirektiv, foreslår departementet 
en rekke endringer i postloven med tilhørende forskrift.

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på følgende to forslag:
- Lørdagsomdeling av post (dvs. avvikling)
- Regler mht innføring av «sikker» digital posttjeneste

Vider informeres det bl.a. om at innføring av EU’s tredje postdirektiv innebærer full 
liberalisering av det norske postmarkedet. Den største endringen i norsk rett er at Posten Norge 
AS’ enerett på formidling av brev under 50 gram oppheves.

Høringsfristen er satt til 26.1.2015

Vurdering

Departementets forslag til endringer, kombinert med innføring av EU’s tredje postdirektiv med 
bl.a. full liberalisering av det norske postmarkedet, kan i aller høyeste grad øke forskjellen med 
hensyn til like konkurranseforhold mellom distrikt i landet avhengig bl.a. av befolkningstetthet, 
næringstetthet og geografiske avstander.

Områder i landet med høy befolknings- og næringstetthet vil utvilsomt være mest attraktive for 
nye kommersielle aktører for postombringing, mens distrikter blir automatisk mindre attraktiv 
som forretningsområde og således skadelidende opp mot bo- og næringsattraktivitet.

Rådmannen mener at staten fortsatt må ta et nasjonalt ansvar både finansieringsmessig og 
gjennom konsesjonsbetingelser når det gjelder nasjonal postombringing. Dette for å sikre landets 
distrikter like bolyst- og næringsmessige rammebetingelser som også mer urbaniserte områder. 
Ikke minst innehar dette viktighet for å sikre distriktenes næringsliv og verdiskapning.

Rune Strøm
Rådmann
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