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Høring – utkast til ny postlov 

Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til utkastet til ny postlov og postforskrift. 
 
Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Holtålen. Røros, Tolga. Os, Tynset, Alvdal, 
Folldal og Rendalen kommuner samt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, behandlet en sak 
om dette på møte i arbeidsutvalget 7. januar. 
AU gjorde følgende vedtak: 
Regionrådet for Fjellregionen mener at EUs tredje postdirektiv ikke bør gjennomføres og viser 
for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 
Høringsuttalelsen sendes Samferdselsdepartementet og andre aktuelle mottakere 
 
Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger vedlagt. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Regionrådet for Fjellregionen 
 
 
Bersvend Salbu       Rune Jørgensen 
Regionrådsleder      Regionrådgiver 
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.01.15 
Sak 03/2015: Utkast til ny postlov - høring 
Saksbehandler: Rune Jørgensen 
 
Samferdselsdepartementet har sendt utkast til ny postlov og postdirektiv på høring med frist til å 
komme med innspill 26. januar 2015. Hensikten er i følge regjeringen å: 
 
- gjennomføre EUs tredje postdirektiv  

- oppdatere regelverket som følge av de endringer som har skjedd i postmarkedet siden forrige 
revisjon av postregelverket  

- sikre en minimumsstandard for kommersielle tilbud av sikker digital posttjeneste hva angår sikkerhet 
og notoritet  

- styrke brukernes rettigheter  

- innarbeide relevante internasjonale forpliktelser i Verdenspostkonvensjonen  
 
Høringsnotatet fra regjeringen kan leses her: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/post/hoering_postlov/hoeringsnot
at.pdf 
 
Departementet ber spesielt om synspunkter på at det foreslås at postomdeling på lørdager ikke lenger 
skal være en leveringspliktig tjeneste og at utkastet inneholder enkelte krav til sikker digital 
posttjeneste, som regjeringen signaliserer at den helst ikke vil gjennomføre. 
 
Regionrådet for Fjellregionen har ved flere anledninger tidligere gitt uttrykk for at det ikke er noen 
grunn til å gjennomføre EUs tredje postdirektiv. Den forrige regjeringen brukte vetoretten i EØS mot 
direktivet, og det er vanskelig å se at det har skjedd noe som gjør at det er grunn til å endre dette 
standpunktet. 
 
Gode posttjenester i hele Norge er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet – viktig både for 
næringslivet og hele lokalsamfunnet. Spesielt i distriktene har postombæringen også andre viktige 
bieffekter i forhold å gi innbyggerne trygghet i hverdagen, og dette er oppgaver som ikke kan måles i 
kroner og ører. 
 
Postdirektivet pålegger full liberalisering også av brev under 50 gram. Dermed er det fri konkurranse 
om all post. Erfaringene fra andre land tyder på at full konkurranse på posttjenester fører til at de aller 
største bedriftene får redusert portoutgiftene, mens små og mellomstore bedrifter og befolkningen 
i det meste av landet får dårligere og dyrere posttjenester.  
 
 
Det blir altså en konkurransevridning til fordel for bedrifter plassert rundt Oslo, i forhold til bedrifter som 
holder til ellers i landet. Svekkede rammevilkår for næringslivet i distriktene fører til at bedrifter flytter til 
sentrale strøk eller blir lagt ned. Svekket infrastruktur fører også til at grunnlaget for annen  
tjenesteyting blir undergravd. 
 
Postombæringen skal dessuten reduseres til fem dager i uken. Det rammer en betydelig del av 
avisdistribusjonen. Landsforeningen for lokalaviser (LLA) har gått hardt ut mot forslaget. LLA 
anslår at 15 prosent av landets aviser ikke blir delt ut med regjeringens forslag. Dette er selvsagt et 
økonomisk problem for avisene, men også en betydelig svekkelse av det posttilbudet innbyggerne får 
og et inngrep i den demokratiske offentligheten som lokalavisene utgjør. 
 
De viktigste innvendinger mot lovforslaget er: 

 Enhetsportoen og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som sørger for gode 
og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Regjeringen fjerner enhetsportoen for 90 % 
av forsendelsene og opphever eneretten. Det vil føre til dårligere og dyrere posttjenester, 
spesielt for næringslivet i distriktene. 

 Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten av 
postombæringen til Posten Norge. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/post/hoering_postlov/hoeringsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/post/hoering_postlov/hoeringsnotat.pdf


 

 Regjeringen har ikke beregnet hvor mange statlige milliarder den nye postpolitikken vil koste. 

 Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt for fortsatt 
utlevering av aviser). 

 Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at det er 
departementet som i hovedsak skal bestemme. Dette er en avpolitisering. 

 EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester i EU-
landene. 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet for Fjellregionen mener at EUs tredje postdirektiv ikke bør gjennomføres og viser 
for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 
Høringsuttalelsen sendes Samferdselsdepartementet og andre aktuelle mottakere 


