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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 4/18 15.02.2018 

 
 
 
 

Grensejustering i Gjemnes kommune - utvidelse  av nye Molde 
kommune 
 

Vedlegg 
1 Søknad om grensejustering i Gjemnes kommune - innhenting av faktagrunnlag til utgreiing 
2 Grensejustering i Gjemnes kommune 
3 Sjekkliste for innhenting av faktagrunnlag ved grensejusteirng 
4 Innspill fra Molde kommune - Grensejustering i Gjemnes kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre viser til foreløpige resultater fra innbyggerundersøkelsen om 
grensejustering for grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka i Gjemnes kommune, der et 
stort flertall ønsker flytting til nye Molde kommune. 
 
Kommunestyret er positive til å innlemme bygdene som har søkt om grensejustering og ønsker 
innbyggerne velkommen til nye Molde kommune. 
 
Kommunestyret er også positive til at en større del av Gjemnes kommune blir en del av nye 
Molde kommune dersom dette er aktuelt. 
 
Kommunestyret ber om at det eventuelt blir lagt fram egen sak der deler av Gjemnes kommune 
inngår i nye Molde kommune så snart vedtak om dette er klargjort. 
 

Saksopplysninger 
Saksframlegget er likelydende som sak til Molde kommunestyre 8. februar.  

 

Grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka i Gjemnes kommune har søkt om å bli en del av 
nye Molde kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blitt bedt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet å utgreie søknaden om grensejustering. 

 

Det følger av inndelingslova § 10 at innbyggerne bør høres ved forslag til grenseendring. 
Fylkesmannen har i medhold av den samme lova og paragraf gjennomført ei innbyggerhøring i 

Arkiv: :002 

Arkivsaksnr: 2017/1461-5 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



uke 3 og 4 i 2018. Høringen er gjennomført som en telefonundersøking til alle personer over 16 år 
som hører til grendene som ønsker grensejustering. Det blir gjort 10 forsøk for å intervjue den 
enkelte person. 

 

De foreløpige resultatene fra undersøkelsen ble publisert 29. januar 2018. De endelige tallene med 
kommentarer blir først offentlige i uke 6. Resultatet fra undersøkelsen blir da sendt på formell 
høring med frist 1. mars 2018. Analysebyrået Opinion opplyser at der er ingen grunn til å tro at 
resultatene vil endre seg vesentlig. 

 

Utvidelse av nye Molde kommune er et viktig spørsmål som kommunestyret må uttale seg om. 
Av hensyn til møtestruktur og høringsfrist, velger rådmannen å legge fram en sak basert på det 
foreløpige resultatet. 

 

Foreløpig resultater fra undersøkelsen viser: 

 

Vil være i Gjemnes 
kommune 

Vil flytte til nye 
Molde kommune 

Vet ikke Svarprosent 

35% 57% 7% 80% 
 

Som tabellen viser, vil de fleste av de som ble spurt flytte til nye Molde kommune (57 %). 
Svarprosenten er også høy (80 %). 

 

Gjemnes kommune har om lag 2 600 innbyggere, der 660 (ca 25 %) bor i bygdene som ønsker 
flytting til nye Molde kommune. Dersom dette skjer, vil Gjemnes kommune bli redusert til i 
underkant av 2 000 innbyggere. Dette vil være en stor utfordring for den gjenværende Gjemnes 
kommune. 

 

I forbindelse med søknaden om grensejustering for bygdene i Gjemnes kommune fikk Molde 
kommune vedlagte brev av 21. november 2017 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med 
innhenting av faktagrunnlag. Brevet med tilbakemelding fra kommunen datert 18. desember 
2017 er også lagt ved saken. 

 

Videre saksgang 
Som opplyst blir resultatet fra innbyggerundersøkelsen sendt på høring. Etter høringsperioden 
skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal gi si tilråding til spørsmålet. Tilrådingen til Fylkesmannen 
blir presentert 23. mars 2018. Tilrådingen blir deretter sendt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Det er ventet at avgjørelsen vil foreligge før 
sommerferien 2018. 

 

Vurdering 
Rådmannen mener at resultatet fra innbyggerundersøkelsen må tillegges stor vekt. 
Undersøkelsen er gjennomført på en grundig måte og viser et betydelig flertall for å bli 
innbyggere i nye Molde kommune. 



 

Det arbeides for tiden intens med grunnlaget for nye Molde kommune sammen med Midsund 
kommune og Nesset kommune. I forbindelse med kommunereformen og arbeidet med nye 
løsninger, ble det inngått intensjonsavtale med Gjemnes kommune om å bli en del av en ny 
storkommune. Gjemnes kommune valgte i forrige runde ikke å bli en del av en slik kommune. 

 

Rådmannen mener det er godt mulig å innlemme grendene det gjelder i Gjemnes kommune i nye 
Molde kommune fra 1. januar 2020, og vil rå kommunestyret til å gjøre positivt vedtak om dette. 
Selvsagt må organiseringen av arbeidet med den nye kommunen, bla ved representasjon i 
fellesnemnda, justeres. Dette er imidlertid spørsmål som en må klargjøre når et endelig vedtak 
foreligger. 

 

Folketallet i Gjemnes kommune vil bli redusert med om lag 25 % dersom grenseendringen 
gjennomføres. Det er spørsmål hva Gjemnes kommunestyre gjør vedtak om. Det er mulig at 
kommunestyret vurderer en slik endring som så kritisk at hele kommunen går inn i andre 
kommuner. Rådmannen mener at kommunestyret må være positiv til å innlemme så stor del av 
Gjemnes kommune som mulig i nye Molde kommune.































 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 5/18 15.02.2018 

 
 
 
 

Høring - Forslag til inndeling i namsdistrikt - Møre og Romsdal 
 

Vedlegg 
1 Høring - Forslag til inndeling i namsdistrikt - Møre og Romsdal, datert 5.1.2018 
2 Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og 

Romsdal politidistrikt, datert 13.1.17 
3 Uttale fra Romsdal Regionråd om tilrådning til struktur i Møre og Romsdal politidistrikt, 

datert 20.1. 2017 
4 Sak 8/17 - 16.2.2017 - Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nesset 

lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll 
5 Fellesnemndas tilslutning til høringsuttale 

 

Formannskapets innstilling 
 
Det vises til høringsbrev av 5.1.2018 fra Politimesteren i Møre og Romsdal om ny inndeling av 
namsdistrikt, hvor det blant annet sies – sitat: 
 
«For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker inndelingen 
i namsdistrikt, håndteres med grensejustering av namsdistrikt i forkant av ikrafttredelse.» 
 
Vi viser til Nesset kommunestyre sin uttale av 16.2.2017 hvor vi ønsker at Nesset skal være en del 
av Molde politistasjonsdistrikt. 
 
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Midsund og Molde fra 1.1.2020. Vi 
fastholder derfor fortsatt vårt ønske for Nesset om at nams- og lensmannsdistriktet skal være en 
del av Molde politidistrikt. 
 
Nesset kommune er også opptatt av at namsmannstjenestene bli ivaretatt gjennom ordningen 
med politikontakt og faste kontordager i Nesset med virkning fra 1. april 2018.  
 

 

Saksopplysninger 
I brev fra Møre og Romsdal politidistrikt, av 13.1.2017, «Endringer i inndeling i lensmanns- og 
politidistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt», er det besluttet endringer i 

Arkiv: :X31 

Arkivsaksnr: 2018/19-4 

Saksbehandler: Hege Frisvold  



inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i Møre og 
Romsdal politidistrikt. Nesset, Tingvoll og Sunndal lensmannsdistrikt ble slått sammen til Indre 
Nordmøre lensmannsdistrikt, med følgende tjenestesteder Sunndal lensmannskontor og Tingvoll 
lensmannskontor. 
 
Romsdal Regionråd uttalte i brev til politidirektøren, av 20.1.2017, at de støtter ønsket om fire 
geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal.  
 
Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak 16.2.2017: 
 

Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og 
Tingvoll påklages. Nesset kommune ønsker at Nesset lensmannskontor opprettholdes som 
tjenestested og blir en del av Molde politistasjonsdistrikt.  
 
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nesset formannskap 24.11.2016 RS 26/16 

 
Nesset formannskap behandlet i møte 24.1.2018 Møre og Romsdal politidistrikts høring om 
inndeling i namsdistrikt. Møre og Romsdal politidistrikt foreslår at inndelingen i namsdistrikt 
skal følge samme inndelingen som de fire driftsenhetene i politiet. 
 
Formannskapet tilrår følgende høringsuttale: 
 

Det vises til høringsbrev av 5.1.2018 fra Politimesteren i Møre og Romsdal om ny 
inndeling av namsdistrikt, hvor det blant annet sies – sitat: 
 
«For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker 
inndelingen i namsdistrikt, håndteres med grensejustering av namsdistrikt i forkant av 
ikrafttredelse.» 
 
Vi viser til Nesset kommunestyre sin uttale av 16.2.2017 hvor vi ønsker at Nesset skal 
være en del av Molde politistasjonsdistrikt. 
 
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Midsund og Molde fra 1.1.2020. Vi 
fastholder derfor fortsatt vårt ønske for Nesset om at nams- og lensmannsdistriktet skal 
være en del av Molde politidistrikt. 
 
Nesset kommune er også opptatt av at namsmannstjenestene bli ivaretatt gjennom 
ordningen med politikontakt og faste kontordager i Nesset med virkning fra 1. april 2018.  
 

Nesset formannskap oversender saken til Nesset kommunestyre og Fellesnemnda for nye Molde 
kommune og ber om at de slutter seg til uttalen.  
 
Fellesnemda i nye Molde kommune sluttet seg enstemmig til høringsuttale fra Nesset kommune. 
Dette i brev av 31.1.2018 
 

Vurdering 
Nesset kommune har mottatt høringsbrev fra politimesteren i Møre og Romsdal vedrørende 
inndeling i namsdistrikter i politidistriktet. Disse distriktene er fra 1.4.2018 inndelt i tre 
politistasjonsdistrikt og ni lensmannsdistrikt. Disse er delt inn i fire geografiske driftsenheter. Det 



er i høringen foreslått 4 alternativ for inndeling av namsdistrikt, politimesterens foreløpige 
vurdering er at alternativ 2 hvor distriktet inndeles i fire namsdistrikt fremstår mest aktuelt. 

 



 

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund Tlf.: 70118700 Org. nr.: 983998585  
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no Faks: 70118892 www.politi.no 

HØRINGSBREV – INNDELING I NAMSDISTRIKT I MØRE OG ROMSDAL 
POLITIDISTIKT 

Møre og Romsdal politidistrikt sender med dette på høring til kommunene i Møre og Romsdal 
forslag til inndeling i namsdistrikter i politidistriktet. Politimesterens foreløpige vurdering er at 
alternativ 2 hvor distriktet inndeles i fire namsdistrikter fremstår mest aktuelt. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 16. februar 2018. 
 
Høringssvar kan gjerne sendes inn digitalt til post.moreogromsdal@politiet.no – merk med vår 
referanse 201711790. 
 
Bakgrunn 
Med virkning fra 1. april 2018 er Møre og Romsdal politidistrikt inndelt i tre 
politistasjonsdistrikt og ni lensmannsdistrikt1. Disse distriktene er delt inn i fire geografiske 
driftsenheter. Skjematisk ser inndelingen slik ut: 
 
Geografisk driftsenhet Tjenesteenhet (politi-

/lensmannsdistrikt) 
Omfatter flg. kommuner 

Nordmøre Smøla og Aure lensmannsdistrikt Aure og Smøla 
 Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt Surnadal, Rindal og Halsa 
 Indre Nordmøre lensmannsdistrikt Sunndal, Tingvoll og Nesset 
 Kristiansund politistasjonsdistrikt Kristiansund, Averøy og Gjemnes 
Romsdal Eide og Fræna lensmannsdistrikt Eide og Fræna 
 Molde politistasjonsdistrikt Molde, Aukra og Midsund 
 Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt Vestnes og Rauma 
Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt Haram, Ørskog, Skodje, Stordal, 

Norddal og Sandøy 
 Ålesund politistasjonsdistrikt Ålesund, Giske og Sula 
Søre Sunnmøre Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt Stranda, Sykkylven, Volda og Ørsta 
 Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt Vanylven, Herøy og Sande 
 Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt Ulstein og Hareid 
 
  

 
1 Inndelingen er fastsatt ved forskrift av 13.01.17 - FOR-2017-01-13-159 

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 

 

Kommunene i Møre og Romsdal  
 
   
 

 

 

Deres referanse: 
MNF 

 Vår referanse: 
201711790-3 000 

Sted, Dato 
Ålesund, 05.01.2018 



   Side 2/5 
 

Justisministeren har besluttet den overordnede organisasjonsmodellen for politidistriktene2.  
 
Organisasjonsmodellen i de nye politidistriktene skal understøtte de overordnede 
målsetningene for politireformen og legge til rette for at politiets samfunnsoppdrag kan løses 
på en god måte. Den besluttede overordnede organisasjonsmodellen skal sikre en enhetlig og 
mer standardisert organisering i de nye politidistriktene. 
 

 

Politimester
Visepolitimester

Stab for 
kommunikasjon

Stab for HR og HMS

Stab for 
virksomhetsstyring

Felles enhet for 
etterretning, 

forebygging og 
etterforskning

Felles enhet for 
påtale

Felles enhet for 
utlending, 

forvaltning og 
sivil rettspleie

Felles enhet for 
operativ tjenestePST

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Figur 5 Overordnet organisasjonsmodell for de minste politidistriktene 
 
 
Politidistriktet er som følge av dette gitt i oppdrag å etablere Felles enhet for utlending, 
forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR) med en namsfogd som leder av seksjon for sivil 
rettspleie. Etter forhandlinger mellom politidistriktet og de lokale fagforeningene er det enighet 
om at namsfogden i distriktet er stedsplassert i Ålesund. 
 
Namsfogden skal ha ansvaret for sivil rettspleie innenfor et eget geografisk område og 
fagansvar for sivil rettspleie for hele politidistriktet. Den funksjonelle enheten skal sørge for 
fagutvikling og faglig styring av sivile rettspleieoppgaver i politidistriktet, ivareta ansvaret 
for effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen, og kunne støtte namsmannsfunksjonen i de 
geografiske driftsenhetene. 
 
Etter politiloven § 17 er utgangspunktet at den enkelte lensmann eller politistasjonssjef er 
namsmann i sitt distrikt med mindre oppgaven ivaretas av en namsfogd. Namsmannen har 
ansvaret for politiets sivilrettslige gjøremål i sitt distrikt (bl.a. tvangsfullbyrdelse, 
gjeldsordningssaker, sekretariat for forliksrådet mv.).   
 
Ved lov 11. mai 2017 ble det åpnet for at Kongen kan bestemme at en lensmann, 
politistasjonssjef eller namsfogd kan ivareta oppgaven som namsmann for flere lensmanns- og 
politistasjonsdistrikter i samme politidistrikt. 
 
Kongens myndighet til å fastsette inndelingen i namsdistrikter er delegert til Justis- og 
beredskapsdepartementet ved kongelig resolusjon 1. september 2017. Justis- og 
beredskapsdepartementet har i brev av 14. september 2017 delegert myndigheten videre til 
Politidirektoratet. 
 

 
2 Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 17.02.2016: Overordnet organisasjonsmodell i politidistriktene - beslutning 
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Alternative modeller for inndeling i namsdistrikt i Møre og Romsdal pd. 
Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester innenfor 
sivil rettspleie, med hensyn til kvalitet og kompetanse, effektivitet og service. Et overordnet 
perspektiv i utførelsen av arbeidet er å sørge for at partenes rettssikkerhet ivaretas. Andre 
perspektiver er rett kvalitet, lik behandling og en trygg og effektiv oppgaveløsning. 
 
