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HØRINGSSVAR TIL NY POSTLOV 
 

Folk i hele landet er sammen med de postansatte svært bekymret for konsekvensene av EUs 

tredje postdirektiv. Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge og bidrar til at vi 

kan bo og jobbe i hele landet. 

 

En innføring av EUs tredje postdirektiv vil ramme servicenivået og kvaliteten på 

posttjenestene.  Det vil kun være i en liten del av landet det vil være lønnsomt å konkurrere. I 

et liberalisert postmarked vil derfor folk og næringsliv i hovedsak få dyrere og dårligere 

posttjenester. 

 

I dag sikrer enhetsportoen at småbrev koster like mye enten det skal sendes fra Lindesnes til 

Nordkapp eller mellom to bydeler i Oslo. Overskuddet fra enhetsportoen i sentrale strøk 

brukes til å støtte postomdeling i distriktene. I et liberalisert postmarked vil en slik støtte ikke 

lenger være mulig. Det er derfor grunn til å frykte svært høye portopriser for folk og 

næringsliv i distriktene. Det er også grunn til å anta at man vil gjøre innsparinger som 

medfører at vi ikke lengre får omdeling av post seks dager i uken og at fremsendingen av post 

vi ta lengre tid.  Dette medfører en kraftig forringelse av posttilbudet, spesielt for folk og 

næringsliv i distriktene. 

 

I nesten samtlige land som har liberalisert postmarkedet har de ansatte blitt utsatt for sosial 

dumping. I form av svært lave lønninger, ingen fast arbeidstid og minimalt med fast ansatte. 

Derfor er fagbevegelsen i hele Europa nå bekymret for konsekvensene av liberaliseringen og 

ønsker primært å få den stoppet. 

 

Posttjenester er et område innenfor EØS-avtalen som er lett å avgrense. Juridisk ekspertise 

innhentet av LO-forbundet Postkom har derfor konkludert med at det er nærmest ingen 

juridiske konsekvenser for Norge ved å benytte reservasjonsretten. Bruk av reservasjonsretten 

vil dermed ikke svekke EØS-avtalen, bortsett fra at Norge blir unntatt fra EUs postpolitikk. 
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