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Athugasemdir Póstmannafélags íslands vegna frumvarps til laga um 
póstþjónustu 168. mál, heildarlög.

Póstmannafélgið fagnar því að lög um póstþjónustu skuli endurskoðuð og gefín út í 
heild sinni. Félagið telur að i því felist staðfesting löggjafans á því að póstþjónusta sé 
almannaþjónusta á ábyrgð samfélagsins sem tryggja beri með lagasetningu.
Félagið tekur undir þær athugasemdir sem Islandspóstur hf. hefur gert við frumvarpið, 
einkum þar sem skýrð eru hin ýmsu hugtök sem notuð eru í póstþjónustunni. Mikilvægt 
er að í lagatexta séu þeim hugtökum sem notuð eru í þjónustunni ekki breytt, svo ekki 
verði um misskilning að ræða.

Póstmannafélagið gerir athugasemdir við eftirtaldar greinar frumvarpsins;

6. gr. 16. gr. 21.gr.27.gr.og 28. gr.

í 6.gr. er kveðið skýrt á um hvað felst í alþjónustu, auk þess sem Samgönguráðherra 
skal setja reglugerð um nánari útfærslu.

í 4. mgr. 16.gr. er kveðið á um hvemig gjaldskrá skuli uppbyggð m.a. að gæta skuli 
jafnræðis og settar hömlur á frelsi rekstrarleyfishafa til að ákveða gjaldskrá, einkum 
hvað varðar gjöld fyrir þjónustu sem lýtur einkarétti. Ef gæta skal jafnræðis er 
væntanlega átt við að allir þegnar landsins njóti sömu gjaldskrár, þar með greiðir 
neytandi á þéttbýlissvæðum niður gjaldskrá vegna dreifingar í dreifbýli. Félagið hefur 
efasemdir um að þetta standist samkeppnislög. Nær væri að framlag kæmi úr 
sameignlegum sjóðum þjóðarinnar til að þjóna öllum íbúum landsins, eins og þekkist á 
norðurlöndum t.d. Svíþjóð.

í 21. gr. er kveðið á um að tryggt skuli að alls staðar á landinu skuli borinn út póstur 
daglega nema með undantekningum sem tilteknar eru í greininni. Ljóst er að dreifing á 
pósti á hvert heimili í landinu á hverjum virkum degi er afar kostnaðarsöm.

í X. kafla frumvarpsins gr.27 og 28 er kveðið á um jöfnunargjald. Ekki verður annað 
skilið af þeim texta en að allir póstrekstraraðilar skuli greiða jöfnunargjald af tekjum 
sínum. Þeir rekstraraðilar einir sem ekki hefur verið falinn einkaréttur munu þó geta 
sótt um ijárframlög í jöfnunarsjóð, skv. þessu munu einkaréttarhafar greiða niður 
þjónustu annarra rekstraraðila. Ef sá aðili sem fær rekstrarleyfi fyrir alþjónustu sér fram 
á tap af ákveðnum þáttum þjónustunnar t.d.daglega dreifingu á öll heimili í landinu, 
mun það þýða aðhald og spamað í öðrum þáttum þjónustunnar og þá eðlilega í þeim 
sem minnst eru arðbærir.
Þetta mun leiða til versnandi þjónustu og ef að líkum lætur fyrst koma niður á 
landsbyggðinni.
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Lokaorð: Félagsmenn Póstmannafélagsins eru starfsmenn íslandspósts hf. Fyrirtækið er 
núverandi rekstrarleyfishafi og hefur þar með einkarétt á dreifingu bréfapósts skv. 
reglum þar um en er jafnframt skyldur til að dreifa pósti til allra landsmanna hvem 
virkan dag. Félagið hefur af því áhyggjur að verði frumvarp það sem hér um ræðir að 
lögum í óbreyttri mynd muni það enn þrengja að rekstrarumhverfi fyrirtækisins og 
greiðslustöðu þess. Nú þegar hefur fyrirtækið framkvæmt ýmsar aðhaldsaðgerðir sem 
þýtt hafa niðurlagningu starfa og atvinnumissi fyrir félagsmenn, einkum á 
landsbyggðinni. Frumvarpsdrögin gefa á engan hátt til kynna að þeirri þróun verði 
snúið við.
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