Med dette som utgangspunkt har tre alternative modeller for organisering av den sivile 
rettspleien i Møre og Romsdal vært vurdert: 
 

• Alternativ 1 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i 12 namsdistrikt tilsvarende nye politistasjons- og 
lensmannsdistrikt, hvorav Ålesund politistasjonsdistrikt utgjør ett namsfogdsdistrikt som er 
organisatorisk plassert ved FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie.  
 

• Alternativ 2 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i fire namsdistrikt tilsvarende nye geografiske 
driftsenheter, hvorav driftsenhet Nordre Sunnmøre utgjør ett namsfogdsdistrikt som er 
organisatorisk plassert ved FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie 
 

• Alternativ 3 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i ett namsdistrikt som er organisatorisk plassert ved 
FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie. 
 
Foreløpig vurdering av alternativene 
Alternativ 3 
Med kun ett namsdistrikt i hele Møre og Romsdal politidistrikt vurderes som det minst aktuelle 
alternativet i denne omgang. 
 
En praktisk konsekvens av inndelingen er at hvert namsdistrikt vil få kun én postadresse for all 
inngående brevpost (begjæringer, søknader, forliksklager mv.). Dette innebærer ikke at alle 
saker må saksbehandles på dette stedet, men posten må i utgangspunktet åpnes og 
arkiveres/registreres der slik at det blir tilgjengelig i saksbehandlingssystemet som benyttes. 
Det er per i dag ikke nok sivilt ansatte ved seksjon for sivil rettspleie i Ålesund til å kunne 
håndtere all inngående post innenfor sivil rettspleie for hele politidistriktet uten at det vil gå 
kraftig på bekostning av saksbehandlingskapasiteten for de ansatte her og til enhetens evne til 
å ivareta fagansvaret på området for hele distriktet. Alternativ 3 antas på nåværende tidspunkt 
ikke i tilstrekkelig grad i samsvar med de overordnede hensynene organiseringen skal 
understøtte, og en går derfor ikke nærmere inn på dette. 
 
Oppgaveløsningen innenfor sivil rettspleie vil i både alternativ 1 og alternativ 2 skje 
desentralisert. Det vil si at arbeidet vil utføres av ansatte geografisk plassert i de forskjellige 
politi- og lensmannsdistriktene. Innbyggerne vil uavhengig av hvilket alternativ som velges 
kunne få levert begjæringer, forliksklager mv. og få veiledning i sivile saker i alle 12 politi- og 
lensmannsdistrikt.  
 
Selv ved alternativ 2 hvor distriktet inndeles i fire namsdistrikt, legges det til grunn at 
bemanningen i det enkelte politi- og lensmannsdistrikt ikke vil bli endret. Valg av alternativ vil 
altså ikke innebære flytting av stillinger/arbeidsplasser fra ett kontor til et annet. Det skal 
uavhengig av hvilket alternativ som velges være sivilt ansatte i alle tjenestesteder i distriktet 
for å sørge for publikumstjenester i åpningstiden, og disse ansatte skal også jobbe med 
saksbehandling/veiledning innenfor sivil rettspleie. 
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Etter politilovens § 17 har hver namsmann (lensmann eller politistasjonssjef) namsmyndighet 
kun innenfor sitt lensmanns- eller politistasjonsdistrikt, og vedkommendes underordnede 
ansatte har som et noe forenklet utgangspunkt ikke anledning til å arbeide med sivil 
rettspleiesaker som er hjemmehørende i et annet lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. 
 
Flere av lensmannsdistriktene i Møre og Romsdal politidistrikt regnes som små når det gjelder 
sivil rettspleie og har få sivile ressurser. Det er de sivilt ansatte som utfører størstedelen av 
oppgavene innenfor sivil rettspleie i politidistriktet. I flere lensmannsdistrikter er det mellom 1 
og 1,5 sivil stilling, som i tillegg til sivil rettspleie skal ivareta øvrige sivile gjøremål i enheten.  
 
Alternativ 1 
Alternativ 1 innebærer sårbarhet ved fravær eller der saksbehandling innen sivil rettspleie må 
nedprioriteres av andre grunner, fordi der i utgangspunktet ikke er andre ansatte som kan ta 
over oppgavene for lensmannsdistriktet. Dette vil bl.a. kunne medføre større forskjeller i 
saksbehandlingstid mellom de ulike namsdistriktene. Dette er ikke heldig verken av 
likebehandlings- og rettssikkerhetsmessige grunner. I tillegg vil skottene som består mellom 
namsdistriktene begrense muligheten til å fordele saker fra kommunene til forskjellige 
saksbehandlere etter kapasitet og kompetanse, og dermed stå i veien for kvalitativt bedre eller 
mer effektiv saksbehandling (ressursutnyttelse). Dersom en beholder et høyt antall 
namsdistrikter vil det også være større risiko for at det utvikles ulik behandling av like 
tilfeller/saker avhengig av hvilken kommune saken hører hjemme, siden ansvaret for styring 
og kontroll av namssakene er fordelt på forskjellige namsmenn. For en del sakstyper vil 
sakstilfanget innenfor enkelte lensmannsdistrikt være så lavt at saksbehandlerne vil få lite 
mengdetrening, noe som særlig kan gå ut over kvalitet, men også effektivitet ved at det tar 
lengre tid å få slike saker behandlet enkelte steder. 
 
Politimesterens foreløpige vurdering er at alternativ 2 med fire namsdistrikt i Møre og Romsdal 
politidistrikt fremstår som mest aktuelt og mest i tråd med de overordnede hensyn som 
organiseringen av sivil rettspleie skal ivareta. Alternativ 2 ble etter en intern vurdering anbefalt 
av politidistriktets faggruppe for sivil rettspleie, og alternativet støttes av fagorganisasjoner og 
vernetjenesten i politidistriktet. 
 
Alternativ 2 
Dette alternativet vil bøte på flere av de svakhetene som er påpekt under beskrivelsen av 
alternativ 1. Fire namsdistrikt vil gjøre at det er flere sivilt ansatte å fordele sakene på. En blir 
ikke like sårbar ved fravær eller lignende, og publikumstilgjengeligheten øker ved at det blir 
flere som kan besvare henvendelser eller telefoner om sivile rettspleiesaker som gjelder sitt 
namsdistrikt. Ved at det er fri flyt av saker innenfor et større geografisk område vil en ventelig 
også få likere behandling og saksbehandlingstid uavhengig av hvilken kommune sakens parter 
hører hjemme. Mulighetene til styring og kontroll innenfor et større namsdistrikt styrkes og 
borger for mer effektiv ressursutnyttelse. Kvaliteten og dermed også partenes rettssikkerhet 
antas å bli styrket ved at spesielle/sjeldnere sakstyper kan fordeles til saksbehandlere med 
mer mengdetrening og spesialkompetanse uavhengig av ovennevnte skott mellom lensmanns- 
og politidistriktene. Samtidig antas en inndeling i fire å ville innebære et håndterlig 
kontrollspenn med hensyn til antall saker og saksbehandlere i hvert namsdistrikt. Lokal 
kunnskap og tilstedeværelse (tilgjengelighet for publikum) vil ivaretas ved en desentralisert 
oppgaveløsning slik at det for publikum vil være mulighet til å få råd/veiledning innenfor sivil 
rettspleie i alle 12 lensmanns- og politidistrikt. 
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Endringer i kommunestrukturen 
For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker 
inndelingen i namsdistrikt, håndteres med grenseregulering av namsdistrikt i forkant av 
ikrafttredelse.  
 
Avslutning 
Politimesteren skal innen 21. februar 2018 gi sin tilrådning til Politidirektoratet om hvorledes 
Møre og Romsdal skal inndeles i namsdistrikt. Inndeling i namsdistrikt skal drøftes lokalt i 
politidistriktet med de ansattes fagforeninger henhold til Hovedavtalens bestemmelser. 
 
I forkant av dette ønsker politimesteren å motta eventuelle synspunkter på spørsmålet om 
inndeling i namsdistrikter fra berørte kommuner. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 16. februar 2018. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingar Bøen  Marianne Frøland 
politimester  Prosjektleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 













 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 8/17 16.02.2017 
 
 
 

Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nesset 
lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll 

Vedlegg 
1 Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal 

politidistrikt 
2 Uttale fra Romsdal Regionråd om tilrådning til struktur i Møre og Romsdal politidistrikt 

 
 

Rådmannens innstilling 
Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll 
påklages. Nesset kommune ønsker at Nesset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del 
av Molde politistasjonsdistrikt.   
 
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nesset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.  
 
Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 
Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll 
påklages. Nesset kommune ønsker at Nesset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del 
av Molde politistasjonsdistrikt.   
 
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nesset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagt brev datert 13.01.2017 fra Politidirektoratet. I brevet går det fram at Politidirektoratet har 
vedtatt mellom annet sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll, til Indre 
Nordmøre lensmannsdistrikt. 
 
Politidirektoratets avgjørelse kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. Klagefrist er 8 uker fra det 
tidspunkt kommunen mottok underretning om avgjørelsen. Frist for å klage er satt til 10. mars 2017.  
 

Arkiv: X31 
 

Arkivsaksnr: 2016/701-16 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



Romsdal Regionråd (ROR) har ved brev av 20.01.2017 gitt sin uttale om tilrådning om geografiske 
driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt. ROR peker på i sin uttale at Politimesteren i Møre og Romsdal 
ønsker 4 geografiske driftsenheter og støtter sterkt dette synet. Uttalelsen er begrunnet med at en slik 
inndeling vil bety at medlemskommunene blir organisert inn i samme geografiske driftsenhet.  
 
Nesset formannskap vedtok i møte 24.11.2016 følgende uttale om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Møre og Romsdal: 
 
Nesset kommune – uttale om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og Romsdal 
politidistrikt  
Det vises til høringsbrev og politimesterens orientering om nærpolitireformen i kommunestyret den 22. 
september. Kommunene er bedt om å komme med en uttale om reformen innen 2. desember 2016. Nesset 
formannskap vil som følge av at kommunestyrets møtekalender passer dårlig med høringsfristen gi følgende 
uttale til nærpolitireformen:  
Nesset formannskap er enig i målene med reformen som går på at vi skal ha et nærpoliti som er operativt, 
synlig og tilgjengelig. Videre er det i de politiske målene for reformen sagt at «det skal utvikles et kompetent 
og lokalt nærpoliti der befolkningen bor.»  
 
Nesset formannskap går imot at det lokale lensmannskontoret blir lagt ned, og er kritiske til 
sentraliseringen det er lagt opp til i politidistriktet. Nesset formannskap ønsker et lensmannskontor betjent 
på dagtid. Mindre synlig politi og tilstedeværelse ved nedlegging av lensmannskontoret vil føre til dårligere 
service og trygghet for våre innbyggere i Nesset.  
 
Et stort geografisk område med lange avstander gir erfaringsmessig responstider på flere timer, og det 
oppleves at mangel på lokalkunnskap kan være avgjørende ved ulykker og andre hendelser. En styring av 
politipatruljene fra Molde politidistrikt eller Sunndal lensmannskontor slik det også fungerer i dag, vil ikke 
endre vesentlig på dette forholdet. Det er først og fremst responstid som vil være folks oppfatning av 
trygghet. Målene med reformen er blant annet å frigjøre mer tid og ressurser for at politiet skal kunne være 
mer tilgjengelig og tilstede i lokalmiljøene. esset kommune har derfor klare forventninger om mer synlig 
politi både på kveldstid, i helgene og ved større arrangementer i kommunen.  
 
Molde, Midsund og Nesset kommuner har fra 1. januar 2020 vedtatt å gå sammen i en ny kommune. 
Forslaget til ny struktur tar ikke hensyn til dette. En kommune med 2 politiråd og 2 politi- og 
lensmannskontor virker lite hensiktsmessig. Vi har gitt tilbakemeldinger på dette ved tidligere anledninger, 
og ber dere endre på dette slik at vi blir en del av Molde politistasjonsdistrikt.  
 
I tillegg til tilbakemeldinger på forslaget til ny struktur bes det om innspill på andre forhold. Nesset 
formannskap vil kommentere følgende:  

• Det er naturlig at samhandlingen mellom kommune og politi videreføres gjennom de lokale 
politirådene. Her har begge partene en gjensidig mulighet til å orientere og påvirke hverandre om 
lokale forhold og samhandle i det forebyggende kriminalitetsarbeidet.  
 

• Politikontaktens funksjoner er enda ikke avklart. Det som synes klart er at de lensmannskontorene 
som blir lagt ned får en politikontakt. Skulle vårt lensmannskontor bli lagt ned er det for oss 
åpenbart at politikontaktens oppgaver må ivareta det som i dag er lensmannens «sivile» oppgaver. 
Politikontakten må være politi og ha faste kontordager i kommunen.  

 
Aller helst hadde vi sett at det var boplikt på vedkommende. Dette ut i fra at politikontakten må 
kjenne kommunen godt og kunne delta aktivt i det forebyggende arbeidet. Politimesteren bør derfor 
vurdere ulike incentivordninger for at politifolk skal kunne bosette seg ute i de kommunene som 
mister lensmannskontoret sitt.  
 
Prinsippet med politikontakter må være at kommunens innbyggere får hjelp av politikontakten uten å 
måtte reise til Sunndal lensmannskontor eller Molde politistasjon.  
 



Det er naturlig at politikontakten må være politiets representant i politirådet og arbeide aktivt ut mot 
kommunale enheter, næringsliv og lag og foreninger.  

 
• I forslaget er det lagt opp til at Møre og Romsdal politidistrikt skal deles i to geografiske 

driftsenheter. Vi ber om at det deles opp i fire geografiske driftsenheter, Nordmøre, Romsdal, 
Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre, som i stor grad samsvarer med dagens regioninndeling av 
fylket. Dette vil kunne gi en fleksibel bruk av ressursene, samtidig som man beholder styringen av 
politidistriktet, en del av spisskompetansen og stabsfunksjonene ved politimesterens kontor i 
Ålesund. En organisering i fire driftsenheter vil etter vår mening kunne gi et bedre politifaglig tilbud 
til distriktene og de mindre kommunene. Dette i henhold til reformens mål og intensjoner om 
nærpoliti.  

 
En organisering i fire driftsenheter vil også kunne gjøre det mulig for en bedre balanse i 
befolkningsgrunnlaget for de 4 driftsenhetene ved at Indre Romsdal lensmannsdistrikt legges til 
driftsenheten Romsdal.  

 
Politidirektoratets avgjørelse om å slå sammen lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll ble lagt 
fram som en referatsak i formannskapet sitt møte 02.02.2016. Formannskapet ble enig om at sak vedrørende 
klage på Politidirektoratets beslutning tas opp til behandling i kommunestyret sitt møte 16.02.2017.   
 
Vurdering 
 
Ut fra ovenstående og tidligere uttalelser i saken innstiller rådmannen på at Politidirektoratet sin beslutning 
om å legge ned Nesset lensmannskontor påklages. Rådmannen mener at det er viktig for vårt lokalsamfunn at 
lensmannskontoret blir opprettholdt. Videre bør kommunen fastholde at vi ønsker å være en del av Molde 
politidistrikt. Dette begrunnes med endringer i kommunestruktur som følge av kommunereform og vedtak 
om å bygge en ny kommune sammen med Molde og Midsund fra 1.1.2020. Rådmannen tilrår at innholdet 
tidligere uttalelse (RS 26/16) benyttes som begrunnelse for klagen.  
 



Kontoradresse Postadresse: Telefon:   Telefaks:  Kontonummer Org.nr:   
 Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde 71 11 10 00    944 020 977 
 Postmottak@molde.kommune.no     
 

  

 

Nesset kommune v/ordfører 
 
  
 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
 2017/2343 Marianne Lianes  033 31.01.2018 
 
 
 
Tilslutning til Nesset formannskap sin høringsuttalelse angående 
inndeling i namsdistrikt fra fellesnemnda nye Molde kommune 
 
Under behandling av sak 3/18 i fellesnemnda nye Molde kommune 31.1.18 ble det orientert 
om en henvendelse fra Nesset kommune angående en høring om inndeling i namsdistrikt i 
Møre og Romsdal politidistrikt, der det bes om fellesnemndas tilslutning til høringsuttalen fra 
Nesset. 
 
Ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset redegjorde for kommunens høringsuttale. 
 
Fellesnemnda nye Molde kommune sluttet seg enstemmig til høringsuttalen fra Nesset 
kommune. 
 
 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
Prosjektrådmann  
 Britt Rakvåg Roald 
 Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Mardølafondet 9/17 13.12.2017 

Nesset kommunestyre 6/18 15.02.2018 
 
 
 
 

Forslag om endring av § 3e i vedtektene for Mardølafondet 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for Mardølafondet 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen 

Behandling i Mardølafondet - 13.12.2017  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 
Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, avgrensa til kr 
1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 
 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av budsjett for 2018 ønsket styre i Mardølafondet at det ble 
fremmet en sak om heving av lånebeløpet i § 3 i vedtektene for Mardølafondet. 

Gjeldende vedtekter for fondet er vedtatt av Nesset kommunestyre i møte den 16.03.93, K 
025/93, og godkjent av fylkesmannen den 7. juli samme år. Beløpsgrensen i § 3e ble da økt fra 
kr 250 000 til kr 500 000 som er gjeldene i dag. 
 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2017/1277-2 

Saksbehandler: John Walseth  



Vedtektene ble i sak K 078/94, i møte den 14.06.94, endret i samsvar med nye retningslinjer    
i rundskriv H-3/94. Videre ble vedtektene i sak K 170/97 endret slik at fondsstyret får 
fullmakt til å vedta alternativ plassering av ledig fondskapital i forhold til plassering i bank. 
Dette er nå innarbeidet i vedtektenes § 8. 
 
I tillegg til vedtektene, har kommunestyret i forbindelse med delegering til fondsstyret, 
vedtatt  
" Retningslinjer for forvaltning av Mardølafondet". Her er det gitt regler for i hvilke saker 
fondsstyret har delegert myndighet til å fatte endelige vedtak, ankeregler og 
søknadsprosedyre.  
I tillegg til retningslinjene har fondsstyret i sak K 175/96 fått utvidet delegasjonsrett til også å 
gjelde helt eller delvis ettergivelse av lån. Dette er nå innarbeidet i retningslinjenes § 2, pkt.D. 
 
Det er altså 24 år siden sist beløpet ble endret. Dersom en beregner utviklingen i kroneverdi 
når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen tilsvarer kr 250 000 i 1993 i dag ca. kr 800 000. 
 
I henhold til § 9 i vedtektene skal spørsmål om endring av vedtektene behandles av både 
fondsstyret og kommunestyret. I tillegg skal endringene godkjennes av fylkesmannen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vurdering 
I dag er det 29 lånetakere i Mardølafondet og utlånte beløp er på ca. 14 mill. Det er 2 lånetakere 
som har fått innvilget lån av kommunestyret som er høyere enn kr 500 000.  I K-sak 23/99 vedtok 
kommunestyret at de skulle dekke tap over kr 500 000 dersom Kommunestyret hadde innvilget 
lånet.  Det er i dag innarbeidet en praksis at dersom en lånetaker ønsker et større lånebeløp enn 
kr 500 000 kan fondsstyret videresende søknaden til kommunestyret.  

Med tanke på at kommunen skal gå inn i ny stor kommune som ikke har tradisjon med å forvalte 
slike næringsfond vil det være naturlig at de fleste sakene blir besluttet av fondsstyret. Med den 
bakgrunn vil det være naturlig å øke lånebeløpet i § 3e i vedtektene. Det er derimot en risiko for 
at tapene kan bli større. 

I forslaget til vedtaket fra fondsstyret må den nye ordlyden i § 3 e stå. 

Selv om lånebeløpet blir økt trenger ikke fondsstyret å innvilget maks lånebeløp i hver sak. De 
må ta en vurdering i forhold til hvor mye ledige midler som er disponible. 

Dersom vedtektsendringen blir godkjent bør det fremmes en sak om endring av retningslinjene 
for fondet, slik at fondsstyret kan fatte vedtak på lån som er i samsvar med de nye 
beløpsgrensene vedtektene.
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VEDTEKTER FOR MARDØLAFONDET 
 
 
 
 

§ 1 
 

Heimel og kapital 
 
Mardølafondet, tidlegare kalla Næringsfondet i Nesset kommune, er skipa ved kongeleg 
resolusjon frå 31. juli 1970, der det heiter i pkt. 7: 
 
"Før reguleringene og overføringene tas i bruk, plikter anleggenes eier å innbetale Nesset 
kommune kr 7.000.000,- som avsettes til et næringsfond for kommunen. Fondet anvendes etter 
nærmere bestemmelse av kommunestyret til fremme av næringslivet i kommunen. Fondet skal 
dog fortrinnsvis anvendes til beste for de berørte distrikter innen kommunen. Vedtekter for 
næringsfondet skal være undergitt Industridepartementets godkjennelse." 
 
 
 

§ 2 
 
Føremål 
 
Fondet skal nyttast i samsvar med pkt. 7 i konsesjonsvilkåra og etter dei retningslinene som er 
gjevne av Stortinget og departementet. 
 
Fondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet i Nesset 
kommune, også primærnæringene, og då særleg i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar, ved å ta 
vare på det eksisterande næringsliv og stimulere til nye næringstiltak. 
 
 
 

§ 3 
 

Virkemåte og vilkår 
 
Både den årlege avkastinga og sjølve fondskapitalen kan nyttast til føremål som nemnt i § 2 
og på den måten som er nemnt nedanfor. 
 
 
a. Lån 
 
Fondet kan yte lån der finansiering gjennom vanlege kredittinstitusjonar og offentlege 
støtteordningar ikkje strekk til. Det bør til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra ved 
tinglyst panterett i søkjaren sin eigedom. 
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b. Tilskott 
 
Fondet kan i særskilde høve, der det etter vedtektene ikkje kan gjevast tilskott frå andre 
kommunale fond, yte stønad i form av direkte tilskott. 
 
c. Stipend 
 
Det kan gjevast stipend til søkjar som er busett i kommunen eller som skal slå seg ned her, og 
som skal utvide ein særskild fagkunnskap i næringsverksemd ved studiereiser og/eller 
skulegang. Stipend kan ikkje gjevast til vanleg utdanning ved t.d. høgskule/universitet. 
 
d. Aksjeteikning 
 
Fondet kan teikne aksjar eller andelar i tiltak som har særleg stort verde for næringslivet. 
 
e. Storleiken på fondet sine ytingar. 
 
Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikkje vera høgare enn 30 %, avgrensa 
til kr 500.000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. (Lån definerast 
ikkje som støtte). Ved søknad om eventuell ytterlegare støtte frå offentlege midlar innan 
utløpet av treårsperioden, må støtte frå dette fondet oppgis. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 15.000. 
 
Nedbetalingstid for lån skal normalt vera lik låneobjektet si nedskrivingstid inntil 15 år. I 
einskildhøve kan det innvilgast inntil to års avdragsfridom. Rentefoten skal vera rimeleg, og i 
samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande retningsliner for fondet. 
 
 
 

§ 4 
Styringsorgan 
 
Nesset kommunestyre er øvste styringsorgan for Mardølafondet. 
Kommunestyret skal velje eit fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 
 
Fondsstyret skal ha 5 medlemar med personlege varamenn. 3 av medlemane med varamenn 
skal vere busette i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar. Funksjonstida er 4 år, og fylgjer 
kommunestyret si funksjonstid. Fondsstyret skal sjølv velje leiar, nestleiar og sekretær. 
Fondsstyret sine medlemar skal ha fri reise etter kommunens regulativ til styremøte, og elles 
den godtgjersle som kommunestyret fastsett.  
 
Rekneskapen for Mardølafondet skal førast av kommunekasseraren og reviderast av 
kommunerevisoren. 
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§ 5 
 

Møteskipnad for fondsstyret 
 
Styremøte vert halde når leiaren eller minst 3 styremedlemer finn det naudsynt, likevel minst 
3 gonger for året. 
 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemene er til stades. 
 
Vedtak vert gjort med vanleg (simpelt) fleirtal. 
 
 
 

§ 6 
 

Oppgåver og kompetanse for fondsstyret 
 
Fondsstyret skal: 
 
a. så lang som råd sjølv ta initiativ til tiltak som kan fremje næringslivet i kommunen. 
 
b. forvalte fondsmedelen , jfr. § 8. 
 
c. handsame søknader om støtte frå fondet. 
 
d. foreta naudsynte undersøkingar før det vert gjort vedtak om lån eller tilskott, og 

fondsstyret kan i denne samanhengen engasjere konsulenthjelp til utgreiing av 
tekniske, juridiske, økonomiske eller andre sider ved sakene. 

 
e. gje tilråding til kommunestyret i spørsmål om endring av denne vedtekta, jfr. § 8. 
 
f. innan 15. februar kvart år sende kommunestyret rekneskap for det siste året saman 

med årsmelding om verksemda og fondet sine engasjement. 
 

Gjenpart av rekneskap og årsmelding skal sendast Fylkesmannen og fylkeskommunen 
si nærings- og miljøavdeling. 
 
 

§ 7 
  

Kommunestyret sine oppgåver 
 
Kommunestyret kan delegere avgjerdsmynde i enkeltsaker. 
 
a. Kommunestyret skal godkjenne rekneskap og årsmelding for fondet. 
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b. Ved delegert avgjerdsmynde tek kommunestyret avgjerd i ankesaker, men 
formannskapet som ankenemnd skal uttale seg i slike saker før dei vert lagde fram for 
kommunestyret til avgjerd. 

 
c. Ved delegert mynde kan eit mindretal i fondsstyret krevje ei sak inn for 

kommunestyret til endeleg avgjerd når det gjeld bruk eller ikkje bruk av 
fondsmedelen. Eit slik krav må setjast fram i det møtet der vedtaket blir gjort. 

 
 

§ 8 
Forvaltning 
 
Fondet sine ledige midlar skal plasserast på best mogleg måte, både når det gjeld sikkerheit og 
avkastning, men likevel slik at ein tilstrekkeleg sum på pårekna utbetalingar er disponible for 
styret til kvar tid. 
 
Styra i fonda får fullmakt til å plassere ledige midlar. 
 
Renter og avdrag frå låntakarar vert ført attende til fondet. 
 
Fondsstyret sin leiar har tilvisingsrett innanfor dei vedtak som fondsstyret eller 
kommunestyret har gjort.  
 
Fondsstyret har høve til å leige inn sekretærhjelp og hjelp til å utføre banktekniske tenester. 
 
Forvaltninga av fondet skal skje i samsvar med denne vedtekta og kommunestyret sine 
retningsliner. 
 
 

§ 9 
 
Endringar av vedtektene 
 
Spørsmål om endring av vedtektene skal både fondsstyret og kommunestyret gje fråsegn om, 
og endringane kan ikkje tre i kraft før dei er godkjende av fylkesmannen. 
 
 
Vedtatt av Nesset kommunestyre den 16.03.93, sak K 025/93. 
Godkjent av fylkesmannen i skriv av 07.07.93. 
 
Endra i samsvar med reglane i rundskriv H-3/94 frå KAD gjeldande frå 1. januar 1994. 
 
Endra i samsvar med vedtak i sak K 170/97, godkjent av fylkesmannen den 01.04.98.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 3/18 07.02.2018 

Utvalg for helse og omsorg 3/18 07.02.2018 

Nesset kommunestyre 7/18 15.02.2018 
 
 
 
 

Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 -  Samarbeid om døgntilbud for 
øyeblikkelig hjelp 
 

Vedlegg 
1 Delavtale 4. Vedteken Overordna samhandlingsutval i møte 12.09.2017 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og 
Helse Møre og Romsdal  
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og 
Helse Møre og Romsdal.  
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018  

Rådet for eldre og funksjonshemma sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018 

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og 
Helse Møre og Romsdal.  
 
 

Arkiv: :G20 

Arkivsaksnr: 2017/630-4 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 

 

Saksopplysninger 
 Nesset kommune inngikk i 2012 en samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal, dette var en 
oppfølging av samhandlingsreformen.  Avtalen bygger på prinsippet om samarbeid mellom 
likeverdige parter som skal sikre godt helhetlig tilbud til pasientene med en felles forståelse av 
oppgaver og ansvar. Denne avtalen ble revidert i 2015. Avtalen består av en hovedavtale og 13 
delavtaler. Overordnet samhandlingsutvalg i Møre og Romsdal har utarbeid ny delavtale 4 på 
bakgrunn av utvidet ansvar for kommunene. Det er Helsedirektoratet sin veileder, sist revidert 
04/2016, som ligger til grunn for ny delavtale 4.  Fra 01.01.2017 fikk kommune ansvar for at 
tilbudet også skulle omfatte pasienter med psykisk helse- og rusproblemer.   På bakgrunn av 
dette ble det fastsatt at delavtale 4 skulle revideres som følge av denne endringen.  
 
Nesset kommune inngikk et samarbeid   med Molde kommune om døgntilbud for øyeblikkelig 
hjelp innen somatikk fra 1.1. 2016.  Fra 2017 ble samarbeidet utvidet til også å gjelde psykiatri og 
rus.  
 
Plikten følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd:  ”Kommunen skal sørge for 
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet 
til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”  
  
 

Vurdering 
Slik ny delavtale 4 foreligger, vurderes avtalen at den ivaretar det formål den bygger på. 
Kommunene har som en likeverdig part vært representert i utarbeidelsen av avtalen, og har på 
den måten ivaretatt Nesset kommune sin interesse.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Betydning for folkehelse 
Avtalen har i seg selv ingen betydning for folkehelsen.  Tilbudet til innbyggerne er allerede 
etablert og vil ikke ble endret som følge av avtalen. 
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Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 
Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp  
 

Kommunene har satt i verk døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen somatikk. Fra 01.01.2017 
er tilbudet utvidet til også å omfatte pasienter med psykisk helse og rusmiddelproblemer. Det 
er Helsedirektoratet sin veileder, sist revidert 04/2016, som ligger til grunn for denne 
delavtalen. 

 
1. Formål 
Denne delavtalen er et overordnet virkemiddel for å bidra til samarbeid mellom kommunene i 
Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF om etablering og drift av kommunalt tilbud 
om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet 
som etableres i kommunene skal være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet skal også bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi pasienten et godt faglig tilbud innenfor den 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Partene skal samarbeide slik at pasientene får et fullverdig tjenestetilbud. Delavtalen skal 
sikre at det kommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdstilbudet blir koordinert med tjenester 
og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. Krav til forsvarlighet innebærer at 
spesialisthelsetjenesten ikke kan redusere sitt tilbud før tilsvarende tilbud i kommunene er 
etablert.   

 

2. Virkeområde 
Denne delavtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av kommunalt 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd framgår det:  

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til. 
 

I Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold framgår 
det side 8: 

Med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp menes det i forarbeidene til loven: 
«innleggelse av pasienter med behov for hjelp som er påtrengende nødvendig, og 
hvor innleggelsen ikke er planlagt på forhånd.» Kommunens plikt gjelder bare 
pasienter og brukere som det er forsvarlig at kommunen gir øyeblikkelig hjelp til. 
Kommunen vil i praksis kunne påta seg ansvar for utredning, behandling og omsorg 
ved de mindre alvorlige tilfellene av øyeblikkelig hjelp, forutsatt at de har den 
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nødvendige infrastrukturen og kompetansen. Tilbudet skal være et supplement til 
kommunens øvrige tjenestetilbud og ikke erstatte allerede etablerte tilbud. 

Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de pasient- og 
brukergruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte omsorg 
til.  

