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HØRING AV FORSLAG TIL NY POSTLOV OG POSTFORSKRIFT 

 

Bakgrunn 

I april 2011 stemte et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte mot EUs tredje postdirektiv. SV og SP 

hadde allerede fattet vedtak hvor partiene ønsket å bruke reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-

avtalen. Dermed ble det for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 et flertall for å 

benytte reservasjonsretten.  

Samferdselsdepartementet har sendt forslag til ny postlov og postforskrift på høring. Departementet 

har laget forslag til ny lov for å gjennomføre EUs tredje postdirektiv. EUs første og andre postdirektiv 

er gjennomført i Norge. Dersom EUs tredje postdirektiv blir gjennomført i Norge, vil det bli full 

konkurranse i det norske postmarkedet.  

 

Lørdagsomdeling 

Departementet foreslår at postomdeling på lørdager ikke lenger skal være en leveringspliktig 

tjeneste. Likebehandling av aviser og øvrig post tilsier at også kravet om lørdagsomdeling av aviser 

skal avvikles. Departementet ønsker imidlertid også innspill på behovet for statlig kjøp av 

lørdagsomdeling av aviser, noe departementet kostnadsberegner til 50-120 millioner kroner. 

NKP i Østfold mener at postombæring fem dager i uka vil medføre lavere servicenivå for 

befolkningen. Der det ikke er eget avisdistribusjonsnett, vil abonnentene motta lørdagsavisene etter 

helga. Da er avisene gamle. Samtidig er det slik at de fleste har bedre tid til avislesing i helg fremfor 

på hverdagene. Det er også grunn til å anta at om lørdagsavisene uteblir, så vil det føre til nedgang i 

abonnenter. Dette vil ramme aviser og på sikt kunne føre til oppsigelser av ansatte og også avisdød. 

En slik utvikling er bekymringsfullt i forhold til den demokratiske debatten i landet vårt. Det blir 

derfor feil ensidig å legge snevre økonomiske betraktninger til grunn. 
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Enhetsporto 

Dersom EUs tredje postdirektiv blir gjennomført i Norge, vil det medføre at Posten Norge AS mister 

sin enerett på formidling av post under 50 gram. Posten Norge AS tjener penger på postombæring i 

og rundt de store byene og tett befolkede områder. Dette overskuddet benyttes til å subsidiere 

postombæring i grisgrendte områder. På den måten opprettholdes et godt servicenivå i hele landet. 

Ved fri konkurranse vil det være lønnsomme områder som er attraktive å konkurrere om. Private 

bedrifter vil da kunne skumme fløten i disse områdene. De ulønnsomme områdene må overlates til 

Posten Norge AS grunnet leveringsplikt. Dette vil medføre at staten må bruke store summer for å 

kunne opprettholde postombæringen i ulønnsomme områder. I følge Oslo Economics vil det kunne 

bety en økning av behovet for statlig kjøp på grunn av økt konkurranse på oppimot 1 milliard kroner i 

2025, i forhold til om EUs tredje postdirektiv ikke implementeres. 

Samferdselsdepartementet foreslår i lovutkastets § 11 å videreføre ordningen med geografisk 

enhetsporto for postsendinger inntil 50 gram, men begrenset til enkeltsendinger. Østfold NKP ser 

dette som et skritt i retning av fjerning av enhetsportoen. Dette vil ramme næringsliv og 

privatpersoner i store deler av landet grunnet økte kostnader til porto. 

 

Lønns- og arbeidsforhold 

I flere land hvor postombæringen er liberalisert, har det presset lønnsnivået nedover. Det har også 

medført at faste heltidsstillinger er erstattet av deltidsstillinger eller av kontraktører. Østfold NKP 

frykter det samme kan skje i Norge innenfor postbransjen.  

Erfaringene fra det norske arbeidslivet viser omfattende sosial dumping i en rekke bransjer. Dette 

kan også bli vanlig innenfor postbransjen dersom EUs tredje postdirektiv blir gjennomført i Norge. 

 

Konklusjon 

Østfold NKP anbefaler at EUs tredje postdirektiv ikke blir gjennomført i Norge. Det vil også gi Norge 

erfaring med bruk av reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.  

Dagens ordning med postombæring 6 dager i uka må videreføres. 

Skulle regjeringen velge å gjennomføre postombæring 5 dager i uka, må det sørges for avisombæring 

også på lørdager. 

 

Dag Norum, fylkesleder                                                                                       Riitta Berger, fylkessekretær 


