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Reykjavík, 29. nóvember 2018

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um póstþjónustu, 270. mál

Félag atvinnurekenda (FA) vísar til umsagnarbeiðni umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis 8. nóvember síðastliðinn, um frumvarp til laga um 
póstþjónustu, 270. mál á þingskjali 293.

FA vísar til íyrri umsagna sinna við drög þáverandi innanríkisráðuneytis og síðar 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins að frumvörpum um sama efni, en 
þær voru sendar ráðuneytunum 8. febrúar 2016 og 14. ágúst 2017 og fylgja 
umsögn þessari sem fylgiskjöl.

Félagið ítrekar þá afstöðu sem þar kom fram, að það fagnar löngu tímabærri 
innleiðingu á þriðju pósttilskipun Evrópusambandsins og markmiði 
frumvarpsins um afnám einkaréttar hins opinbera. Félagið styður markaðs- og 
verzlunarfrelsi á öllum mörkuðum, þar með töldum póstmarkaðnum.

Skortur á greiningu á íslandspósti
Meginljóð á þessu frumvarpi telur FA hins vegar vera hinn sama og á fyrri 
tvennum frumvarpsdrögum. Frumvarpinu fylgir engin greining sem heitið getur 
á rekstri og samkeppnisháttum íslandspósts ohf. undanfarin ár. Félagið vill ítreka 
það sem kemur fram í fyrri umsögnum, að enn er ósvarað spurningum um hvort 
íslandspóstur hafi með ólögmætum hætti brotið gegn ákvæðum laga um 
bókhaldslegan aðskilnað einkaréttar og samkeppnisrekstrar með því að tekjur af 
einkaréttarrekstri hafi verið látnar niðurgreiða samkeppnisrekstur.

Rétt er að rifja eftirfarandi upp úr fyrri umsögnum: Jslandspóstur hefur á 
undanförnum árum varið háum fjárhæðum í fjárfestingar í skyldum og óskyldum 
rekstri, í samkeppni við einkaaðila. Liggja þarf jy rir hver var uppruni þess 
fjármagns sem fór í þær fjárfestingar og hvort aðskilnaður einkaréttarhlutans og 
samkeppnisrekstrar hafi verið í samræmi við lög og reglur. Að mati FA er 
nauðsynlegt að botn sé fenginn í þau mál áður en einkarétturinn er afnuminn og 
íslandspóstur í framhaldinu seldur. Annars er augljóslega vitlaust gefið við 
einkavæðinguna og hætta á að nýjum eigendum verði afhent fyrirtæ ki með mikla 
og ósanngjarna meðgjöfísamkeppni við keppinauta sína."

Ráðuneytið hefur í engu sinnt þessum ábendingum og ekki unnið nauðsynlega 
heimavinnu áður en frumvarp var lagt fyrir Alþingi. Allir ágallar fyrri 
frumvarpsdraga eru því áfram á þessu frumvarpi:
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• Engin tilraun er gerð til að meta áhrif á samkeppni á þeim fjölmörgu 
mörkuðum sem íslandspóstur hefur haslað sér völl á en fyrirtækið starfar 
meðal annars í prentsmiðjurekstri, sendlaþjónustu, sendibílaþjónustu, 
flutningsmiðlun, hugbúnaðargerð, gagnageymslu, fjölpóstdreifingu, söiu 
sælgætis, minjagripa, leikfanga, bóka og ritfanga, allt í samkeppni við 
einkaaðila.

• Áfram vantar upplýsingar um hver er uppruni fjármagns, sem 
íslandspóstur hefur fjárfest í samkeppnisþjónustu íslandspósts, bæði 
innan og utan alþjónustu. Það skal ítrekað hér að það er með miklum 
ólíkindum að stjórnendur fyrirtækisins hafi árum saman getað komið sér 
hjá því að svara þessari spurningu með óyggjandi hætti. Gctulcysi 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og annarra opinberra 
stofnana við að leiða fram þessi gögn og upplýsingar er einnig með 
ólíkindum.

• Það markmið frumvarpsins að „efla samkeppni á markaði fyrir 
póstþjónustu" næst síður ef núverandi einkaréttarhafi nýtur ósanngjarns 
og ólögmæts forskots á keppinauta sína.