Fastlege, legevakt samt lege i akuttmottaket og poliklinikk kan etter avtale med ansvarlig 
lege ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), henvise pasienter dit. Der ansvarlig 
ØHD-lege ikke er tilgjengelig, skal avtale gjøres med den kommunale legevaktslegen/eller  
sykepleier som har fått delegert myndighet. Avtalen skal være inngått før transport til 
kommunal ØHD-plass blir startet. Adekvate innleggelsesopplysninger fra lege skal foreligge 
samtidig med pasienten ved innkomst.  Kriterier for innleggelse i det kommunale ø-
hjelpstilbudet  skal være oppfylt, jf. lokale avtaler med enkelte kommuner, helseforetak og 
Helsedirektoratets veileder. 
 
Pasientene skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan få et forsvarlig 
tjenestetilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Partene skal sikre at tilbudet 
om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er koordinert med tjenester og tiltak i den 
akuttmedisinske kjeden.  
 

3. Aktuelle pasientgrupper  

3.1 Generelle inklusjonskriterier for ØHD-tilbud 

Pasienter/pasientgrupper som kan være aktuelle for å benytte kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud er pasienter som har behov for øyeblikkelig allmennmedisinsk behandling og 
oppfølging på døgnbasis i en kortere periode. Disse kriteriene gjelder både for somatikk og 
psykisk helse og rus med følgende spesifiseringer: 

a) Pasienter med nyoppstått sykdom, men som får avklart diagnose og funksjonsnivå 
hos fastlege, legevakt eller akuttmottak, hvor risikoen for akutt forverring under 
oppholdet er liten, eksempelvis infeksjoner uten vesentlig systemisk påvirkning  

b) Pasienter som har akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og 
behandling 

c) Pasienter som har kjent sykdom hvor det skal gjøres planlagte tiltak og hvor 
døgnopphold er fordelaktig; eksempelvis palliativ og terminal omsorg og 
medikamentjustering ved kronisk smerteproblematikk 

d) Pasienter med avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av intravenøs 
antibiotikabehandling 

e) Pasienter med andre avklarte tilstander der pasienten må ha medisinsk behandling 
og som har behov for oppfølging, observasjon, omsorg, struktur og støtte i en kortere 
periode  

f) Pasienter med tilstander som kan avklares av lege med det som er tilgjengelig av 
utstyr og prøver i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud og som trenger oppfølging 
og observasjon i en kortere periode 
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3.2  Pasientgrupper som ikke er aktuelle 

a) Pasienter med akutt forverring av en kjent kronisk sykdom, der en vurdering av 
alvorlighetsgrad, komorbiditet (flere tilleggs sykdommer til primær sykdom) og 
funksjonssvikt tilsier innleggelse i spesialisthelsetjeneste. 

b) Pasienter med kroniske sykdommer og akutt funksjonssvikt hvor det kan være 
vanskelig å finne årsaksforhold, og hvor det er fare for rask forverring 

c) Pasienter med traumer med uavklart alvorlighetsgrad 
d) Pasienter som ut fra definerte pasientforløp (for eksempel hjerneslag eller 

hjerteinfarkt) skal innlegges i sykehus 
e) Pasienter hvor det foreligger en mulighet for at behandlingen kan bli forringet, eller at 

pasienten blir påført vesentlig mer eller forlenget lidelse 
f) Psykotiske tilstander, deliriøse tilstander, tilstander preget av svær angst, depresjon  

hvor det kommunale tilbudet ikke er forsvarlig.  
g) Pasienter med alvorlig utagering-/voldsproblematikk og/eller redusert impulskontroll 
h) Pasienter mer stor uro, irritabilitet, og forvirringstilstander 
i) Pasienter med selvmordsproblematikk og alvorlig selvskading.   
j) Pasienter med akutt eller uavklart påvirkning eller forgiftning (intoksikasjon) av 

rusmidler og/eller legemidler. 
k) Pasienter der tvang er nødvendig  
l) Barn (0-18 år) skal som hovedregel ikke legges inn ved kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud 
m) Pasienter for øvrig der det er tvil om det kommunale tilbudet er forsvarlig  

 

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 
 
Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal etableres i samsvar med retningslinjene fra 
Helsedirektoratet. For det enkelte tilbud skal det lages retningslinjer og/eller særavtaler som 
blant annet beskriver innleggelseskriterier, faglige krav til virksomheten som f.eks. 
organisering av lege og sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon, rutiner for digital 
samhandling (delavtale 9) og fremgangsmåte for innlegging og utskriving.  

4.1. Helse Møre og Romsdal HF 
1. Skal ved behov bistå kommunen ved utforming av retningslinjer for øyeblikkelig 

hjelp tilbudet 
2. Skal ha anledning til å uttale seg om kommunen sine retningslinjer. 
3. Skal bistå kommunen ved nødvendig kompetanseoppbygging for å ivareta 

øyeblikkelig hjelp funksjonen 
4. Skal gjennom sine leger gi råd til kommunene ved behov om behandling av 

enkeltpasienter ved øyeblikkelig hjelp tilbudet.  Supplerende opplysninger av 
betydning for behandling av pasienten skal gis av øvrig helsepersonell. 
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4.2. Kommunen 
1. Skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i samsvar med krav fra 

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgstjenesteloven.  
2. Skal utarbeide retningslinjer for tilbudet som mellom annet omfatter kriterier for 

innleggelse, faglige krav til virksomheten som organisering av lege- og 
sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved innleggelse. 

3. Skal gi helseforetaket anledning til å uttale seg om innholdet i retningslinjene. 
4. Skal gjøre retningslinjene kjent for fastleger og legevaktleger i nedslagsfeltet og 

for helseforetaket ved samhandlingsavdelingen.  
5. Skal sørge for nødvendig opplæring og vedlikehold av kompetanse hos egne 

medarbeidere  
 
 

 

 

 

 

Dato,                                                                            Dato,  

_______________________                  _______________________    

………………………..  kommune                      Helse Møre og Romsdal HF 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 6/18 08.02.2018 

Nesset kommunestyre 8/18 15.02.2018 
 
 
 
 

Høring - Forvaltningsplan for Mardalen naturreservat 
 

Vedlegg 
1 Utkast til forvaltningsplan 
2 Samlet saksutredning 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune har følgene kommentarer/innspill til utkast til forvaltningsplan for Mardalen.  

Forvaltningsplanen må ikke legge hindringer for ei eventuelt forlenging av stien opp til under 
fossen..  

Nesset kommune vil påpeke at økt vannføring i Mardalsfossen bør være et høyt prioritert tiltak.  

Forvaltningsplanen  bør åpne opp for en mulighet for at bevegelseshemmede, etter søknad, kan 
benytte turveien med egnet kjøretøy.   

 

 

Saksopplysninger 
Dovrefjell nasjonalparkstyre har i møte 18.12.2017, sak 068/2017, vedtatt å sende utkast til 
forvaltningsplan for Mardalen naturreservat på høring. Mardalen naturreservat ble opprettet i 
2014 og omfatter til sammen 6090 dekar. Jutneset naturreservat, fra 2003, ble sammenslått med i 
Mardalen naturreservat.  I 2015 fikk Dovrefjell nasjonalparkstyre overført 
forvaltningsmyndigheten fra fylkesmannen i Møre og Romsdal   Viktige styringsdokumenter for 
verneforvaltningen er  

- Forskrift for verneområdet 
- Forvaltningsplan 
- Skjøtselsplan  

 

Det er Miljøfaglig utredning på oppdrag fra Dovrefjell nasjonalparkstyre som har laget utkast til 
forvaltningsplanen. Hensikten med planen er å legge opp en strategi for å ta vare på 
verneverdiene i et langt tidsperspektiv. Nasjonalparkstyret har funnet det hensiktsmessig å lage 
en forvaltningsplan som er så detaljert at den fungerer også som skjøtselsplan.   

Arkiv: :113 

Arkivsaksnr: 2018/27-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

Forvaltningsplanen trekker opp to viktige utfordringer for å bevare det biologiske mangfoldet i 
området.  

• Hjortebestanden hindrer rekruttering av alm. 
• Fossengene forsvinner på grunn av redusert vannføring i Mardalsfossen  

 

 

Vurdering 
Mardalsfossen er kanskje den viktigste turistattraksjonen i kommunen.  Ei arbeidsgruppe utreder 
mulighetene for etablering av et formidlingssenter som inneholder presentasjon av 
vannkraftutbygging, natur,- og kulturhistorie med mer.  Dette er omtalt i forvaltningsplanen. 

Turvegen som er bygd på nordsiden av Mardøla gjør at området er blitt mer tilgjengelig. Ved 
behandling av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, k-sak 88/17, ble det vedtatt 
å ta med stibygging/forlenging av turveien inn til Mardalsfossen som uprioritert anlegg i 
langtidsplanen.  

 I forbindelse med de årlige Eikesdalsdagene i begynnelsen av august blir det arrangert en 
friluftskonsert der gangbrua til turstien krysser Mardøla (Mardalskonserten). I retningslinjer for 
ferdsel (tabell 7) er det lagt opp til at det kan gis tillatelse for slikt arrangement for 4 år om 
gangen.  

I området like under Mardalsfossen ble det i 2014 satt ut en skulptur laget av kunstneren Antony 
Gormley.  Skulpturprosjektet i regi av kunsteren Be Andr varte i to år og ble godt besøkt.  
Rådmannen vil komme med innspill om at dette bør nevnes i planen og signalisere ønske om 
lignende skulpturprosjekt i samme område i fremtiden. Rådmannen har i grunn ingen vesentlige 
merknader til de to hovedutfordringene som planen omhandler. Økt vannføring i vassdraget for 
å bevare fosseenga under Mardalsfossen er et tiltak som vernemyndighetene sammen med 
kommunen bør følge opp.  

Når det gjelder å redusere hjortebestanden for å minske beitetrykket på almetrær er dette et tiltak 
som ikke lar seg løse uten godt og konstruktivt samarbeid med rettighetshaverne i Eikesdal.   

Rådmannen får av og til henvendelser angående transport av bevegelseshemmede etter turveien. 
Dette bør omtales i retningslinjer for ferdsel i forskrifta.   

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
At dette området blir forvaltet er av stor betydning for områdets kvalitet som turistattraksjon, 
omdømme, kulturhistorie, rekreasjon og fysisk aktivitet. At det blir gjort tilgjengelig og at 
informasjon om områdets kvaliteter og særegenhet er positivt for kommunens innbyggere og 
besøkende fra hele verden- 







































































































































































 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 4/18 07.02.2018 

Nesset kommunestyre 9/18 15.02.2018 
 
 
 
 

Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester 
 

Vedlegg 
1 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester(1517658) 
2 Høringsnotat(1517641) 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets 
datert 9. januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å 
endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i 
leveringsplikten av posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og 
ende opp med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert 
med at digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, 
er bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av 
digitale system verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/91-2 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må 
komme på bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har 
ikke avisen noen plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte 
posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme 
svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres 
videre med alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 

 
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. 
januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp 
med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at 
digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe 
sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system 
verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på 
bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen 
plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et 
sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre 
med alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 



 
 

 

Saksopplysninger 
Copenhagen Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet utredet ulike scenarier for 
leveringspliktige posttjenester og statlig kjøp.  Utredningen følger vedlagt.  
 

Departementet ønsker gjennom høringene å belyse: 

- Synspunkter på de forhold som fremkommer i rapporten 
- Innspill knyttet til hva som vil være et riktig nivå på leveringsplikten for posttjenesten i 

framtiden 
- Synspunkter på de ulike alternativene til lovendringer. 

Forslaget til lovendring går ut på at utleveringsdager reduseres  fra 5 til 3 dager i uka. 

Det er også et forslag om at departementet skal ha hjemmel til å pålegge at det skal tilbys 
postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. 

 

Vurdering. 
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følge av e – avisene.  Omleggingen vil bl.a. gå spesielt ut over de daglig leser sin papiravis. 
Reduksjon av postombringingsdager er at mange tiltak som bidrag til økt sentralisering. 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 904 

Avdeling 
Luft- post- og 
teleavdelingen 

Saksbehandler 
Randi Hovde 
22 24 81 41 

Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 
Copenhagen Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike 
scenarier for leveringspliktige posttjenester og statlig kjøp. Utredningen følger vedlagt.  

På bakgrunn av denne utredningen og den økte ulønnsomheten knyttet til de 
leveringspliktige posttjenestene, sender Samferdselsdepartementet utkast til endringer i 
postloven på høring.  

Departementet ønsker gjennom høringen å belyse:  
 Synspunkter på de forhold som fremkommer i rapporten 
 Innspill knyttet til hva som vil være et riktig nivå på leveringsplikten for posttjenester i 

fremtiden 
 Synspunkter på de ulike alternativene til lovendringer  

Departementet inviterer til et høringsmøte 5. mars klokka 12 til 15  i Akersgata 59. På dette 
møtet vil Copenhagen Economics' rapport og de foreslåtte endringene i postloven 
gjennomgås. Det vil settes av god tid til spørsmål. Påmelding innen 1. mars til Julie Rudi 
(jru@sd.dep.no).  

Rapporten til Copenhagen Economics finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---kravet-til-leveringspliktige-posttjenester-i-
fremtiden--forslag-til-endring-av-postloven/id2583687/ 

Høringssaken er tilgjengelig på departementet sine nettsider 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---kravet-til-leveringspliktige-posttjenester-i-
fremtiden--forslag-til-endring-av-postloven/id2583687/. Vi ber om at høringsuttalelsen blir 
sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn 
høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan 
høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no.  

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/2054- 

Dato 

9. januar 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre 
høringsuttalelser. 

