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Umsögn; frumvarp til laga um póstþjónustu, 270. mál.

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn frá Samtökum sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra (SSNV) um frumvarp til laga um um póstþjónustu, 270. mál. Í 
frumvarpinu felast ný heildarlög um póstþjónustu á Íslandi, afnám einkaréttar ríkisins og opnun 
markaðar. Frumvarpinu er einnig ætlað að tryggja alþjónustu í pósti, skilgreina hana og kveða 
á um hvernig farið skuli með kostnað ef markaðslegar forsendur standa ekki undir rekstri.

SSNV tekur heilshugar undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og þá sérstaklega 
áhyggjur sem þar koma fram varðandi áhrif mögulegrar skerðingar á þjónustu í kjölfar 
víðtækrar heimildar ráðherra til að fækka dreifingardögum. Heimildar sem er mun víðtækari en 
í löndum sem við berum okkur gjarnan saman svo sem Noregi. SSNV óttast hættu á skerðingu 
á þjónustu vegna þessara heimilda sér í lagi í hinum dreifðari byggðum þar sem ljóst er að 
markaðslegar forsendur standa ekki undir rekstri þjónustunnar.

Í umsögn Sambandsins kemur fram að á fyrri stigum máls hafi verið lagt til að Byggðastofnun 
yrði falið að greina möguleg áhrif skertrar póstþjónustu á skilyrði til búsetu og atvinnurekstrar 
í dreifbýli, m.a. fyrir fyrirtæki sem senda vörur til viðskiptavina og rekstraraðila sem reiða sig 
á sendingar starfsemi sinnar vegna. SSNV harmar að ekki hafi orðið við þessari beiðni og tekur 
undir það sem fram kemur í nefndri umsögn Sambandsins að greinargerðin beri með sér að ekki 
hafi verið skoðað með fullnægjandi hætti áhrif skerðingar á þjónustu á dreifbýli.

SSNV telur mjög mikilvægt að brugðist verði við ofangreindu til að möguleg áhrif framlagðs 
frumvarps verði ekki til að hafa neikvæð áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækja í hinum dreifðari 
byggðum landsins og þannig skerða þar búsetuskilyrði. Slíkt væri í hróplegri mótsögn við 
útgefna stefnu stjórnvalda m.a. stefnumótandi byggðaáætlun fyrir 2018-2024 sem hefur þau 
markmið að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun 
byggða um land allt.

F. h. Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri
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