
 

 
 

  side 1 av 4 

SAKSPROTOKOLL 

Ny postlov og postforskrift 

 

Arkivsak-dok. 201415758 
Saksbehandler Egil Utseth 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 2011-2015 20.01.2015 12/15 

 
 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er opptatt av at enhetsportoen på brev under 50 gram 
videreføres. Dette for å sikre at brukere i hele landet får sende brev til hele landet til samme 
pris. Vi mener at Posten Norge AS’ enerett på distribusjon av brev under 50 gram gir den 
beste garanti for dette. Dersom Posten Norge AS’ enerett på distribusjon oppheves må 
enhetsportoen sikres i avtaler som inngås med leveringspliktig tilbyder jfr.§6 i lovutkastet. 
  
Sør-Trøndelag fylkeskommune ser at behovet for postomdeling på lørdager er redusert og at 
besparelsene ved å avvikle lørdagsombæring er betydelige. De midlene som her frigis 
forutsettes innrettet mot andre infrastrukturtiltak i distriktene f.eks. utbygging av bredbånd. 
Når det gjelder lørdagsombæring av aviser på steder uten eget avisbudnett mener vi dette 
må opprettholdes. Dette vil også være et bidrag til å opprettholde mangfoldet og 
konkurransedyktigheten til de mindre avisene. 
  
Så lenge vi ikke har et fullt utbygd bredbåndsnett i Norge vil heller ikke digital distribusjon av 
aviser løse denne utfordringen. 
  
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det er nødvendig med en regulering av sikker digital 
posttjeneste slik det foreslås i lovutkastet. 
 
 
 
 
 
Fylkesutvalget 2011-2015 har behandlet saken i møte 20.01.2015 sak 12/15 
 
Protokoll 
 
 
Forslag fremmet av Olav Huseby (A) på vegne av A, Sp, SV, Krf 
Regjeringens forslag til ny postlov åpner for full konkurranse på postmarkedet og 
implementerer EU’s tredje postdirektiv. 
En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner. 
Kommunene er avhengig av at innbyggerne og næringslivet har gode og like 
rammebetingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste 
omgang bosettingsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EU’s tredje 
postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og 
bosettingsstrukturen vi har i Norge. 
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Forslaget til ny postlov med implementeringen av EU’s tredje postdirektiv vil få store 
konsekvenser for posttjenestene i hele landet, og spesielt i distriktene. 
Departementet har vektlagt beregninger for ekstrakostnader for staten utført bl.a. av Oslo 
Economics fra 2010. Disse beregninger er nå oppdatert, og dette viser at kostnadene for 
staten kan bli opptil 1 milliard i året. Og, at en full liberalisering vil medføre økt konkurranse 
om posttjenester i lønnsomme områder, det vil si for utvalgte kundegrupper i sentrale strøk 
av landet, mens de fleste vil måtte forholde seg til maksprisen myndighetene fastsetter. Dette 
vil gi en konkurransevridning som vil virke negativt for både innbyggere og næringsliv i resten 
av Norge. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er opptatt av god infrastruktur som omfatter gode 
posttjenester i hele landet. Kommunene er avhengige av at innbyggerne og næringslivet over 
hele landet har gode og like betingelser.  
Sør-Trøndelag fylkeskommune ser at behovet for postomdeling på lørdager er redusert og at 
besparelsene ved å avvikle lørdagsombæring kan være betydelige. Når det gjelder 
lørdagsombæring av aviser på steder uten eget avisbudnett mener vi dette må 
opprettholdes. Dette vil også være et bidrag til å opprettholde mangfoldet og 
konkurransedyktigheten til de mindre avisene. Regjeringen kutter i bredbåndsatsingen, 
derfor kan ikke digital distribusjon av aviser løse denne utfordringen. Vi vil derfor advare mot 
kombinasjonen av kutt i bredbåndssatsing og en svekket postombæring i distriktene. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det er nødvendig med en regulering av sikker digital 
posttjeneste slik det foreslås i lovutkastet. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vil spesielt peke på følgende negative konsekvenser ved den 
nye postloven og implementering av EU’s tredje postdirektiv: 

• Liberaliseringen vil medføre dyrere og dårligere posttjenester, og da spesielt i 

distrikts-Norge. 

• Forslaget fjerner enhetsporto og eneretten til Posten Norge. Med dette fjerner 

lovforslaget grunnlaget for det spleiselaget som hittil har sørget for likeverdige 

posttjenester til lik pris over hele landet. Om staten likevel skal finansiere en 

enhetsporto i et slik system, blir dette en dyr statlig subsidiering som i realiteten vil gå 

til markedsaktørene rundt hovedstaden, siden det er dette overskuddet som idag 

jevner ut portoen. 

• Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge som må opprettholdes. 

• Forslaget om å fjerne kravet til postomdeling på lørdager vil spesielt få negative 

konsekvenser for de som er bosatt i distriktene. 

• Det mangler beregninger for hvilke merkostnader staten får med det nye postregimet 

som foreslås. 