Fristen for å gi innspill i høringen er 6. april 2018.  
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Kvalvåg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Randi Hovde 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
Agdenes kommune    
Akershus fylkeskommune    
Alstahaug kommune    
Alta kommune    
Alvdal kommune    
Andøy kommune    
Arbeids- og sosialdepartementet    
Arbeidsgiverforeningen Spekter    
Aremark kommune    
Arendal kommune    
Asker kommune    
Askim kommune    
Askvoll kommune    
Askøy kommune    
Audnedal kommune    
Aukra kommune    
Aure kommune    
Aurland kommune    
Aurskog - Høland kommune    
Aust-Agder fylkeskommune    
Austevoll kommune    
Austrheim kommune    
Averøy kommune    
Balestrand kommune    
Ballangen kommune    
Balsfjord kommune    
Bamble kommune    
Bardu kommune    
Beiarn kommune    
Berg kommune    
Berlevåg kommune    
Bindal kommune    
Birkenes kommune    
Bjerkreim kommune    
Bjugn kommune    
Bodø kommune    
Bokn kommune    
Bremanger kommune    
Brønnøy kommune    
Buskerud fylkeskommune    
Bygland kommune    
Bykle kommune    
Bærum kommune    



 

 

Side 4 
 

Bø kommune - Telemark    
Bø kommune - Vesterålen    
Bømlo kommune    
Båtsfjord kommune    
Datatilsynet    
Deltasenteret Statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgj.het 

   

Den Norske Fagpresses Forening    
Direktoratet for forvaltning og IKT    
Dovre kommune    
Drammen kommune    
Drangedal kommune    
Dyrøy kommune    
Dønna kommune    
Eid kommune    
Eide kommune    
Eidfjord kommune    
Eidsberg kommune    
Eidskog kommune    
Eidsvoll kommune    
Eigersund kommune    
Elverum kommune    
Enebakk kommune    
Engerdal kommune    
Etne kommune    
Etnedal kommune    
Evenes kommune    
Evje og Hornes kommune    
Farsund kommune    
Fauske kommune    
Fedje kommune    
Fet kommune    
Finansdepartementet    
Finansnæringens Hovedorganisasjon    
Finnmark fylkeskommune    
Finnøy kommune    
Fitjar kommune    
Fjaler kommune    
Fjell kommune    
Flakstad kommune    
Flatanger kommune    
Flesberg kommune    
Flora kommune    
Flå kommune    



 

 

Side 5 
 

Folldal kommune    
Forbrukerombudet    
Forbrukerrådet    
Forsand kommune    
Forsvarsdepartementet    
Fosnes kommune    
Fredrikstad kommune    
Frogn kommune    
Froland kommune    
Frosta kommune    
Fræna kommune    
Frøya kommune    
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon    
Fusa kommune    
Fyresdal kommune    
Færder kommune    
Førde kommune    
Gamvik kommune    
Gaular kommune    
Gausdal kommune    
Gildeskål kommune    
Giske kommune    
Gjemnes kommune    
Gjerdrum kommune    
Gjerstad kommune    
Gjesdal kommune    
Gjøvik Kommune    
Gloppen kommune    
Gol kommune    
Gran kommune    
Grane kommune    
Granvin herad    
Gratangen kommune    
Grimstad kommune    
Grong kommune    
Grue kommune    
Gulen kommune    
Hadsel kommune    
Halden kommune    
Halsa kommune    
Hamar kommune    
Hamarøy kommune    
Hammerfest kommune    
Haram kommune    



 

 

Side 6 
 

Hareid kommmune    
Harstad kommune    
Hasvik kommune    
Hattfjelldal kommune    
Haugesund kommune    
Hedmark fylkeskommune    
Helse- og omsorgsdepartementet    
Helsedirektoratet    
helthjem Mediapost    
Hemne kommune    
Hemnes kommune    
Hemsedal kommune    
Herøy kommune (Møre og Romsdal)    
Herøy kommune (Nordland)    
Hitra kommune    
Hjartdal kommune    
Hjelmeland kommune    
Hobøl kommune    
Hol kommune    
Hole kommune    
Holmestrand kommune    
Holtålen kommune    
Hordaland fylkeskommune    
Hornindal kommune    
Horten kommune    
Hovedorganisasjonen Virke    
Hurdal kommune    
Hurum kommune    
Hvaler kommune    
Hyllestad kommune    
Hægebostad kommune    
Høyanger kommune    
Høylandet kommune    
Hå kommune    
Ibestad kommune    
Inderøy kommune    
Indre Fosen kommune    
Iveland kommune    
Jevnaker kommune    
Jondal kommune    
Justis- og beredskapsdepartementet    
Jølster kommune    
Karasjok kommune/Kárásjohka gielda    
Karlsøy kommune    



 

 

Side 7 
 

Karmøy kommune    
Kautokeino kommune/Guovdageainnu    
Klepp kommune    
Klima- og miljødepartementet    
Klæbu kommune    
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

   

Kongsberg kommune    
Kongsvinger kommune    
Konkurransetilsynet    
Kragerø kommune    
Kristiansand kommune    
Kristiansund kommune    
Krødsherad kommune    
KS - Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon 

   

Kulturdepartementet    
Kunnskapsdepartementet    
Kvalsund kommune    
Kvam herad    
Kvikkas.no AS    
Kvinesdal kommune    
Kvinnherad kommune    
Kviteseid kommune    
Kvitsøy kommune    
Kvæfjord kommune    
Kvænangen kommune    
Kåfjord kommune/Gáivuona suohkan    
Landbruks- og matdepartementet    
Landslaget for Lokalaviser    
Landsorganisasjonen i Norge    
Larvik kommune    
Lavangen kommune    
Lebesby kommune    
Leikanger kommune    
Leirfjord kommune    
Leka kommune    
Lenvik kommune    
Lesja kommune    
Levanger kommune    
Lier kommune    
Lierne kommune    
Lillehammer kommune    
Lillesand kommune    



 

 

Side 8 
 

Lindesnes kommune    
Lindås kommune    
Logistikk- og transportindustriens 
landsforening 

   

lokalPosten    
Lom kommune    
Longyearbyen Lokalstyre    
Loppa kommune    
Lund kommune    
Lunner kommune    
Lurøy kommune    
Luster kommune    
Lyngdal kommune    
Lyngen kommune    
Lærdal kommune    
Lødingen kommune    
Lørenskog kommune    
Løten kommune    
Malvik kommune    
Mandal kommune    
Marker kommune    
Marnadal kommune    
Masfjorden kommune    
MediaPost AS    
Mediebedriftenes Landsforening    
Meland kommune    
Meldal kommune    
Melhus kommune    
Meråker kommune    
Midsund kommune    
Midtre Gauldal kommune    
Modalen kommune    
Modum kommune    
Molde kommune    
Moskenes kommune    
Moss kommune    
Møre og Romsdal fylkeskommune    
Målselv kommune    
Måsøy kommune    
Namdalseid kommune    
Namsos kommune    
Namsskogan kommune    
Nannestad kommune    
Narvik kommune    



 

 

Side 9 
 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet    
Naustdal kommune    
Nedre Eiker kommune    
Nei til EU    
Nes kommune i Akershus    
Nes kommune i Buskerud    
Nesna kommune    
Nesodden kommune    
Nesseby kommune / Unjargga gielda    
Nesset kommune    
Nissedal kommune    
Nittedal kommune    
Nome kommune    
Nord-Aurdal kommune    
Norddal kommune    
Nord-Fron kommune    
Nordkapp kommune    
Nordland fylkeskommune    
Nord-Odal kommune    
Nordre Land kommune    
Nordreisa kommune    
Nore og Uvdal kommune    
Norges Blindeforbund    
Norges Handikapforbund    
NorPost AS    
Norsk Transport- og Logistikkforening    
Norske Boligbyggelags Landsforbund AL    
Notodden kommune    
Nærings- og fiskeridepartementet    
Næringslivets Hovedorganisasjon    
Nærøy kommune    
Odda kommune    
Olje- og energidepartementet    
Oppdal kommune    
Oppegård kommune    
Oppland fylkeskommune    
Orkdal kommune    
Os kommune - Hedmark    
Os kommune - Hordaland    
Osen kommune    
Oslo kommune - Byrådet    
Osterøy kommune    
Overhalla kommune    
Pensjonistforbundet    



 

 

Side 10 
 

Porsanger kommune    
Porsgrunn kommune    
Posten Norge AS    
Postkom    
PostNord AS    
Radøy kommune    
Rakkestad kommune    
Rana kommune    
Randaberg kommune    
Rauma kommune    
Re kommune    
Rendalen kommune    
Rennebu kommune    
Rennesøy kommune    
Rindal kommune    
Ringebu kommune    
Ringerike kommune    
Ringsaker kommune    
Risør kommune    
Roan kommune    
Rogaland fylkeskommune    
Rollag kommune    
Rygge kommune    
Rælingen kommune    
Rødøy kommune    
Rømskog kommune    
Røros kommune    
Røst kommune    
Røyken kommune    
Røyrvik kommune    
Råde kommune    
Salangen kommune    
Saltdal kommune    
Samnanger kommune    
Sande kommune (Møre og Romsdal)    
Sande kommune (Vestfold)    
Sandefjord kommune    
Sandnes kommune    
Sandøy kommune    
Sarpsborg kommune    
Sauda kommune    
Sauherad kommune    
Schenker AS    
Sel kommune    



 

 

Side 11 
 

Selbu kommune    
Selje kommune    
Seljord kommune    
Sigdal kommune    
Siljan kommune    
Sirdal kommune    
Skaun kommune    
Skedsmo kommune    
Ski kommune    
Skien kommune    
Skiptvet kommune    
Skjervøy kommune    
Skjåk kommune    
Skodje kommune    
Skånland kommune    
Smøla kommune    
Småbedriftsforbundet    
Snillfjord kommune    
Snåsa kommune    
Sogn og Fjordane fylkeskommune    
Sogndal kommune    
Sokndal kommune    
Sola kommune    
Solund kommune    
Songdalen kommune    
Sortland kommune    
Spydeberg kommune    
Stange kommune    
Statistisk Sentralbyrå    
Statsministerens kontor    
Stavanger kommune    
Steigen kommune    
Steinkjer kommune    
Stjørdal kommune    
Stord kommune    
Stordal kommune    
Stor-Elvdal kommune    
Storfjord kommune    
Strand kommune    
Stranda kommune    
Stryn kommune    
Strålfors AS    
Sula kommune    
Suldal kommune    



 

 

Side 12 
 

Sund kommune    
Sunndal kommune    
Surnadal kommune    
Sveio kommune    
Svelvik kommune    
Sykehusinnkjøp HF    
Sykkylven kommune    
Søgne kommune    
Sømna kommune    
Søndre Land kommune    
Sør-Aurdal kommune    
Sørfold kommune    
Sør-Fron kommune    
Sør-Odal kommune    
Sørreisa kommune    
Sørum kommune    
Sør-Varanger kommune    
Tana kommune/Deanu Gielda    
Telemark fylkeskommune    
Time kommune    
Tingvoll kommune    
Tinn kommune    
Tjeldsund kommune    
Tokke kommune    
Tolga kommune    
TollpostGlobe AS    
Torsken kommune    
Tranøy kommune    
Troms fylkeskommune    
Tromsø kommune    
Trondheim kommune    
Trysil kommune    
Træna kommune    
Trøgstad kommune    
Trøndelag fylkeskommune    
Tvedestrand kommune    
Tydal kommune    
Tynset kommune    
Tysfjord kommune    
Tysnes kommune    
Tysvær kommune    
Tønsberg kommune    
Ullensaker kommune    
Ullensvang herad    



 

 

Side 13 
 

Ulstein kommune    
Ulvik herad    
Utenriksdepartementet    
Utsira kommune    
Vadsø kommune    
Vaksdal kommune    
Valgdirektoratet    
Valle kommune    
Vang kommune    
Vanylven kommune    
Vardø kommune    
Vefsn kommune    
Vega kommune    
Vegårshei kommune    
Vennesla kommune    
Verdal kommune    
Verran kommune    
Vest-Agder fylkeskommune    
Vestby kommune    
Vestfold fylkeskommune    
Vestnes kommune    
Vestre Slidre kommune    
Vestre Toten Kommune    
Vestvågøy kommune    
Veterinærinstituttet    
Vevelstad kommune    
Vik kommune    
Vikna kommune    
Vindafjord kommune    
Vinje kommune    
Volda Kommune    
Voss kommune    
Værøy kommune    
Vågan kommune    
Vågsøy kommune    
Vågå kommune    
Våler kommune i Solør    
Våler kommune i Østfold    
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund    
Øksnes kommune    
Ørland kommune    
Ørskog kommune    
Ørsta kommune    
Østfold fylkeskommune    



 

 

Side 14 
 

Østre Toten Kommune    
Øvre Eiker kommune    
Øyer kommune    
Øygarden kommune    
Øystre Slidre kommune    
Åfjord kommune    
Ål kommune    
Ålesund kommune    
Åmli kommune    
Åmot kommune    
Årdal kommune    
Ås kommune     
Åseral kommune     
Åsnes kommune     

 



1 
 

HØRINGSNOTAT 
 

 
 
 
 
 
Kravet til leveringspliktige posttjenester i 
fremtiden – forslag til endring av postloven  
 

1 Bakgrunn 
Den digitale revolusjonen har på svært mange måter beriket samfunnet, næringslivet og 
hverdagen til folk flest. Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen 
gang tidligere, ved hjelp av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post 
drastisk redusert. Norske husholdninger mottok i 2017 gjennomsnittlig 3,9 brev og bedrifter 
mottok gjennomsnittlig 13,2 brev i uken. Hver husholdning mottok i hele 2017 sju småpakker 
(pakker som er sendt som brev og som derfor ikke hentes på postkontor eller Post i Butikk) i 
postkassen og dette tallet er økende. Endringene i postmarkedet skjer stadig raskere og det 
er behov for en raskere omstilling av leveringsplikten enn det dagens lovfestede 
leveringsplikt åpner for. 
 
I Norge har vi en ordning med finansiering av de ulønnsomme delene av leveringsplikten og 
kjøp av distribusjon av aviser i abonnement i områder uten kommersielle avisbudnett på 
lørdager over statsbudsjettet. Utviklingen de siste årene har gått i retning av at 
ulønnsomheten tilknyttet leveringsplikten øker, til tross for at kostnadene er redusert 
gjennom reduksjon av servicenivået (antall egendrevne postkontorer er redusert, generell 
lørdagsomdeling av post ble avsluttet i 2016 og fra 2018 slås A- og B-post sammen til én 
felles brevstrøm). Grunnen til endringene de siste 20 årene er at vi sender færre og færre 
brev. Nedgangen holder frem, og det er ingen tegn til at den avtar.  
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Figur 1 Volum for brev, småpakker og aviser 1999 til 2025 
 

 
Kilde: Posten Norge AS 
 
 
I flere land i Europa, og særlig de land som har kommet langt i digitaliseringen, fører kraftig 
fall i brevmengden allerede til redusert omdelingsfrekvens for postsendinger. Danmark, 
Finland og Island har redusert eller er i ferd med å redusere servicenivået for posttjenester.  
 
I Danmark ble omdelingsfrekvensen redusert til tre dager i uken allerede i 2008, og fra 2018 
vil det i praksis omdeles ordinær post bare 1 dag per uke (men det finnes et ekspresstilbud 
som er tilgjengelig oftere). Fra 2018 reduseres kravet til postomdeling på Island til 2 dager i 
uken i hele landet. Fra 1. juli 2018 endres kravet i Finland fra 5 dager i uken i hele landet til 
tre dager i uken i urbane strøk og fem dager i uken i rurale strøk.  
 
Behovet for – og dermed etterspørselen etter – brevsendinger fortsetter å falle også i Norge 
(se figur 1). Inntektene går ned, mens kostnadene for det landsdekkende distribusjonsnettet i 
stor grad ligger fast. Derfor mener Samferdselsdepartementet at det også i Norge må gjøres 
en avveiing mellom å fortsette å betale for dagens servicenivå eller å redusere 
omdelingsfrekvensen for post. 
 
Ettersom Posten spilte inn en fundamental endring (se Boks 1), så departementet behov for 
å få gjennomført en ekstern utredning, for å ettergå forutsetningene for Postens beregninger 
og selve beregningene, og for å undersøke konsekvensene av ulike servicenivåer i 
leveringsplikten i årene fremover. 
 
En slik utredning er et viktig bidrag til å sikre et solid kunnskapsgrunnlag og en oversikt over 
ulike mulige fremtidige servicenivåer i leveringsplikten og konsekvenser av servicenivåene 
for ulike grupper og for nivået på statlig kjøp av posttjenester. Bare med et slikt grunnlag kan 
det tas gode og velfunderte beslutninger om fremtidig servicenivå.  
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Boks 1 - Statlig kjøp 
 
Etter EUs postdirektiver – og den norske postloven – kan leveringspliktig(e) tilbyder(e) 
anmode om kompensasjon for nettokostnadene som følger av pålegg om leveringspliktige 
tjenester. Norge er et av få land som regelmessig kompenserer leveringspliktig tilbyder 
Posten Norge AS (Posten). 
 
Når Posten spiller inn sitt krav om statlig kjøp hviler dette på en rekke forutsetninger. Den 
statlige kjøpsmodellen fungerer nemlig slik at Posten definerer et servicenivå i et 
kontrafaktisk scenario (for eksempel antall omdelingsdager, fremsendingstider osv.) som 
selskapet ville valgt på rent forretningsmessig grunnlag dersom selskapet ikke var bundet av 
leveringsplikten (for eksempel den eksisterende plikten om å omdele post 5 dager i uken). I 
selskapets krav om statlig kjøp for 2018 var den forretningsmessige tilpasningen endret til at 
Posten bare ville omdelt post 2,5 dager i uken i hele landet. Dette var en stor endring, da 
kravet om statlig kjøp tidligere hadde hvilt på at den forretningsmessige tilpasningen i 
ukedagene ville vært å kutte fra fem til to omdelingsdager bare til de 5 prosent mest 
kostnadskrevende husstandene.  
 
