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Rogaland SV har vedtatt vedlagte uttalelse og sende over følgende høringssvar vedrørende ny 

postlov som er på høring: 

 

En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for både innbyggerne, 
kommunene og fylkeskommunen. Kommunene er avhengig av at innbyggerne og næringslivet 
har gode betingelser, og en endring av postpolitikken vil ramme bosetningsgrunnlaget. 
Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje postdirektiv, vil gjøre det 
vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i 
Norge i dag. Sammen med kommunestrukturdebatten som legger opp til sentralisering vil dette 
bidra til enda mer utarming av distriktene.  

Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full konkurranse på 
postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv. Rogaland SV mener dette vil svekke 
innbyggernes tilgang til viktig informasjon, lik pris på brevpost i hele landet og ikke minst 
distribusjon av livsviktig medisin.  

  
Regjeringen vil fjerne enhetsportoen og kutte ut postomdeling lørdager. De sier og at 
departementet skal ta seg av postpolitikken, noe som vil avpolitisere virksomheten. Posten har 
vært en av de viktigste infrastrukturtjenestene i landet, og det har vært politisk styrt. Det 
handler om at en har prioritert å opprettholde et tilbud i hele landet til samme pris.  Nå har selv 
EU konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester. Da er det på tide 
å si stopp.  

  
Vi kan se til privatiseringen av British Rail midt på 90-tallet som har vært en katastrofe for 
skattebetalerne. I 1994 ble British Rail subsidiert med rundt en halv milliard pund. 20 år senere 
har dette steget til et sted mellom 7 og 8 milliarder! Rundt regnet 2000 forskjellige selskaper er 
involvert i togdriften i Storbritannia i dag! Alle disse skal hver for seg gå med overskudd for å gi 
investorene valuta for pengene. Konsekvensen er forsinkelser, overfylte tog og økende 
billettpriser i det privatiserte jernbanenettet, og du må bruke 17% av inntekten til å betale 
billettene.  

  
Rogaland SV støtter Postcom og sier nei til privatisering av posten. Vi vil opprettholde politisk 
styring av posten, og et likt portosystem i hele landet. Det kommer innbyggerne, kommunene 
og fylket til gode.  
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