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Høringsuttalelse - utkast til ny postlov og postforskrift    

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.10.2014 og e-poster om utsatt høringsfrist til 

fylkesrådet har behandlet saken 26.1.2015.  

 

Fylkesrådet har i sak 027/2015 «Høring – utkast til ny postlov og postforskrift» gjort følgende  

 

Vedtak  

 

Fylkesrådet i Nordland har fått seg forelagt Samferdselsdepartements høringsbrev av 22.10.2014 

med utkast til ny postlov og postforskrift.  

 

1. Ad § 7: Fylkesrådet mener at kravet til postomdeling 6 dager i uken bør videreføres. I alle 

tilfelle må leveringspliktige posttjenester pålegges kravet om utlevering av aviser i 

abonnement 6 dager i uken til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon, men det ville 

bare være en lite tilfredsstillende minimumsløsning. 

 

2. Ad § 9: Fylkesrådet slutter seg til forslaget om å sikre at forhåndsstemmer ved valg kommer 

frem tidsnok.  

 

3. Ad § 12: Forslaget om å innskrenke enhetsportoen til bare å gjelde for enkeltsendinger under 

50 gram, vil føre til vesentlig høyere portokostnader i Nordland og i mange andre distrikter. 

Fylkesrådet krever at dagens system for enhetsporto beholdes.  

 

4. Ad § 16: Fylkesrådet gjør spesielt oppmerksom på at en stor og raskt økende andel av 

hurtigbåtruter og fylkesvegferjeruter i Nordland drives på «bruttokontrakter» der 

fylkeskommunen har inntektsansvaret og dermed direkte interesse av det kostnadsorienterte 

vederlaget for pålegg om transport av leveringspliktige postsendinger. Fylkesrådet 

forutsetter at det blir brukt en kostnadsorienteringsmetode som gir fylkeskommunen full 

kompensasjon for kostnader som skyldes postale behov utløst av myndighetskrav etter § 16. 

Tilrettelegging for postforsending bør gjøres slik at håndtering av postsendingene ikke 

medfører forsinkelser i rutefremføringen.   
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5. Ad § 35: Fylkesrådet slutter seg til departementets forslag om å innføre regulering av sikker 

digital posttjeneste. Tillit til sikkerheten i slik posttjeneste er avgjørende.  

 

6. Ad § 61 Overgangsordning: Fylkesrådet mener at dagens ordning med Posten Norge AS 

som eneste leveringspliktige tilbyder fungerer godt og bør beholdes. Departementet bør ta 

seg tid til å gjøre grundigere utredninger før man vurderer å velge leveringpliktig(e) 

tilbyder(e) etter § 6. Fylkesrådet mener også at dagens konsesjonskrav til 6-dagers omdeling 

ikke bør fjernes.  

 

 

Fylkesrådssak 027/2015 uten vedlegg er vedlagt.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Steinar Sæterdal 

samferdselssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
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Høring - utkast til ny postlov og postforskrift 510750 
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