Statlig kjøp blir beregnet ved at de estimerte inntektseffektene og utgiftseffektene ved den 
forretningsmessige tilpasningen i det kontrafaktiske scenariet blir beregnet. Differansen, den 
såkalte nettokostnaden av leveringsplikten, er summen som blir krevd i statlig kjøp. Et 
eksempel på dette kan nettopp være en overgang til omdeling av post 2,5 dager i uken i hele 
landet. Overgangen ville gitt reduserte kostnader (til personell, biler, osv.), men den ville 
også gitt reduserte inntekter (på grunn av redusert etterspørsel etter Postens tjenester). 
Dersom kostnadene ved endringen i servicenivå estimeres til å kunne reduseres med f.eks. 
800 mill. kr og inntektene estimeres til å kunne reduseres med 300 mill. kr, er nettokostnaden 
ved denne tjenesten i leveringsplikten differansen mellom de to tallene: 500 mill. kr. Gitt at 
rammebetingelsene fortsatt krever 5 dagers omdeling, vil kravet om statlig kjøp til pliktig 
omdelingsfrekvens i dette eksempelet bli 500 mill. kr. 
 
 

 

 

2 Utredning fra Copenhagen Economics 
Copenhagen Economics (CE) startet i august 2017 en utredning som består av to 
hoveddeler. Utredningen finnes vedlagt høringssaken på departementets nettsider.  
Den første delen er i hovedsak en gjennomgang av Postens beregninger, både 
forutsetningene for beregningene og selve beregningene. Den andre delen består av en 
utredning av fire alternative servicenivåer og konsekvenser av servicenivåene for ulike 
grupper og for statlig kjøp. 
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2.1 Del 1 forutsetninger for og beregninger av statlig kjøp 
CE konkluderer med at Postens innspill om et kontrafaktiske scenario med 2,5 
omdelingsdager er rimelig og at selskapets bedriftsøkonomisk optimale distribusjonsfrekvens 
i 2018 ville vært 2,5 dager i stedet for de pålagte 5 dagene. Konklusjonen baseres både på 
en erkjennelse av at kostnadsbesparelsene veier opp for inntektstapene av en slik 
omlegging, og gjennom å se til de omfattende endringene som gjøres i flere av våre 
naboland1 som opplever tilnærmet like fall i brevmengden som Norge (se figur 2). I tillegg 
kommer det faktum at Norge har både mer kostnadskrevende geografiske forhold for 
distribusjon og lavere befolkningstetthet enn mange andre land, noe CE også mener støtter 
denne konklusjonen. CE finner at modellen Posten bruker er i tråd med internasjonale 
retningslinjer for kalkulering av nettokostnader og at Postens modell er mer omfattende enn i 
mange andre land der slike kostnader blir beregnet. CE finner ingen faktiske kalkuleringsfeil. 
Videre konkluderer CE med at forutsetningene i modellen generelt sett er konservative. 
 
CE påpeker likevel at modellen har noen svakheter knyttet til manglende dokumentasjon og 
begrunnelse for noen av forutsetningene på inntektssiden. Derfor foreslår CE enkelte 
endringer i forutsetningene som blir lagt til grunn for beregningene. 
 
 
Figur 2  Fallet i brevvolum i de nordiske land (2011-2016, 2011=100%) 

 
Kilde: Copenhagen Economics (2017) 

                                                 
1 Endringer skjer også andre steder: I Italia er det åpnet for å gjøre unntak for de 25 prosent mest 
kostnadskrevende husstandene i landet, i New Zealand er det innført en ordning som likner på den 
finske geografisk delte ordningen, og Canada har redusert utleveringen til få lokasjoner.  
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2.2 Del 2 – fremtidig tjenestenivå og statlig kjøp 
I utredningens del 2 (kapittel 3) legger CE sine egne forutsetninger og beregninger av statlig 
kjøp til grunn. CE beregner blant annet statlig kjøp for årene 2018-2025 for fire alternative 
servicenivå, som beskrevet nedenfor. 
 

2.2.1 Beregninger av statlig kjøp for årene 2018-2025 for følgende servicenivåer: 
1. Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet. 
2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i 

spredtbygde strøk. 
3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet. 
4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet. 

 
Resultatet av disse beregningene er oppsummert i Figur 3. CE understreker at enhver 
beregning av fremtidig statlig kjøp vil være preget av en viss grad av usikkerhet, fordi 
summen vil påvirkes av endringer i utviklingen i både brevvolum og lønns- og 
arbeidskostnader og av etterspørselseffekten av endringer i servicenivå (som også vil kunne 
endres av konkurrerende tilbud). CE har derfor i utredningen, i tillegg til hovedestimatet 
ovenfor, også gjort sensitivitetsanalyser som viser et høykostnads- og lavkostnadsestimat 
basert på endringer i forutsetningene. 
 
 
Figur 3  Nettokostnader ved ulike servicenivå i leveringsplikten 2018-2025 

 
Nettokostnadene inkluderer redusert distribusjonsfrekvens, REK-sendinger fra utlandet, gratis blindeskriftsendinger og 

grunnleggende banktjenester i landpostnettet. Postens antatte kommersielle tilpasning antas å endres til 1 dag omdeling per 

uke fra 2021. Det betyr at nettokostnadene for alternativ 0, 1 og 2 forandrer seg (øker), fordi nettkostnadene er forskjellen 

mellom et alternativ og det kommersielt optimale senarioet. 

Kilde: Copenhagen Economics (2017) 
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2.2.2 Konsekvensene av servicenivåene for postmottakere  
Det første alternativet – det såkalte 0-alternativet – er å fortsette med dagens 
omdelingsfrekvens med postomdeling fem dager i uken i hele landet. Det vil øke det 
beregnede behovet for statlig kjøp til ca. 1 mrd. kr i 2025. Alternativet fører ikke til nye 
negative konsekvenser for noen grupper av postmottakere, da det reflekterer tilbudet som 
uansett er der fra 2018. 
 
Det andre alternativet er en geografisk delt løsningen som vil gi omdeling annenhver dag2  i 
uken i tettbygde strøk og fem dager i uken i spredtbygde strøk. Områdene som er klassifisert 
som tettbygde i denne utredningen omfatter om lag 67 pst. av husholdningene, mens 
områdene som er klassifisert som spredtbygde omfatter om lag 33 pst. av husstandene. 
Dette alternativet vil gi få negative konsekvenser, fordi det bare vil redusere omdeling i 
tettbygde strøk der det svært ofte finnes et rimelig alternativ til Postens omdeling, mens det 
vil opprettholde omdeling fem dager i uken i spredtbygde strøk der det ofte ikke finnes et 
rimelig alternativ til Postens omdeling.  Samtidig vil dette alternativet bare redusere det 
beregnede behovet for statlig kjøp med 250 mill. kr i 2025, til et nivå på nær 750 mill. kr. 
 
Det tredje alternativet er omdeling annenhver dag i uken i hele landet. Dette alternativet vil gi 
enkelte, men begrensede negative effekter. CE skriver at dette alternativet vil kunne gi 
enkelte negative konsekvenser knyttet til noen typer sendinger for enkelte eldre og/eller 
immobile personer i spredtbygde strøk. Det gjelder hovedsakelig aviser og medisiner til en 
gruppe som CE estimerer til å utgjøre maksimalt 30 - 35 000 innbyggere. Samtidig vil dette 
alternativet redusere statlig kjøp med 650 mill. kr i 2025 (se figur 3).  
 
Det fjerde alternativet er å redusere omdeling til én dag per uke i hele landet. Dette 
alternativet vil gi flere negative konsekvenser enn de andre alternativene, fordi det innebærer 
en større reduksjon i omdelingsfrekvens. Det er også mer usikkerhet knyttet til effektene av 
en slik endring, fordi den antas å få større effekt på etterspørsel og derfor også statlig kjøp-
beregningene. Samtidig er det også alternativet som reduserer beregnet statlig kjøp mest, 
med en reduksjon på over 900 mill. kr i 2025. Det er her viktig å merke seg at Posten først 
ville innført dette fra 2021 ut fra kommersielle hensyn.  
 

2.2.3 Mulige målrettede tiltak for å kompensere for negative konsekvenser av 
redusert omdelingsfrekvens  

CE skriver i utredningen at det er mulig å opprette målrettede tiltak for å kompensere for ev. 
negative konsekvenser som noen grupper vil kunne oppleve av redusert omdelingsfrekvens, 
i stedet for å beholde et universelt høyt (og kostbart) servicenivå for hele befolkningen 
gjennom en bred leveringsplikt.  
 
CE identifiserer i utredningen slike mulige alternative tiltak, blant annet:  
 

                                                 
2 Med omdeling annenhver dag vil postmottakere få omdeling til postkassen mandag, onsdag og 
fredag én uke, tirsdag og torsdag den neste uken, osv. En slik frekvens innebærer at ett postbud kan 
gå to ruter: én rute om mandager, onsdager og fredager, og en annen rute tirsdager og torsdager. 
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 Målrettede tiltak til enkeltgrupper tilsvarende dagens ordning for gratis fremsending 
av blindeskriftsendinger, altså at staten fullfinansierer nye løsninger. 

 Direkte kompensasjon til sårbare brukere/brukergrupper i form av kompensasjon for 
bruk av eksisterende ekspresstjenester eller gratis transport til ekspedisjonssted.  

 Bruk av alternative og allerede eksisterende nettverk for distribusjon, for eksempel 
hjemmehjelpen, skolebussen eller avisbudnettet. 

 Promotering av alternative teknologier, for eksempel gjennom tilbud om opplæring i 
bruk av digitale verktøy eller gjennom kjøp av mobilt utstyr eller mobil bredbånd. 

 
CE understreker at klare utvelgelseskriterier, for eksempel knyttet til alder, mobilitet og/eller 
lokasjon, er helt avgjørende for en velfungerende ordning dersom en innfører slike 
målrettede tiltak. Kriteriene må sikre at bare de som har et kritisk behov får tilbud om tiltaket. 
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3 Samferdselsdepartementets vurdering  
Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen gang tidligere ved hjelp 
av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post drastisk redusert. 
Brevmengden har falt dramatisk og vil fortsette å falle i årene som kommer. Samtidig som 
etterspørselen i befolkningen reduseres, vil statens utgifter knyttet til statlig kjøp av 
ulønnsomme posttjenester fortsette å øke dersom kravene til leveringspliktige posttjenester 
ikke endres. På et tidspunkt vi samfunnets betalingsvilje for dagens servicenivå ikke lenger 
være til stede.  
 
 
Figur 4  Faktisk og estimert utvikling i adresserte postkasseleverte sendinger per 

kategori 2011-2025 (tusen sendinger) 
 

 
Kategorien andre adresserte postsendinger består av magasiner, adressert direktereklame, administrative post, fakturaer og 
regninger, privatbrev, innkommende internasjonale brev og en liten andel uklassifiserte postsendinger. Kategorien småpakker 
omfatter innenlandske pakker og innkommende internasjonale pakker sendt som brevpost og utlevert i postkassene. 

Kilde: Copenhagen Economics (2017) 
  
Det er i løpet av de siste årene foretatt flere endringer i omfanget av de leveringspliktige 
posttjenestene for å begrense veksten i kjøp av ulønnsomme tjenester. Blant annet har det 
siden 90-tallet vært en utvikling der egendrevne postkontorer har blitt erstattet av Post i 
Butikk og kravet om ordinær postomdeling på lørdager er avviklet fra 2016. Fra 2018 vil A- 
og B-post bli slått sammen til én felles brevstrøm. Disse omstillingene har medført at Posten 
har kunnet effektivisere sin drift og redusert Postens kostnader med betydelige beløp. De 
omfattende omstillingene har medført en gjennomsnittlig årlig nedbemanning på over 500 
årsverk i perioden fra 2011 til og med 2017. En positiv bieffekt av overgangen til én 
poststrøm fra 2018 er også at CO2-utslippet fra postvirksomheten kuttes betraktelig ettersom 
en større del av hovedpostgangen vil skje med bil og jernbane, i stedet for med fly som i dag. 
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Boks 2 Vekst i pakkemarkedet  
Selv om brevvolumet faller, vokser markedet for småpakker levert i postkassene. Nordmenns 
e-handel øker, jf. veksten i "småpakker" i figur 4 over. Selv om dette avhjelper situasjonen 
noe, er det langt fra nok til å oppveie for tap knytta til fallet i brevvolumet. Postens tall viser at 
antall varesendinger i dag utgjør om lag 7 sendinger per husstand per år. Selv med en tre-
dobling til 21 pakker per år per husstand, vil det ikke være i nærheten av å kompensere for 
fallende brevvolum. Figur 5 illustrerer hvor liten andel småpakker utgjøre av det totale antall 
sendinger postbudene leverer ut i postkassene.  
 
Figur 5  Forventet gjennomsnittlig antall sendinger per husstand per uke i 2019 

 

Kilde: Posten Norge AS 

 
 
Til tross for endringene i leveringsplikten og et solid effektiviseringsarbeid fra Postens side, 
vil kostnadene for å opprettholde nivået på leveringsplikten fortsette å øke fra 2019. Ettersom 
fallet i brevmengden fortsetter, vil statens kostnad per leveringspliktige brevsending bli mer 
enn tre ganger så stor fra 2018 til 2025. Ettersom omstilling i postsektoren tar tid, mener 
Samferdselsdepartementet at man allerede nå må legge planer for hvordan kravene til 
leveringspliktige posttjenester skal endres i takt med samfunnets behov for posttjenester. 
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Figur 6  Nettokostnader for leveringspliktige tjenester 2018-2025 (dagens nivå på 
leveringspliktige tjenester) 

 
Note:  Nettokostnadene inkluderer ulønnsomhet knyttet til omdelingsfrekvens, internasjonal post, levering til blinde og 
svaksynte, samt grunnleggende banktjenester i landpostnettet. Ulønnsomhet knyttet til å opprettholde to brevstrømmer er ikke 
tatt med, da denne plikten er fjernet fra 2018. Kommersielt lønnsom tilpasning endres i 2021 fra omdeling annen hver dag til 
omdeling én gang per uke.  

Kilde: Copenhagen Economics (2017)  
 
 
Som en følge av de dramatiske endringene i postmarkedet mener 
Samferdselsdepartementet at det er nødvendig å vurdere alternative løsninger for 
leveringspliktige posttjenester i fremtiden. Departementet vurderer derfor de fire alternativene 
CE har gjort en vurdering av i sin utredning:  
 

1. Fortsette med dagens omfang av leveringspliktige tjenester 
2. Redusere kravet til annen hver dag i byene og opprettholde krav om fem dager i uken 

på steder uten egen avisdistribusjon  
3. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til annen hver dag 
4. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til én gang i uken  

 
Alternativ 1 vil ikke være bærekraftig på sikt og Samferdselsdepartementet anser det som 
hensiktsmessig å avvikle det lovfestede kravet til fem omdelingsdager. Ettersom endringer i 
omdelingsfrekvens må vedtas i Stortinget, samt at det må sikres tilstrekkelig tid til omstilling 
for Posten, mener departementet at en slik endring vil kunne skje tidligst fra 2020.  
 
Når det gjelder hva som ville være bedriftsøkonomisk lønnsomt for Posten, fremkommer det i 
utredningen fra Copenhagen Economics at det allerede i dag er ulønnsomt for Posten å 
omdele postsendinger fem dager i uken. Om selskapet ikke var pålagt en leveringsplikt, ville 
de ut fra kommersielle hensyn ønsket å distribuere annen hver dag fra 2018. Fra 2021 ville 
Posten ønsket å omdele postsendinger bare én dag i uken, om de sto fritt.  
 
De beregnede nettokostnadene knyttet til de ulike alternativene fremkommer i Tabell 1. 
Kostnader knyttet til å tilby grunnleggende banktjenester i landpostnettet og gratis 
blindeskriftsendinger foreslås opprettholdt og fremstår således som minstenivået for statlig 
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kjøp av ulønnsomme posttjenester. Ettersom omdeling minst én gang per uke (alternativ 4) 
vil være lønnsomt i hele perioden, vil nettokostnadene for et pålegg om omdeling en gang i 
uken også følge dette minstenivået.  
 
