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Høring – omfanget av leveringspliktige posttjenester  

Regionrådet for Midt-Buskerud er enig med Samferdselsdepartementet i at den digitale 

revolusjonen har beriket samfunnet, næringslivet og hverdagen på mange måter. Det at vi 

nå kommuniserer tryggere, raskere og mer effektivt enn noen gang ved hjelp av digitale 

løsninger, er positivt, men det innebærer ikke at digital kommunikasjon kan erstatte 

postombæringen. Vi er bekymret for det svekkede tjenestetilbudet som det legges opp til 

gjennom de foreslåtte endringene i postloven, og stiller spørsmål ved noen av 

konsekvensene som er trukket fram i høringsbrevet.  

Økende utenforskap 

Regionrådet for Midt-Buskerud sin største bekymring knyttet til de foreslåtte endringene er 

at det medfører økende utenforskap. De som berøres er så få at storsamfunnet har en 

tendens til å bagatellisere dem, fordi det store flertallet klarer seg godt. Problemet er at det 

er de samme få personene som rammes på alle fronter. De 75 000 som ikke vil få avisa på 

utgivelsesdagen, er de som bor der det ikke er lønnsomt å ha egen avisdistribusjon. Der det 

ikke er lønnsomt å ha avisdistribusjon er det ofte heller ikke lønnsomt å bygge ut skikkelig 

bredbånd. De som ikke får avis blir henvist til å bruke nettaviser – men blir ofte avspist med 

elendig internettforbindelse og dårlige mobilforhold. For de som har manglende digitale 

ferdigheter og har lang avstand til sentrum, er ofte avisa et svært viktig holdepunkt. En skal 

heller ikke bagatellisere den sosiale kontakten: For enkelte er postbudet den eneste 

personen de treffer i løpet av dagen. I helsepolitikken er det sterkt ønske om at mennesker 

skal bo hjemme så lenge som mulig og klare seg selv. Det er viktig å vurdere utslag også på 

andre av statens budsjetter når en ser på besparelser på et enkeltfelt som i postvesenet.  

Billig for staten – dyrt for enkeltpersoner og bedrifter 

Når staten foreslår å svekke tjenestetilbudet til innbyggerne, men samtidig sier at det ikke 

skal være noe problem å kjøpe seg til å opprettholde dagens tjeneste, så ligger det en 

innrømmelse i dette: mange vil ha behov for daglige posttjenester også framover. Dermed er 

en slik omlegging i realiteten en overføring av kostnader fra stat til privatpersoner og små 

bedrifter. Spesielt i distriktene. De berørte må kjøre langt for å hente posten sin i en 

postboks til «kostpris» som altså vil være dyrere på små steder enn store. I tillegg gjør lange 

avstander det mye mer kostbart å benytte seg av kommersielle ekspresstilbud enn det som 

er realiteten i sentrale strøk.  
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Negative konsekvenser for sysselsetting  

En annen konsekvens av endringene i posten er at mange mister jobb og inntekt. For Midt-

Buskerud vil en omlegging til postombæring annen hver dag si at man går fra 15 årsverk til 

7,5 og dermed vil 17 personer bli berørt av omstillingen: halvparten av dem vil miste jobben. 

En omlegging til postombæring én dag per uke vil naturlig nok ha mye mer dramatiske 

konsekvenser, da vil det anslagsvis bare være igjen tre årsverk i posten i vår region. Når vi 

samtidig vet at tilbudet om jobber uten krav til høyere utdanning går ned, ser vi med 

bekymring på denne situasjonen for de familiene som blir rammet.  

Miljøbesparende?  

I høringsbrevet gjør Samferdselsdepartementet et poeng av at en reduksjon av 

postombæringen vil gi en positiv miljøgevinst. Dette fremstår som virkelighetsfjernt, og som 

en konsekvensanalyse på skrivebordsnivå, ikke på samfunnsnivå. Når hver enkelt av de 

berørte husstandene må kjøre til butikken for å hente posten og avisa i stedet for at én bil 

fra posten kjører en runde og dekker alle postkassene, da er det mer sannsynlig at 

utslippene øker enn at de reduseres. Dette til tross for at de direkte utslippene fra Posten 

sine biler selvfølgelig går ned.  

Konklusjon:  

Regionrådet for Midt-Buskerud ønsker primært å støtte CE sitt alternativ 1: Fortsatt 

omdeling fem dager i uken i hele landet. Siden Samferdselsdepartementet eksplisitt 

uttrykker at dette ikke er et alternativ man ser som aktuelt, vil vi sekundært støtte alternativ 

2: 2,5 omdelingsdager i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i spredtbygde strøk.  
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