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Høring av utkast til ny postlov
Vi viser til utkast til ny postlov og postforskrift som departementet har sendt til høring.
Postkom er i mot selve prinsippet i lovforslaget om at brevmarkedet skal liberaliseres fullt ut.
Liberalisering innebærer at dagens spleiselag erstattes av fri konkurranse i et raskt fallende
marked, med økt behov for statlig subsidiering som direkte konsekvens, og/eller dyrere og
dårligere posttjenester, spesielt for folk og næringsliv i distriktene.
Forslaget vil føre til vesentlig høyere kostnader for staten fordi konkurrerende postoperatører
vil skumme fløten i den lønnsomme delen av brevmarkedet, hvor Posten i dag henter
overskudd for å finansiere brevpostdistribusjon i resten av landet. Dette politisk skapte
underskuddet vil etter hvert kunne utgjøre omlag 1 milliard kroner pr år i følge nye
beregninger fra Oslo Economics.
Lovforslaget innebærer flytting av fullmakt og kontroll over en viktig del samfunnets
infrastruktur. Lovforslaget medfører at fullmakt flyttes fra Stortinget til
Samferdselsdepartementet. I mange tilfeller vil beslutningen da reelt bli fattet hos
leveringspliktige tilbydere.
Lovforslagets fokus på lørdagsomdeling tilslører at forslaget ikke handler om hvorvidt aviser
skal omdeles på lørdager eller ikke. Dette er etter vår mening et forsøk på å avlede
oppmerksomheten fra den grunnleggende endringen departementet legger opp til ved å
implementere EUs tredje postdirektiv i postloven.
EU har i egne oppdaterte rapporter konstatert at innføringen av direktivet verken har gitt
billigere eller bedre tjenester, slik formålet med direktivet hevdes å være. EU erkjenner også
at konkurransen har ført til dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I mange land er det ikke tvil om
at de ansatte i postsektoren blir utsatt for sosial dumping.
Vi reagerer på at departementet baserer seg på foreldet og utdatert informasjon om
postmarkedet. Før regjeringen går inn for å liberalisere postmarkedet i Norge må
konsekvensene av liberaliseringen utredes på nytt og ta opp i seg den erfaringen som er høstet

i EU og deres medlemsland, etter at markedet faktisk ble liberalisert.
Vi reagerer også på at Samferdselsdepartementet har bestilt en analyse av postmarkedet hos
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og bedt om at analysen skal foreligge innen
mandag16. februar, altså tre uker etter høringsfristens utløp. Postkom mener at
høringsinstansene burde fått tilgang til Nkoms vurderinger før de avgir sine høringssvar, og
har derfor bedt om at høringsfristen utsettes.
Postkoms høringsuttalelse ligger ved sammen med rapporten fra Oslo Economics.
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