 
Tabell 1  Beregnede kostnader for alternative nivå på leveringsplikten 
 
 Nettokostnader (mill. kr) 
Alternativ Omdelingsfrekvens 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 5 dager i uka  497 526 558 712 786 854 924 988 
2 2,5 og 5 dager i uka 391 399 409 542 594 642 691 736 
3 2,5 dager i uka  58 59 60 184 226 264 303 338 
4 1 dag i uka  58 59 60 61 62 62 63 63 

Kilde: Copenhagen Economics (2017) 
 
 
Å redusere dagens leveringsplikt til annen hver dag bare i tettbygde strøk (alternativ 2), 
fremstår lite attraktivt av to grunner. Det gir for det første utfordringer når det gjelder 
avgrensning både på et gitt tidspunkt og fremover i tid av hvilke områder som skal kvalifisere 
for postomdeling fem dager i uken og hvilke som bare skal få annen hver dag. Det gir for det 
andre en begrenset reduksjon i statlig kjøp, fordi kostnaden ved å distribuere i spredtbygde 
strøk er betraktelig høyere enn i tettbygde strøk.  
 
Ved å redusere leveringsplikten til annen hver dag i hele landet (alternativ 3) vil 
nettokostnadene i første omgang bli lave, før de vil øke fra 2021 når det vil være kommersielt 
lønnsomt for Posten å redusere antall omdelingsdager til én dag per uke.  
 

3.1 Forslag som sendes på høring 
Etter departementets vurdering er vi nå kommet til et punkt der kostnadene knyttet til dagens 
servicenivå blir så høye at vi må redusere kravene til de leveringspliktige posttjenestene. 
Departementet foreslår å redusere kravet til omdeling av postsendinger fra 5 dager i uken til 
omdeling annen hver dag i hele landet, men ønsker likevel høringsinstansenes innspill på 
alle de alternativene som fremgår i pkt. 2.2.1 og som er utredet i Copenhagen Economics 
rapport.  
 
En reduksjon av antall omdelingsdager til annen hver dag, er beregnet til å redusere statens 
kostnader til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester med rundt 500 mill. kr årlig fra 2020, 
mens besparelsen fra 2025 vil ha økt til ca. 650 mill. kr årlig.  
 
Departementet har ikke lagt opp til at det innføres særskilte kompenserende tiltak gjennom 
postlovgivningen i forslaget som sendes på høring. Dette skyldes blant annet at det finnes 
kommersielle tilbud i markedet som vil kunne sikre et høyere servicenivå ved behov, og at 
det kan vurderes mer målrettede kompenserende tiltak innenfor det enkelte sektorområde. I 
kapitlene 3.2 til 3.6 redegjøres det nærmere for utsatte brukergrupper og områder og 
departementets vurdering av disse. Departementet ber særskilt om tilbakemelding fra 
høringsinstansene på dette.   
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Departementet legger imidlertid opp til en forskriftshjemmel som åpner for å pålegge Posten 
å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. Tilbudet skal være kommersielt, det vil 
si at Posten skal ta den prisen for postboksene som er nødvendig for å dekke kostnadene 
selskapet har med ordningen, slik at ordningen ikke fører til økt behov for statlig kjøp. 
Ettersom brev- og pakkestrømmen fremdeles vil gå daglig til alle faste ekspedisjonssteder, vil 
et slikt pålegg sikre fortsatt daglig utlevering av postsendinger. 
 
 

3.2 Aviser 
Det omdeles om lag 1 million aviser i abonnement daglig i Norge. Basert på de seneste 
offentliggjorte tallene fra avisbransjen (februar 2017) omdeler Posten ca. 15 pst. av 
aviseksemplarene. Om lag halvparten av disse 15 prosentene vil ikke bli utlevert til 
abonnentene på utgivelsesdagen når utlevering skjer annen hver dag. 
 
Som nevnt i kapittel 3.1 legger departementet imidlertid opp til en forskriftshjemmel som 
åpner for å pålegge Posten å tilby postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder. Utlevering til 
faste ekspedisjonssteder vil skje som tidligere, og derfor vil postmottakere kunne motta lokal 
og regionalt innleverte aviser daglig så fremt de leier en postboks.  
 
Da ordinær postdistribusjon på lørdager ble avviklet, utlyste Samferdselsdepartementet en 
kontrakt om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager i områder uten egen 
avisdistribusjon. Kontrakten var ment å dekke opp de uheldige virkningene avvikling av 
lørdagsdistribusjon ville få for avisabonnenter i distriktene.  
 
Når Samferdselsdepartementet nå ikke foreslår en tilsvarende kontrakt for avisdistribusjon 
på dager uten ordinær postdistribusjon, skyldes dette flere forhold. For det første er det 
stadig færre avisabonnenter som utelukkende leser avisen på papir. Økt bredbåndsdekning3, 
stadig flere bredbåndsabonnement4 og stadig økende digital kompetanse i hele 
befolkningen5, gjør at papiravisen som et middel for informasjon til befolkningen om aktuelle 
nyheter er blitt et supplement til nettaviser- og etermedier. For det andre er en eventuell 
kontrakt på avisdistribusjon annen hver dag i områder uten egne avisbudnett en kompleks 
kontrakt som vanskelig lar seg operasjonalisere både på et gitt tidspunkt og –  i et skiftende 
og nedadgående marked – spesielt fremover i tid. For det tredje ville kontrakten trolig blitt så 
kostbar at en betydelig del av reduksjonen i statlig kjøp av posttjenester ville måtte brukes til 
statlig kjøp av avisomdeling. Når Samferdselsdepartementet nå vurderer å kutte  i 
omdelingsfrekvensen av ordinær post til hele befolkningen fordi den teknologiske og 
markedsmessige utviklingen gjør det nødvendig, og fordi det vanskelig kan forsvares å bruke 
opp mot 1 mrd. kr årlig på kjøp av posttjenester når behovet er så synkende, er det vanskelig 
å forsvare å benytte de innsparte midlene – som kunne gått til andre viktige tiltak i samfunnet 
– til omdeling av papiraviser til en svært begrenset gruppe av befolkningen. 
 

                                                 
3 Analysys Mason: Dekningsanalysen 2017. Rapport utarbeidet for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet.  
4 SSBs internettmåling. 
5 SSBs bruk av IKT i husholdningene og Undersøkelse gjort av Kantar Telenors og Finans Norge om 
forbruker- og finanstrender. 
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Dette rasjonale gjelder også for ordningen med kjøp av lørdagsdistribusjon av aviser. I en 
fremtid der omdeling av postsendinger til utleveringspostkassene bare skjer annen hver dag, 
og på sikt kanskje enda sjeldnere, er det vanskelig å forsvare at man bruker i 
størrelsesorden 100 mill. kr årlig på omdeling av aviser på lørdag til en svært begrenset del 
av befolkningen. Det må derfor vurderes om også denne ordningen må endres eller avvikles 
fra 2020 eller 2021. Stortinget vil i så tilfelle få dette spørsmålet til behandling. 
 
Samferdselsdepartementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette.  
 

3.3 Biologiske preparater 
Frakt av prøvemateriale fra legekontorer og inn til laboratoriene for analyse vil berøres av 
omstillinger i postmarkedet.  
 
Medisinske laboratorier tilbyr ofte hentetjenester fra legekontorer i sine nærområder. 
Laboratoriefirmaet Fürst tilbyr for eksempel en hentetjeneste på Østlandet der de også tar 
med prøver til andre laboratorier, både på Øst- og Vestlandet og i Midt-Norge. Tilsvarende 
ser man at det som en respons på bortfallet av lørdagsdistribusjon er etablert budbilruter for 
innsamling av prøver til analyse i deler av landet der dette ikke har vært tilbudt tidligere.  
 
I forbindelse med at antall brevstrømmer reduseres fra to til én fra 2018, har Sykehusinnkjøp 
HF inngått avtale med Posten Norge AS om frakt av laboratorieprøver fra legekontorer til 
sykehusene. Avtalen er ment å sikre rask levering av prøver, uavhengig av hvor i landet de 
er tatt. Avtalen omfatter også levering til laboratoriene på lørdager, slik at blodprøver som 
sendes fredag vil ankomme laboratoriene neste dag. Avtalen innebærer at helseforetakene 
kjøper Bedriftspakke ekspress over natt fra Posten, det vil si at de tar i bruk en eksisterende 
tjeneste i markedet. 
 
Når det gjelder en reduksjon i antall omdelingsdager, vil dette etter vår vurdering bare 
påvirke utdeling til laboratorier i den grad disse opererer med gateadresser og ikke 
postboksadresser. Forsendelser som haster vil således måtte sendes til en 
postboksadresse, eller tjenesten Bedriftspakke ekspress over natt vil måtte benyttes.  
 
Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.  
 

3.4 Medisiner 
Frakt av medisiner fra lokale apotek og nettapotek og ut til forbrukerne kan deles i to: 
Sendinger som kvalifiserer for fraktrefusjon og vanlige sendinger som inneholder medisiner 
og medisinsk forbruksmateriell.  
 
For at en medisinsending skal ha rett til fraktrefusjon, må den inneholde legemidler for noen 
få, alvorlige sykdommer, eller være spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet. Ut fra 
alvorlighetsgraden antas det at disse allerede i stor grad sendes ekspress over natt, og at 
endringen i postloven som foreslås nå ikke vil påvirke forsendelsesmåten og dermed 
kostandene knyttet til fraktrefusjonsordningen.  
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Når det gjelder vanlige medisiner og medisinsk forbruksmateriell fra apotek, opererer 
apotekene allerede i dag med en leveringstid fra én til tre dager. Fra 2018 vil dette med 
forsendelse med Posten normalt bli to til fire dager når én felles poststrøm blir innført.  
 
Ved innføring av postdistribusjon annen hver dag, vil leveringstiden øke med én dag for 50 
pst. av sendingene. Normalt sett vil dette være tilstrekkelig for de fleste apotekkunder som 
mottar disse sendingene, med mindre det er inntruffet forhold som tilsier at distribusjonen 
haster mer.  
 
Det er svært mange forutsetninger som må være til stede for at sending av vanlige medisiner 
og forbruksmateriell skal ha behov for ekspress over natt, for ikke å snakke om at en økt 
leveringstid på én dag for 50 pst. av sendingene skal gi negative konsekvenser. 
 

1. Behovet må være akutt, enten på grunn av manglende planlegging eller på grunn av 
at en akutt situasjon har oppstått. 

2. Den akutte situasjonen må være mindre alvorlig enn noe som fordrer innleggelse på 
institusjon, og mindre alvorlig enn det som utløser rett på fraktrefusjon.  

3. Videre må personen både bo hjemme, være immobil og ikke ha borgerstyrt personlig 
assistent, hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.  

4. Til slutt må det ikke eksistere aktører med ekspresstilbud som leverer til området.   
 
Samferdselsdepartementet viser ellers til Prop. 131 S (2016-2017) der Stortinget sluttet seg 
til at det på grunn av svært lavt behov for fremsending av medisiner over natt ikke skal 
opprettes spesialløsninger for fremsending av medisiner ved overgangen til én brevstrøm. 
På denne bakgrunn er overgangen til postomdeling annen hver dag, som vil gi økt 
leveringstid på én dag for 50 pst. av sendingene, en mindre endring en overgangen til én 
brevstrøm. 
 
Samferdselsdepartementet ser på denne bakgrunn ikke behov for å opprette nye statlige, 
kostbare spesialløsninger for fremsending av medisiner. 
 
Når det gjelder det mulige kompenserende tiltaket at staten kan betale for ekspress-
sendinger/enkeltsendinger, som CE drøfter som et mulig tiltak, anser 
Samferdselsdepartementet at en eventuell utvidelse av fraktrefusjonsordningen ville vært 
den naturlige løsningen og ikke en spesialløsning i postregelverket for statlig finansiert 
postomdeling til en svært begrenset gruppe. 
 
Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.  
 
 

3.5 Særlig om sårbare grupper 
CE har i utredningen pekt på en gruppe bestående av maksimalt 30 - 35 000 eldre og 
bevegelseshemmede i spredtbygde strøk som trolig ikke har tilgang på alternativ til Posten til 
en overkommelig pris og som heller ikke har digital kompetanse. Denne gruppen vil dermed 
kunne oppleve negative effekter av endret omdelingsfrekvens når det gjelder 
fremsendingstid for papiraviser og medisiner. CE har kort drøftet mulige kompenserende 
tiltak for slike grupper.  
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Som det fremkommer av gjennomgangen i kapitlene 3.2 og 3.4 foreslår 
Samferdselsdepartementet ikke å opprette egne kostbare statlige løsninger for å dekke disse 
behovene, og det foreslås heller ikke en ordning med statlig kjøp av ekspressendinger. 
Departementet vil i det videre gjennomgå grunnlaget for dette valget. 
 
Det er for det første viktig å påpeke at alle fremdeles vil kunne få tilsendt aviser og medisiner 
gjennom bruk av det ordinære tjenestetilbudet. En omlegging til postomdeling annen hver 
dag betyr at fremsendingstiden forlenges med én dag for 50 pst. av sendingene, ikke at 
sendingene ikke kommer frem til mottakeren. Videre vil som nevnt leie av postboks kunne 
sikre mottak av lokalt og regionalt innleverte aviser på utgivelsesdagen. 
 
For det andre er papiravisenes innhold og rolle i ferd med å endre seg fra ren 
nyhetsformidling til reportasjer, dypere innsiktsartikler og reaksjoner på og oppfølging av 
hendelsesnyheter. Umiddelbare hendelsesnyheter blir nå formildet på nettaviser og andre 
nettsider. Alle, også den nevnte gruppen på 30 - 35 000 postmottakere, har tilgang til TV og 
radio der hendelsesnyheter og andre nyheter formidles mange ganger daglig. Utbredelsen 
av bredbåndsdekning og papiravisenes nettilbud gjør også at få er avhengige av papiravisen 
for å få sitt umiddelbare informasjonsbehov dekket. Under 1 000 husstander mangler i dag 
tilbud om nedlastingshastigheter på 4 Mbit/s6, som er nok til å lese nettaviser og andre 
nettsider der nyheter formidles. For distribusjon av papiraviser er det derfor en viktig 
distinksjon mellom behov og ønsker, noe CE også understreker i sin utredning.  
 
For det tredje vil denne gruppen mennesker i stor grad bo slik til at de har tilgang på 
landposttjeneste, det vil si at postbudet kan tilkalles for å utføre grunnleggende post- og 
banktjenester der de bor. I tillegg tilbyr landpostbudene hjemkjøring av pakker etter avtale. 
For den sårbare gruppen mennesker vil derfor en omlegging av utdelingen fortrinnsvis bety 
noe dersom det er snakk om sendinger med svært stor grad av hast, for eksempel livsviktige 
medisiner.7 Det har imidlertid formodningen mot seg at eldre, immobile personer i en slik 
situasjon ikke har kontakt med hjemmesykepleien eller en helseinstitusjon slik at sendingene 
kan hentes i Post i Butikk eller formidles til mottakerne på andre måter.  
 
For det fjerde finnes det kommersielle ekspresstilbud som dekker hele landet, til alle deler av 
landet med levering over natt, til mange deler av landet levering samme dag. Enkelte typer 
leveringer til enkelte steder vil være veldig dyre. Men de er tilgjengelige og dersom en 
forsendelse haster nok vil også betalingsviljen være til stede. 
 
