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Det vises til utlyst høring om ny postlov, med frist 26.januar 2015.  
Kommunene er ikke med på listen over høringsinstanser, Folldal kommune velger likevel å sende 

følgende innspill til lovforslaget. 

Folldal kommune er bekymret for de negative konsekvensene innføring av ny postlov kan få for 

kommunen og distrikts- Norge. 

Staten har overordnet ansvar for infrastrukturen i samfunnet, slik som likeverdige gode posttilbud i 

alle deler av landet.  Lovforslaget vil gi dårligere rammevilkår for folk og næringsliv i distrikts- Norge. 

Postdirektivet pålegger også full liberalisering av brev under 50 gram. Innføring av 

konkurransemodell som foreslått vil gi billigere posttjenester i sentrale strøk og dyrere og dårligere 

løsninger i distriktene. Slutt på lørdagspost og dyrere porto vil gi ny fart i den generelle 

sentraliseringen og i neste omgang ha konsekvenser for bosettingsmønsteret. Private bedrifter vil 

satse der de billigste løsningene er og hvor det er mest å tjene, og det er i sentrale strøk. EØS 

avtalen kommer ikke i fare selv om Norge ikke innfører EUs tredje postdirektiv. 

Våre viktigste innvendinger  mot lovforslaget er: 

- Endring av enhetsportoen vil gi dyrere posttjenester i distriktene. 

- Reduksjon i antall omdelingsdager . 

- Erfaringer tilsier at fri konkurranse gir postansatte dårligere arbeidsvilkår 

- At departementet og ikke Stortinget skal bestemme postpolitikken i Norge. 

- Å kutte postombæring på lørdager vil ramme en stor del av avisdistribusjonen. 

 

Folldal kommune ber derfor om at den foreslåtte postloven og innføring av EUs tredje postdirektiv 

ikke blir gjennomført. 
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