
Vestfold SV sier nei til ny postlov 
Vestfold SV sier nei til regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs 
tredje postdirektiv i Norge. Vi krever at enhetsportoen opprettholdes, og at 
næringslivet i distrikts-Norge får samme rammevilkår som i sentrale strøk. 
 
Gode posttjenester i hele Norge er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet – viktig 
både for næringsliv og lokalsamfunn. Vestfold SV mener Regjeringas forslag om å 
konkurranseutsette all post under 50 gram vil føre til økt sentralisering og ramme 
næringslivet i distriktene. Erfaringene fra andre land viser at full konkurranse på 
posttjenester fører til at de aller største bedriftene i sentrale strøk får redusert 
portoutgiftene, mens små og mellomstore bedrifter og befolkningen i det meste av 
landet får dårligere og dyrere posttjenester. EUs egne rapporter viser dessuten at en slik 
liberalisering av postmarkedet betyr dårligere vilkår for de ansatte, med økt 
midlertidighet og færre faste jobber. 
 
Det blir altså en konkurransevridning til fordel for bedrifter plassert rundt Oslo. 
Svekkede rammevilkår for næringslivet i distriktene fører til at bedrifter flytter til 
sentrale strøk eller blir lagt ned. Alternativt må det bevilges en milliard kroner mer pr. 
år for å opprettholde lik porto over hele landet. 
 
Postombæringen skal dessuten reduseres til fem dager i uken. Det rammer en betydelig 
del av avisdistribusjonen. Landsforeningen for lokalaviser (LLA) har gått hardt ut mot 
forslaget og anslår at 15 prosent av landets aviser ikke blir delt ut med regjeringens 
forslag. Dette er selvsagt et økonomisk problem for avisene, men også en betydelig 
svekkelse av det posttilbudet innbyggerne får. 
 
Vi ser her nok et eksempel på en Høyre-ledet regjering som legger seg flat for EU-
lovverk gjennom EØS-avtalen og handler i strid med interessene til folk flest her i landet. 
 
Vestfold SV vil: 
 Opprettholde et posttilbud som bidrar til næringsliv og arbeidsplasser i distriktene. 
 Opprettholde enhetsportoen – lik pris over hele landet. 
 At lokalavisa fortsatt skal nå frem til leserne også i helgene. 
 At Stortinget avviser forslaget til ny postlov og implementering av EUs tredje 

postdirektiv. 


