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Høringsuttalelse fra Ungdom mot EU om ny postlov og forskrift 

Ungdom mot EUs landsmøte vedtok 25. januar 2015 enstemmig en uttalelse hvor vi stiller oss 
negative til regjeringens forslag til ny postlov.  
 
Ungdom mot EU mener liberaliseringen av masseutsendelser av brev under 50-gram vil være å bryte 
med et viktig prinsipp om likebehandling av bedrifter rundt om i landet. Dette vil i ytterste 
konsekvens kunne føre til nedleggelser eller forflytning av viktige arbeidsplasser i distriktene som vil 
få økte kostnader i sine postutsendelser 
 
Ungdom mot EU mener det er positivt at den nye postloven vil gå inn for å verne om enhetsporto for 
enkeltsendinger av små brev. Likevel vil forslaget til ny postlov fjerne enhetsportoen på 
masseutsendinger på brev under 50-gram som tilsvarer 90 % av postutsendelser. Dette vil føre til 
dyrere posttjenester i distriktene som igjen vil gå utover næringsliv i distriktene. Vi mener dette vil 
kunne ramme ungdom i distriktene som er avhengig av lokale arbeidsplasser og dermed øke 
fraflytting. Vi mener det vil være mulig å opprettholde enhetsportoen ved konkurranseutsetting av 
posttjenester, men dette vil føre til store offentlige utgifter. Konkurranseutsetting vil bety at man går 
vekk fra ordningen der ulønnsom postombæring i distriktene blir finansiert av lønnsom 
postombæring i Stor-Oslo området. Det er en god ordning som har gitt like konkurransevilkår til 
bedrifter over hele lander og vi mener den bør bestå. 
 
I et fallende marked for brevpost, hvor effektiviseringsgevinstene i stor grad er tatt ut, er det 
trolig at en liberalisering vil føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Dette har  
også vært tilfelle i de EU-landene som har implementert det tredje postdirektivet. 
 
 Vi viser til at den forrige regjeringen vedtok å reservere seg mot direktivet, uten at det fikk  
noen dramatiske konsekvenser for EØS-avtalen som helhet. Ungdom mot EU mener det er  
problematisk at når et direktiv først har blitt vedtatt, kan det ikke reverseres innenfor EØS- 
avtalen, og vil dermed legge bånd på stortinget så lenge vi er en del av EØS-avtalen. Derfor er  
det viktig at terskelen for å innføre omstridte direktiver, som postdirektivet, bør være høy.  
Ungdom mot EU er sammen med ¾ av befolkningen mot implementeringen av det tredje 
postdirektivet1. Vi ber derfor om at de foreslåtte endringene av ny postlov ikke gjennomføres,  
og at regjeringen reserverer seg mot EUs tredje postdirektiv. 
 
Med hilsen 

 
 
 
 
 
 

Åsa Kjerstine Kjølberg Moen 
Leder i Ungdom mot EU 

                                                           
1 http://postdirektivet.no/wp-content/uploads/2014/02/Befolkningsundersokelse-2013-juli.pdf 
 


