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HØRING NY POSTLOV OG POSTFORSKRIFT

Brev av 22.10.2014,13/15 med frist 26.01.2015

Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene (Telepensjonistene, Postpensjonistene,
Jernbanepensjonistene, Politiets pensjonister, Statens Vegvesens pensjonister, LO- Stat og

Fagforbundet) leverer med dette følgende høringssvar på ny postlov og postforskrift:

Pensjonistforbundet har ved egne undersøkelser fastslått at det viktigste for den enkelte eldre er å
kunne bo hjemme i sin egen bolig så lenge det er mulig. Det vil kreve at samfunnet legger til rette for
dette, og at det etableres gode støttetjenester for de eldre. At eldre bor hjemme vil være

samfunnsøkonomisk gunstig, og være med å sikre våre framtidige velferdsordninger. Det vil kreve et

samfunn med god infrastruktur, hvor Posten er en viktig del. Det er viktig at myndighetene sikrer
gode post tjenester over hele landet med et godt utbygget postnett.

Vi har følgende merknader til de enkelte punkter i forslagene:

§ 7 Leveringspliktige posttjenester.

Vi er enige i alternativ 1 med følgende endringer

en innsamling av postsendinger minst seks dager i uken

en utlevering av post minst 6 dager i uken til enhver juridisk eller fysisk person osv.

§12 Enhetsporto

Vi mener at det må fastsettes i loven at det skal være en lik enhetsporto i hele landet.

§§ 19,20 og 21.

Det bør fastsettes i loven at eldre som bor alene må kunne sette opp utleveringspostkasse ved bolig
dersom behovet tilsier dette.

Det er i høringsbrevet bedt om høringsinstansenes syn på en del spørsmål.

Vi har følgende synspunkter:

Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene mener at lørdagsombæringen fortsatt skal være en
leveringspliktig tjeneste. Dersom det blir en endring på dette må aviser og livsviktige sendinger, som

medisiner og liknende, også utleveres på lørdager.
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Vi er enige i at ny postlov og-forskrift inneholder krav til en sikker digital posttjeneste.

Videre foreslår departementet at Eu's 3.postdirektiv skal innføres i lovgivningen. Vi er uenige i en full

liberalisering av det norske brevpostmarkedet. Vi mener at Posten Norge AS sin enerett på formidling

av brev under 50 gram best sikrer lik enhetsporto over hele landet best.

Vi mener at de økonomiske konsekvenser at det norske brevpostmarkedet ikke er tilstrekkelig

utredet. Det vil være urimelig at samfunnet, den enkelte beboer og ansatte i Posten Norge AS skal

pålegges nye økonomiske byrder uten tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Konsekvensene må foreligge

før beslutning om ny postlov foretas.

Det må være krav om at formidling av forhåndsstemmer er tilfredsstillende. Dette dekkes best ved å

opprettholde lørdagsomdeling/framsending.

Pensjonistforbundet vil framheve at eldre kan ha sperrer mot å ta i bruk digitale tjenester. Det vil

derfor være viktig at tjenestene er sikre, slik at tersklene for at ta disse i bruk vil være lavere.

Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene er enige i at det er viktig å styrke forbrukervernet for

alle postale tjenester. Det synes derfor hensiktsmessig å opprette en brukerklagenemnd for

posttjenester.

Som anført tidligere mener vi at det vil medføre økte kostnader ved innføring av ny postlov og —

forskrift. Det framgår ikke ved tidligere undersøkelser de riktige konsekvenser av forslagene.

Vi ber derfor om at dette utredes grundigere før forslaget fremmes for Stortinget.
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