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Høringssvar fra Vestfold Nei til EU om ny postlov og forskrift.    24.1.2015 
 
Vi viser til den utlyste høringen om regjeringens forslag til ny postlov og postforskrift, som gjennomfører 

EUs tredje postdirektiv i Norge. 

 

Vestfold Nei til EU mener at et viktig prinsipp i Norge er at vi har enhetsporto, noe som innebærer at det 

koster like mye å sende et brev fra Oslo til Asker som fra Asker til Alta. Dette prinsippet bidrar til at det er 

mulig å jobbe og bo i hele landet. Det er overskuddet fra enhetsportoen i sentrale strøk som brukes til å 

finansiere postomdeling i distriktene. Dersom Norge gjennom EØS-avtalen innfører EUs postdirektiv, vil det 

være umulig å videreføre denne politikken. I tillegg vil Staten måtte bevilge betydelig større beløp årlig over 

statsbudsjettet, for å finansiere de «ulønnsomme tjenestene» i distriktene. 

 

I Norge i dag har vi postomdeling seks dager i uken. Dette er viktig, spesielt for avisene. I forslaget til ny 

postlov reduseres dette til fem dager. Vestfold Nei til EU støtter Landsforeningen for lokalaviser (LLA) som 

har gått hardt ut mot forslaget og anslår at 15 prosent av landets aviser ikke vil bli delt ut. Dette er ikke bare 

et økonomisk problem for avisene, men også et inngrep i den demokratiske offentligheten som lokalavisene 

utgjør. Bortfall av enhetsporto og færre postomdelingsdager vil være en kraftig forringelse av posttilbudet, 

og spesielt ramme folk og næringsliv i distriktene. 

 

Konkurransen om posttjenestene skulle føre til billigere posttjenester. Det var hensikten fra EUs side, og det 

er slik den trinnvise liberaliseringen har vært begrunnet overfor publikum. Denne effekten har uteblitt. 

Undersøkelser fra land etter land viser at de største bedriftskundene har tjent på liberaliseringen, men for 

privatkundene og mindre bedrifter/organisasjoner har brevportoen gått opp. Brev blir erfaringsmessig ikke 

billigere om det blir konkurranse om posttjenester. 

 

Vestfold Nei til EU viser til erfaringer fra for eksempel Danmark viser at det å liberalisere postmarkedet ikke 

fører til forbedringer. Danskene sliter med å opprettholde servicenivået og kvaliteten på tjenestene. Vi kan 

ikke se noen grunn til å gjennomføre dette også i Norge. Erfaringer fra Tyskland og Nederland viser i tillegg 

at gode postarbeidsplasser med ordnede tariff-forhold og faste stillinger trues ved av sosial dumping, 

lønnskutt, nedbemanning, korttids- og tilkallingsarbeid etter liberalisering.  

 

Det å ha gode posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i et land der det er et uttalt mål at det skal være 

mulig å jobbe og bo i hele landet. Disse tjenestene er truet av EUs tredje postdirektiv. Samfunnet som helhet 

vil tape på direktivet, men spesielt næringslivet og alle de som bor ute i distriktene. Den liberaliseringen EU 

og regjeringen med sitt forslag til ny postlov legger opp til, mener Vestfold Nei til EU at vil gi oss dyrere og 

dårligere posttjenester. 

 

Den rødgrønne regjeringen brukte vetoretten i EØS-avtalen mot postdirektivet. Utredninger har vist at 

direktivet vil føre til dyrere og dårligere posttjenester, spesielt i distriktene, og true faglige rettigheter i 

postsektoren. Vestfold Nei til EU oppfordrer regjeringen til å opprettholde vetoet mot EUs postdirektiv og 

ikkje gjennomføre forslaget om å gjennomføre direktivet i en ny postlov. 
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