• EU har konstatert at EU’s tredje postdirektiv ikke har gitt innbyggerne billigere og 

bedre tjenester og er nå i ferd med å utforme en ny politikk på området.  Mens her 

foreslår regjeringen å innføre EU-lovgivning, mens EU selv har loven til revisjon fordi 

den ikke fungerer etter intensjonene. 

• Lovforslaget medfører i tillegg en overføring av politisk myndighet fra Storting til 

departement. 

Med ovenstående begrunnelser vil Sør-Trøndelag fylkeskommune gå imot den nye 
Postloven og postforskriften. 
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Forslag fremmet av Morten Ellefsen (FrP) på vegne av Høyre og FrP   
 
Alternativ til innstillingen: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune gir sin tilslutning til de endringene som foreslås i utkast til ny 
postlov og postforskrift. 
 
 
 
 
Votering 
Innstillingen fikk ingen tilslutning 
Det ble foretatt alternativ votering mellom forslag fra Morten Ellefsen og Olav Huseby. 
Forslag fra Ellefsen 3 stemmer (H, FrP) og falt. Forslag fra Huseby fikk 6 stemmer (A, Sp, 
SV, Krf) og ble vedtatt   
 
 
 
Vedtak 
 
Regjeringens forslag til ny postlov åpner for full konkurranse på postmarkedet og 
implementerer EU’s tredje postdirektiv. 
En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner. 
Kommunene er avhengig av at innbyggerne og næringslivet har gode og like 
rammebetingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste 
omgang bosettingsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EU’s tredje 
postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og 
bosettingsstrukturen vi har i Norge. 
Forslaget til ny postlov med implementeringen av EU’s tredje postdirektiv vil få store 
konsekvenser for posttjenestene i hele landet, og spesielt i distriktene. 
Departementet har vektlagt beregninger for ekstrakostnader for staten utført bl.a. av Oslo 
Economics fra 2010. Disse beregninger er nå oppdatert, og dette viser at kostnadene for 
staten kan bli opptil 1 milliard i året. Og, at en full liberalisering vil medføre økt konkurranse 
om posttjenester i lønnsomme områder, det vil si for utvalgte kundegrupper i sentrale strøk 
av landet, mens de fleste vil måtte forholde seg til maksprisen myndighetene fastsetter. Dette 
vil gi en konkurransevridning som vil virke negativt for både innbyggere og næringsliv i resten 
av Norge. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er opptatt av god infrastruktur som omfatter gode 
posttjenester i hele landet. Kommunene er avhengige av at innbyggerne og næringslivet over 
hele landet har gode og like betingelser.  
Sør-Trøndelag fylkeskommune ser at behovet for postomdeling på lørdager er redusert og at 
besparelsene ved å avvikle lørdagsombæring kan være betydelige. Når det gjelder 
lørdagsombæring av aviser på steder uten eget avisbudnett mener vi dette må 
opprettholdes. Dette vil også være et bidrag til å opprettholde mangfoldet og 
konkurransedyktigheten til de mindre avisene. Regjeringen kutter i bredbåndsatsingen, 
derfor kan ikke digital distribusjon av aviser løse denne utfordringen. Vi vil derfor advare mot 
kombinasjonen av kutt i bredbåndssatsing og en svekket postombæring i distriktene. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det er nødvendig med en regulering av sikker digital 
posttjeneste slik det foreslås i lovutkastet. 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune vil spesielt peke på følgende negative konsekvenser ved den 
nye postloven og implementering av EU’s tredje postdirektiv: 

• Liberaliseringen vil medføre dyrere og dårligere posttjenester, og da spesielt i 

distrikts-Norge. 

• Forslaget fjerner enhetsporto og eneretten til Posten Norge. Med dette fjerner 

lovforslaget grunnlaget for det spleiselaget som hittil har sørget for likeverdige 

posttjenester til lik pris over hele landet. Om staten likevel skal finansiere en 

enhetsporto i et slik system, blir dette en dyr statlig subsidiering som i realiteten vil gå 

til markedsaktørene rundt hovedstaden, siden det er dette overskuddet som idag 

jevner ut portoen. 

• Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge som må opprettholdes. 

• Forslaget om å fjerne kravet til postomdeling på lørdager vil spesielt få negative 

konsekvenser for de som er bosatt i distriktene. 

• Det mangler beregninger for hvilke merkostnader staten får med det nye postregimet 

som foreslås. 

• EU har konstatert at EU’s tredje postdirektiv ikke har gitt innbyggerne billigere og 

bedre tjenester og er nå i ferd med å utforme en ny politikk på området.  Mens her 

foreslår regjeringen å innføre EU-lovgivning, mens EU selv har loven til revisjon fordi 

den ikke fungerer etter intensjonene. 

• Lovforslaget medfører i tillegg en overføring av politisk myndighet fra Storting til 

departement. 

Med ovenstående begrunnelser vil Sør-Trøndelag fylkeskommune gå imot den nye 
Postloven og postforskriften. 
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