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Samferdselsdepartementet  

          Oslo, 26. januar 2015 

 

Høringssvar - utkast til ny postlov og postforskrift  

Norges Bygdekvinnelag viser til Samferdselsdepartementet sin invitasjon til høring på Regjeringens 
utkast til ny postlov og postforskrift. 

Lovutkastet implementerer EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av 
postmarkedet. I tillegg ønsker regjeringen å redusere antall omdelingsdager fra fem til seks dager i 
uken, med mulig unntak for postomdeling av aviser på lørdager. 

Norges Bygdekvinnelag er en frivillig organisasjon med 14 000 medlemmer i 450 lokallag.  Vi arbeider 
for levende bygder. Gode vilkår for næringslivet og god infrastruktur er viktig for at det skal være 
mulig og attraktivt å bo i bygdene. Bygdekvinnelaget mener resultatet av Regjeringens forslag vil føre 
til dyrere og dårligere posttjenester for folk og næringsliv i distriktene.  

Rammer det lokale næringslivet 
Det er foreslått en videreføring av ordningen med enhetsporto for postsendinger inntil 50 gram for 
privatpersoner. Noe som utgjør 10 prosent av markedet. Enhetsportoen for massesendinger som 
utgjør 90 prosent, skal derimot overlates til markedet.  

Ved å fjerne enhetsportoen og Posten Norge AS som leverandør er det en stor fare for at  regjeringen 
må opprette makspris på posttjenestene. Mens sentrale områder vil få økt konkurranse og dermed 
en lavere pris på posttjenestene, vil distriktene uten den samme konkurransen trolig måtte betale 
makspris for sine posttjenester. Det vil ramme både det lokale næringslivet og privatpersoner hardt.   

I dag har vi en postordning som gir likeverdige tjenester for hele landet, og spørreundersøkelser viser 
at 3 av 4 nordmenn er imot innføringen av EUs tredje postdirektiv. Posten er viktig infrastruktur og 
den tryggheten Posten Norge gir er med på å gi et rikt næringsliv og bosetting over hele landet.  Det 
er også en stor risiko for at posten som arbeidsplass i distriktene ville bli hardt rammet. 

Miljøkonsekvenser 
Jo flere aktører det blir på markedet jo flere biler blir det som kjører post ut parallelt til samme 
postkasse. Innføring av et tredje postdirektiv fører til mer transport og dermed økte utslipp av 
klimagasser. Norges Bygdekvinnelag mener en innføring av direktivet går i mot Regjeringens mål om 
å  hindre ytterligere miljøutslipp.   
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En skattefinansiert konkurranse  
Det tredje direktivet krever full konkurranse, også på brevpost under 50 gram.  Noe som innebærer 
at dagens ordning med konsesjon avskaffes. Det betyr at Posten Norge AS sin enerett på å formidle 
brevpost under 50 gram oppheves. I dag er det overskuddet fra disse brevene som finansierer 
enhetsportoen som gir oss post til alle i hele landet – 6 dager i uken, til samme pris, uansett hvor du 
jobber eller bor. Det er dette overskuddet private aktører vil få tilgang til ved en innføring av 
direktivet. 
 
For å sikre et landsdekkende tilbud av alle leveringspliktige tjenester må staten med innføringen av 
det tredje postdirektivet kompensere for merkostnadene gjennom bevilgninger til statlig kjøp over 
statsbudsjettet. Det blir altså en skattefinansiert konkurranse.  

De statlige utgiftene kan bli store for å dekke opp for leveringsplikten. Så er spørsmålet hvor lenge og 
mye penger staten er villig til å bruke til kjøp av posttjenester for å sikre leveringsplikten? I 
fordelingen av midlene over statsbudsjettet er faren stor for at (de vil tape i kampen om midlene 
med andre statlige utgifter som helsetjenester, skole og vei.   De statlige utgiftene med en slik 
ordning kan bli så store at staten i lengden ikke er villige til å dekke opp for likeverdige tjenester. I dag 
har vi en tjeneste som i stor grad er selvfinansierende så hvorfor bruke fellesskapets midler til å 
betale for posttjenester som verken gagner folk eller næringsliv? 
 
Vil økt konkurranse føre til billigere posttjenester? 
Regjeringens mål er å åpne for konkurranse for å få bedre kostnadseffektivitet. Postdistribusjon er en 
tjeneste med store faste kostnader og lave variable kostnader og sjansene er små for at vi kommer til 
å sende flere brev selv om vi åpner for økt konkurranse. Det er allerede fallende etterspørsel, og med 
nye aktører vil presset på prisene øke enda mer. Hvordan kan en tjeneste med så store 
stordriftsfordeler beholde kvalitetsnivået når prispresset øker? Bygdekvinnelaget er bekymret for 
konsekvensene det kan få og mener det er stor fare for dårligere servicetilbud, sosial dumping og 
dyrere tjenester.  

Et direktiv som viser seg å ikke fungere 
EU har konstatert at postdirektivet ikke har gitt innbyggerne billigere og bedre tjenester og er i ferd 
med å utforme en ny politikk på området. Her har de sett konsekvensene med flere aktører som 
bryter loven, en statlig posttjeneste som ikke lenger vet hvordan de skal dekke opp ulønnsomme 
tjenester, sosial dumping og post som forsvinner. Hvorfor skal vi innføre et direktiv som ikke 
fungerer? 
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Lørdagsomdeling 
Departementet vil i høringen ha svar på om postomdeling på lørdager skal sikres eller ikke.  

Det å få lørdagsavisen i posten er av stor verdi for våre medlemmer, og mange bruker mye tid på 
avislesing akkurat denne dagen. Bygdekvinnelaget mener lokalavisene er en sentral arena for det 
levende engasjementet, den offentlige debatten og mangfoldet der folk bor. Det er lokalavisen som 
formidler hva som skjer av lokale aktiviteter. Bygdekvinnelaget mener derfor Regjeringen må sikre 
lørdagsomdeling av aviser.  

Konklusjon   
Norges Bygdekvinnelag mener Regjeringen må benytte seg av reservasjonsretten som ligger i EØS-
avtalen.  

 
 
 
Vennlig hilsen  
Norges Bygdekvinnelag  
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Generalsekretær      Organisasjonskonsulent 

 

 


