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Frå regjeringserklæringa til
Høgre- og FrP-regjeringa:
Regjeringen vil
– innføre fri konkurranse innenfor post- og
pakketjenester, og derfor oppheve reservasjonen mot
EUs tredje postdirektiv
– videreføre lik porto over hele landet
– sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet
Min påstand:
Med EUs tredje postdirektiv, så er det ikkje mogleg å
oppretthalde eit godt og likeverdig

posttilbod til lik porto/pris i heile landet.

Dagens finansiering:
Enhetsporto på brev
+ litt statleg kjøp for å oppretthalde
spesielt ulønnsomme posttjenester

Enkelt med enhetsporto:
* Lag ein sirkel med tolv mil radius rundt Oslo.
* Meir enn halvparten av alle brev er innafor
sirkelen. Her er dei lønnsomme breva.
* Produksjons- og distribusjonskostnad for
brev utafor sirkelen er minst 4 gongar så stor pr
brev som kostnaden innafor sirkelen.
* Konkurransen om lønnsomme brev vil
derfor i praksis berre skje innafor sirkelen.
* I dag finansierer overskot innafor sirkelen
underskotet i resten av landet, og slik
sjølfinansierer enhetsporto at vi kan ha
lik pris for tilnærma samme service og
kvalitet på posttjenester i heile landet.
* Enhetsporto for bedrifter blir for dyrt
for staten å opprettholde etter innføring av
EUs tredje postdirektiv.

Postkoms hovudargument
Gode posttjenester er fortsatt viktig for næringsliv (arbeidsplassar) og folk
(busetting) i heile landet. Det er særleg viktig å sikre at dagens service- og
kvalitetsnivå for posttjenestene kan vidareførast til lik pris/porto for bedrifter,
for å oppretthalde arbeidsplasser og busetting i distrikts-Norge.
Det er dokumentert gjennom fleire regjeringsbestilte utredninger at:
• Beløpet for statleg kjøp av ulønnsomme posttjenester må mangedoblast frå
dagens nivå på ca 2-300 millioner pr år, dersom det blir opna for
konkurranse på einerettsområdet for brev under 50 gram.
• Ei bortimot sjølfinansiert posttjeneste vil då bli ofra til fordel for å «statssubsidiere» ein konkurranse om dei lønnsomme breva rundt Oslo-området.
• Full liberalisering av postmarkedet vil derfor føre til reduksjon av dagens
service- og kvalitetsnivå, spesielt for posttjenestene i distrikta.

Derfor må Stortinget gå imot forslag om å liberalisere posten i
Norge, og framleis reservere oss mot EUs 3.postdirektiv.
Skal det skje så må KrF og Venstre få sterkt nok press frå
grasrota si, dvs frå lokalpolitikarane, som vi
veit ikkje vil ha postdirektivet (akkurat slik som i AP).

Kva meiner kommunepolitikarane?
NORGESBAROMETERET gjennomførte undersøking juni/juli 2013:
Spørsmål: Dagens regjering har varslet EU at Norge ikke ønsker å innføre EUs tredje
postdirektiv. Mener du Norge bør innføre EUs tredje postdirektiv?
HOVEDFUNN: Nesten to av tre kommunepolitikere mener at EUs tredje postdirektiv
ikke bør innføres, mens bare en av seks mener det bør innføres.
•Flertall for direktivet bare i Oslo (med 50%), mens 60-70% er mot å innføre direktivet i
alle øvrige fylker unntatt Buskerud (der «bare» 45% sier nei til direktivet).
•Flertall for direktivet bare i Høyre, men også der er en av fire lokalpolitikere mot å
innføre direktivet.
• Motstanden mot direktivet er størst blant de rødgrønne partiene og KrFs lokalpolitikere,
men også betydelig i Venstre og til og med i FrP.
PARTI
Ja
Nei
Vet ikke

AP
8%
75%
18%

SV
0%
95%
5%

SP
1%
96%
3%

V
22%
52%
26%

KRF
2%
67%
31%

H
39%
26%
35%

FRP
28%
46%
26%

Andre
10%
71%
19%

Spørsmål: Mener du det er riktig å opprettholde lik porto på brevpost for hele landet?
HOVEDFUNN: Ni av ti mener det er riktig å opprettholde lik porto for brevpost.
•Det er flertall i alle fylker og i samtlige partier for å opprettholde
lik porto.

Her kunne vi nesten tru at Siv og Erna sa:
«Du? Hva får man for to-tre milliarder nå til dags?» «Er ikke det prisen som staten i
Norge kommer til å måtte betale for å innføre EUs 3.postdirektiv da? Hvis vi fortsatt
skal opprettholde de posttjenestene som næringsliv og folk i distriktene trenger?»

Kan vi sammen få KrF og Venstre til å gå mot dette?

Dyrt
Dårlig
Distriktsfiendtlig
Det er postdirektivet det!
Sammen skal vi mobilisere
lokalpolitikerne i Kr.F. og
Venstre, og vinne på nytt.
Veto mot EUs 3.postdirektiv!