Det er også slik at postlovens formål er å "legge til rette for at brukere over hele landet skal 
få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige 
tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser." Når det 
digitale skiftet fører til sterkt fall i etterspørselen etter tradisjonelle posttjenester, vil det ikke 
være fremtidsrettet å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset en annen tid. Det er derfor 
viktig å skille mellom leveringspliktige posttjenester som er grunnleggende og spesielle 
                                                 
6 Analysys Mason: Dekningsanalysen 2017. Rapport utarbeidet for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 
7 Merk også, som nevnt i kapittel 3.4, at behovet for fremsending av medisiner over natt anses som 
svært lavt. 
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tjenester som bør tilbys på kommersielle vilkår. Det vil ikke være effektiv bruk av samfunnets 
ressurser å opprette egne kostbare løsninger som likevel i de aller fleste tilfeller vil kunne 
løses gjennom eksisterende ordinære tilbud og som i de resterende tilfeller vil kunne løses 
ved å bruke eksisterende ekspresstjenester.  
 
Samferdselsdepartementet ber særlig om høringsinstansenes syn på dette.  
 

3.6 Forhåndsstemmer 
Endringen i antall omdelingsdager kommer i liten grad til å påvirke fremsending av 
forhåndsstemmer. Det vil fortsatt være daglig innsamling av postsendinger fra PiB og 
terminaler og daglig bokslegging av sendinger i postboksanleggene. Dette innebærer at det 
bare er forhåndsstemmer som enten sendes som frimerkefrankert brev lagt i en rød 
postkasse som befinner seg i en distribusjonsrute eller som utleveres andre steder enn i et 
postboksanlegg som vil bli påvirket av den foreslåtte endringen.  
 
For kommunene vil det da være viktig å sikre at innlevering av postsendinger som inneholder 
forhåndsstemmer skjer til PiB eller på en måte som sikrer daglig innsamling av sendingene. 
Videre er det en fordel om adressen til valgstyret er knyttet til en postboksadresse, slik at det 
sikres daglig omdeling. Et flertall av de kommunale valgstyrene har i dag bare postadresser 
som er gateadresser, jf. Valgdirektoratets nettside. Ettersom en omlegging til postomdeling 
annen hver dag vil gjøre det fordelaktig for kommuner som ønsker daglig postmottak å gå 
over til postboksadresse, antas det at valgstyrene etter hvert også vil få postboksadresser.  
 
Dersom adressering av forhåndsstemmer til postboksadresser anses som umulig å 
gjennomføre, vil et alternativ være å sikre innsamling og utlevering av forhåndsstemmer siste 
helg før valgdagen med hjemmel i postloven § 12. Dette kan gjøres ved statlig kjøp av 
ekspresstjenester eller ved et pålegg i samsvar med postloven § 12.  
 
Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på dette.  
 

3.7 Innsamling av prøver til Veterinærinstituttet 
Endringer i inn- og utlevering av postsendinger vil også kunne påvirke innsamling av 
prøvemateriale til Veterinærinstituttet, innenfor både dyrehelse og mattrygghet. Ettersom det 
fortsatt vil være utlevering til postboksanlegg fem dager i uken, vil mottak av prøvemateriale i 
postbokser fortsatt kunne skje som før. En tilpasning vil derfor kunne være at også de 
resterende av Veterinærinstituttets laboratorier oppretter postboksadresser. I den grad 
innlevering av prøvemateriale skjer til innsamlingspostkasser i distribusjonsnettet, vil slik 
innlevering måtte flyttes til innsamlingssteder med daglig hentefrekvens som for eksempel 
Post i Butikk eller postkontor.  
 
Ettersom Veterinærinstituttet allerede har gode rutiner for innsamling av prøvemateriale, 
både gjennom postnettet og på andre måter, synes det som om det kun er behov for mindre 
justeringer av dagens praksis.  
 
Samferdselsdepartementet ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette.  
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4  Forholdet til postdirektivet 
EUs postdirektiv artikkel 3 setter rammene for de leveringspliktige tjenestene. For antall 
omdelingsdager følger dette av artikkel 3 nummer 3: 

Member States shall take steps to ensure that the universal service is guaranteed not 
less than five working days a week, save in circumstances or geographical conditions 
deemed exceptional, and that it includes as a minimum: 

- one clearance, 
- one delivery to the home or premises of every natural or legal person or, by way of 

derogation, under conditions at the discretion of the national regulatory authority, 
one delivery to appropriate installations. 

Any exception or derogation granted by a national regulatory authority in accordance 
with this paragraph must be communicated to the Commission and to all national 
regulatory authorities. 

 
Inntil nylig ble denne bestemmelsen tolket slik at leveringspliktig tilbyder som hovedregel skal 
samle inn og levere ut post minst fem dager i uken, jf. postloven § 7 nummer 2 og 3. Kravet 
ble innført i 1997 når direktivet ble fastsatt, og det gjenspeilet betydningen av postomdeling i 
datidens samfunn. Nedgangen i brevmengden siden direktivet ble fastsatt har også i EUs 
medlemsland vært betydelig. EUs medlemsland har imidlertid merket nedgangen i ulik grad. 
Det er de mest digitaliserte landene som naturlig nok har hatt den største nedgangen, (jf. 
figur 2). Det har på denne bakgrunn blitt innført ulike nasjonale ordninger i Europa slik at 
samfunnets kostnader for postomdeling tilpasses nye nasjonale behov. De mest digitaliserte 
landene har innført nye måter å tolke leveringsplikten i artikkel 3 på i sin gjennomføring av 
direktivet som ikke har ført til sanksjoner fra tilsynsmyndighetene i Brussel.  
 
Med de ordningene for omdeling som nå er innført i sammenlignbare land ellers i Europa, 
ligger det an til at det er tilstrekkelig at det finnes et tilbud om en kommersiell tjeneste som 
kan benyttes for å oppnå daglig utdeling av sendinger.  
 
I de alternativene som vurderes i Norge, vil det fortsatt være mulig for alle norske borgere å 
sende post på daglig basis og å motta postsendinger i postboks på daglig basis, ettersom 
post- og pakkestrømmen til og fra postkontor og post i butikk vil gå daglig. Basert på 
ordningene som er innført i sammenlignbare land ellers i Europa, er det departementets 
foreløpige vurdering at dette bør være tilstrekkelig til at direktivets krav også her hos oss 
anses oppfylt. Departementet vil utrede dette nærmere. 
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5 Forslag til lovendring 
På bakgrunn av gjennomgangen over, vil Samferdselsdepartementet foreslå å endre 
kravene til utleveringsdager i postloven § 7 første ledd nummer 3 fra fem dager i uken til 
annenhver dag, det vil si tre dager den ene uken og to dager den andre uken. Slik kan ett 
postbud betjene to postruter.  
 
Det foreslås også å presisere bestemmelsen i postloven § 7 annet ledd om avisdistribusjon 
seks dager i uken på steder uten tilbud fra kommersielle avisbudnett, slik at det klart fremgår 
at denne ordningen bare omfatter avisutlevering på lørdager.  
 
Videre foreslås det å endre postloven § 7 annet ledd andre punktum for å gi departementet 
hjemmel til å pålegge at det skal tilbys postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder.  
 
Departementet ser også at det er behov for å endre kravet til innsamling av postsendinger, i 
den grad innsamlingen skjer ute i den enkelte postrute. Ettersom det bare er fem prosent av 
den totale postmengden som samles inn i postrutene/fra røde postkasser, ser ikke 
departementet behov for å endre § 7 første ledd nummer 2, men heller gi et unntak i 
postloven § 8 for plikten til daglig innsamling av postsendinger for de 
innleveringspostkassene som blir berørt. 
 
Ettersom departementet ønsker innspill til alle alternativer som fremgår i 2.2.1 og som er 
utredet av Copenhagen Economics, vil vi også synliggjøre hvilke lovendringer som vil være 
nødvendig dersom andre alternativer enn Samferdselsdepartementets anbefaling velges.  
 
 

5.1 Endringer i § 7 om leveringsplikt 
 

5.1.1 Nytt § 7 første ledd nummer 3:  
 
Alternativ 1 
3.  én utlevering av postsendinger annen hver dag, mandag til fredag, til enhver juridisk 
eller fysisk persons forretningssted eller faste helårlige bosted,  
 
Alternativ 2 
3.  utlevering av postsendinger minst én gang i uken til enhver juridisk eller fysisk 
persons forretningssted eller faste helårlige bosted.  
 
Alternativ 3 
3.  utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller 
faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annen hver dag, 
mandag til fredag, i øvrige områder.  
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5.1.2 Endret fjerde ledd:  
Myndigheten kan gi forskrift om utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere 
som ikke har annen avisdistribusjon. Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om 
omfanget av og krav til de leveringspliktige tjenestene, herunder om tilbud ved alle faste 
ekspedisjonssteder om leie av postboks. Myndigheten kan også gi forskrift og fatte 
enkeltvedtak om geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlingsordning og 
antall og plassering av ekspedisjonssteder. 
 
 

5.2 Endringer i § 8 om unntak fra leveringsplikt 
 
§ 8 nytt tredje ledd:  
 
Kravet til fem dagers innsamling av postsendinger etter § 7 første ledd nummer 2 gjelder ikke 
i forbindelse med utlevering annen hver dag etter § 7 første ledd nummer 3. 
 
 

6 Merknader til lovforslaget 

6.1 Merknader til endringene i § 7 

6.1.1 Til § 7 første ledd nummer 3:  
 
Alternativ 1 
Med formuleringen annen hver dag, mandag til fredag menes at omdeling av post skal skje 
annenhver dag i en to-ukers syklus, det vil si mandag, onsdag og fredag den første uken, og 
tirsdag og torsdag den andre uken. På denne måten kan samme postbud dekke to ruter ved 
å alternere mellom rutene. Bestemmelsen åpner for at det er leveringspliktig tilbyder som ut 
fra operasjonelle hensyn deler inn rutene og avgjør hvilke ruter som skal gås på hvilke dager.  
 
Alternativ 2 
Med formuleringen minst én gang i uken menes at omdeling av post skal skje ukentlig, det vil 
si minst én gang fra og med mandag til og med fredag. På denne måten kan samme postbud 
dekke fem postruter i løpet av en arbeidsuke. Bestemmelsen åpner for at det er 
leveringspliktig tilbyder som ut fra operasjonelle hensyn deler inn rutene og avgjør hvilke 
ruter som skal gås på hvilke dager.  
 
Alternativ 3 
Denne bestemmelsen innebærer en mer tyngende leveringsplikt for spredtbygde områder, 
for eksempel de områdene som ikke mottar aviser gjennom et kommersielt avisbudnett 
(omfatter ikke avisbudnett som finansieres ved statlig kjøp). Ettersom avisbudnettene kan ha 
en dynamisk utbredelse, vil det kunne være vanskelig å avgjøre hvor det er krav til 
femdagers omdeling og regler for dette vil kunne fastsettes etter eksisterende 
forskriftshjemmel.  
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6.1.2 Til § 7 fjerde ledd første punktum 
Endringen i fjerde ledd første punktum innebærer at hjemmelen til å fastsette forskrift om 
avisdistribusjon på steder uten avisbudnett begrenses til lørdagsdistribusjon. Dette 
innebærer en videreføring av dagens hjemmel, men ikke en utvidelse med mulighet for 
kompenserende tiltak ved overgangen til postomdeling annen hver dag.   
 

6.1.3 Til § 7 fjerde ledd annet punktum 
Endringen i fjerde ledd annet punktum innebærer at Samferdselsdepartementet får hjemmel 
til å pålegge Posten å tilby leie av postbokser til alle postmottakere som måtte ønske å leie 
én postboks. Tilbudet skal være kommersielt, dvs. at Posten skal ta minimum den prisen 
som er nødvendig for å dekke selskapets utgifter ved ordningen slik at kostnadene ikke skal 
kunne bli del av statlig kjøp-krav i fremtiden. Tilbudet vil blant annet sikre at regionalt og 
lokalt innleverte aviser vil kunne hentes av postmottakere på utgivelsesdagen og at brev 
fremdeles kan ha to dagers normal fremsendingstid.  
 

6.2 Merknader til § 8 
Til Nytt siste punktum i § 8 annet ledd:  
§ 8 annet ledd får et nytt siste punktum som avgrenser plikten til daglig innsamling av 
postsendinger etter § 7 nummer 2, til bare å gjelde innsamlingspunkter som betjenes på 
daglig basis, det vil si innleveringssteder som ikke bare oppsøkes i forbindelse med at 
postbudet utleverer postsendinger.   
 
Det er bare om lag 5 prosent av postsendingene som samles inn i røde postkasser, resten 
innleveres på faste ekspedisjonssteder eller på terminal. De fleste av de røde 
innleveringskassene er plassert i tilknytning til et ekspedisjonssted og vil således tømmes 
daglig også etter en omlegging. For de innleveringskassene som er plassert ut i 
postbudrutene, vil tømming bare skje i forbindelse med at postbudet utleverer postsendinger.  
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7 Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene på statsbudsjettet, isolert sett, av å redusere 
omdelingsfrekvensen fremgår av figur 3 i kapittel 2 og tabell 2 nedenfor. I 2025 vil 
nedgangen i statlig kjøp være estimert til mellom 925 og 252 mill. kr i året, avhengig av 
hvilken løsning som velges.  
 
Tabell 2  Besparelse knytta til å endre leveringsplikten (mill. kr) 
 

Alternativ  Statlig kjøp 2025 Besparelse 
Opprettholde dagens løsning 988 0 
Omdeling hver dag eller 
annenhver dag avhengig av 
avisbudnett 

736 252 

Omdeling annen hver dag i 
hele landet 

338 650 
 

Omdeling én dag i uka 63 925 
 
Når det gjelder eventuelt økte utgifter knyttet til endringer på andre poster, er dette 
gjennomgått i kapittel 3. I stor grad vil mulige økte utgifter være knyttet til utvidet bruk av 
ekspressløsninger slik som bedriftspakke ekspress over natt. Som det redegjøres for mener 
Samferdselsdepartementet at dette ikke vil få et stort omfang.  
 
For forhåndsstemmer, er det allerede i dag tilfeller der fremsendingstiden mellom 
innleveringssted og mottakende valgstyre tilsier bruk av bedriftspakke ekspress over natt for 
de stemmene som avgis fredag før valgdagen. For innsending av forhåndsstemmer til 
valgstyrer uten postboksadresse, vil man ved utlevering annen hver dag måtte bruke 
eksepresstjenester uansett fremsendingstid, for å sikre daglig utlevering. Dersom alle 
valgstyrer i norske kommuner leier en postboks, vil dette begrense ekstrakostnaden til 1 100 
kr for hver postboks, til sammen 282 700 kr for de 257 kommunene hvis valgstyrer ikke 
oppga en postboksadresse ved forrige stortingsvalg. Noen av disse kommunene vil trolig 
opprette postboksadresser av helt andre årsaker enn kun mottak av forhåndsstemmer på 
valgdagen og dagen etter annen hvert år.   
 
Miljøeffekter av forslaget 
Når det gjelder effekten på miljøet av en omlegging til omdeling annenhver dag i hele landet, 
vil dette gi opp mot en halvering av total kjøreavstand for Postens bud og medføre ca. 20 
mill. km mindre kjøring i året. Posten har over flere år hatt en aktiv strategi for overgang til 
bruk av elektriske kjøretøy og disponerer i dag mer enn 1 000 el-mopeder og el-biler som 
benyttes til postdistribusjon, primært i sentrale områder hvor avstandene i budrutene gjør det 
mulig å benytte elektriske kjøretøy. Resultatet av kjøretøystrategien samt avviklingen av 
lørdagsomdeling i 2016 er at det allerede er tatt ut store effekter i form av reduserte 
klimagassutslipp fra postomdelingen, fra om lag 20 000 tonn CO2 i 2013 til 12 600 tonn 
estimert for 2017. Overgangen til 2,5 omdelingsdager anslås å redusere de årlige utslippene 
med ytterligere 5 000 tonn CO2. For omdelingen betyr det en reduksjon i utslipp på ca.  40 
pst. sammenlignet med 2017. Tiltaket vil således medføre vesentlig mindre belastning på 
miljøet. 


