
Postens Arbeiderpartilag                                                                  

                                                                                                                            Oslo, 10. 12.2014  

Uttalelse: 

 

Regjeringens forslag til ny postlov                                                                             

Regjeringens forslag baserer seg på et foreldet datagrunnlag og gamle utgreiinger i sin 

framleggelse av forslag til ny postlov. Her legges det opp til full konkurranse på 

posttjenestene. Det er ikke lagt noen grense på konkurransen, og med det leggs det til rette 

for at nye postselskaper kan skumme fløyten i den del av postmarkedet som er lønnsomt, 

mens staten må ta regningen for den delen en ikke tjener penger på.  

Regjeringen legger seg med dette på den mest ekstreme linja i liberalistiske retning.            

Det vil si at skattebetalerne og brorparten og de mest sårbare i norsk næringsliv ender opp 

med dyrere og dårligere posttjenester. 

Regjeringen har heller ikke tatt inn over seg utviklingen i Norge eller i EU de siste årene.  

EU slår selv fast at posttjenestene i Europa ikke har blitt bedre etter liberaliseringen, og at 

sosial dumping i bransjen har blitt et stort problem i mange land. 

I forslaget foreslår regjeringen å flytte fullmakt fra Stortinget og ut til underliggende 

myndighet. Dette betyr at hvis dette forslaget blir vedtatt, så vil for ettertiden våre 

folkevalgte ikke ha påvirkning for hva slags posttjenester vi skal ha her i landet, eller hvem 

som skal utføre tjenestene. Hvordan, hvor og til hvilken pris post skal fremsendes blir derfor 

et anliggende mellom byråkratene og tilbyderne. 

Postens Arbeiderpartilag mener at dette, uten Stortingets påvirkning, vil gjøre 

posttjenestene dyrere, dårligere og mere distriktsfientlig. 

Vi krever derfor at postale tjenester fortsatt sikres som en del av samfunnets infrastruktur. 

Derfor må det fortsatt sikres; 

1.Fortsatt ombæring på lørdager for å sikre avis-og medisinutlevering. 

2. Lik porto over hele landet for brevsendinger inntil 2 kg. Postkundene må sikres fri 
returrett. 

 

Sendes til: 

- Samferdselsdepartementet 

- Oslo Arbeiderparti  

- Norsk Post og - Kommunikasjonsforbund  

- Arbeiderpartiets stortingsgruppe  