Á síðustu mánuðum hefur enn fjölgað ástæðum til að gera þá greiningu, sem FA 
telur nauðsynlega forsendu fyrir samþykkt frumvarpsins sem um ræðir. 
íslandspóstur ohf. stefnir nú í greiðsluþrot og hefur farið fram á að Alþingi 
samþykki að 1.500 milljónir af fé skattgreiðenda verði lánaðar fyrirtækinu. Um 
endurgreiðsluna er allsendis óvíst. Þegar um svo háar fjárhæðir er að ræða, er 
eðlilegt og nauðsynlegt að Alþingi fái svör um það hversu miklu fé stjórnendur 
íslandspósts hafa tapað á ævintýramennsku í samkeppnisrekstri.

Afkoma einkaréttar og Kínasendingar
Rekstrarvandi íslandspósts er ekki eingöngu til kominn vegna fækkunar bréfa og 
pakkasendinga frá Kína, eins og látið er í skína í greinargerð frumvarpsins.
Afkoma af bréfasendingum í einkarétti hefur verið ágæt undanfarin ár og árin 
2016 og 2017 raunar umfram ákvæði póstlaga um raunkostnað að viðbættum 
hæfilegum hagnaði. Þannig er mat Póst- og fjarskiptastofnunar að árið 2016 hafi 
umframhagnaðurinn verið 16%.

FELAG S S A T V IN N U R E K E N D A

Hvað Kínasendingarnar varðar, er tap vegna þeirra einungis hluti af tapinu á 
samkeppnisrekstri íslandspósts innan alþjónustu. Að mati Félags 
atvinnurekenda hefur ekkert staðið í vegi fyrir því að fýrirtækið innheimti hærra 
umsýslugjald af móttakendum sendinga, með svipuðum hætti og póstfyrirtæki í 
t.d. Svíþjóð og Noregi, til að standa undir kostnaði við dreifingu pakka frá Kína og 
öðrum þróunarríkjum. Á íslandi nemur þetta umsýslugjald nú yfirleitt 595 
krónum. í Svíþjóð er það 1.050 krónur og 2.370 krónur í Noregi, að því er fram 
kom í fréttum Stöðvar 2 28. nóvember 2018. í sama fréttatíma sagði forstjóri 
íslandspósts að fyrirtækið hefði ekki viljað fara þá leið að hækka umsýslugjaldið.
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Vandséð er hvernig það samræmist ákvæðum núgildandi laga um að gjaldskrár 
innan alþjónustu skuli taka mið af raunkostnaði.

FELAG S S A T V IN N U R E K E N D A

í 17. grein frumvarpsins er hnykkt á því að gjaldskrár vegna pakkasendinga frá 
útlöndum skuli taka mið af raunkostnaði, en eins og áður segir er ekki hægt að 
sjá að núgildandi löggjöf hafi með neinum hætti útilokað slíkt. Sú spurning 
vaknar því óneitanlega hvort stjórnendur íslandspósts beri ekki sjálfir ábyrgð á 
því tapi, sem verið hefur á Kínasendingunum og skattgreiðendur eru nú beðnir 
að fjármagna. Þannig er í rauninni verið að dreifa kostnaði fyrirtækisins af 
Kínasendingum til allra skattgreiðenda, í stað þess að þeir sem nota þjónustuna 
beri hann eins og eðlilegt verður að teljast.

Tillaga um óháða úttekt
Félag atvinnurekenda hefur í tvígang lagt til við samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið að gerð verði óháð úttekt á íslandspósti. í bréfi FA til 
ráðherra 26. nóvember síðastliðinn (með afriti til fjármálaráðherra) segir m.a.:

„Augljóst er að ýmsar spurningar um rekstrarvanda íslandspósts brenna á 
þingmönnum, sem taka þurfa ákvörðun um hvort 1.500 milljónum af fé 
skattgreiðenda skuli ráðstafað til hins opinbera hlutafélags. Að mati Félags 
atvinnurekenda munu ekki fást svör við þeim spurningum nema gerð verði óháð 
úttekt á rekstri félagsins undanfarin ár. Fyrir liggur að Póst- og fjarskiptastofnun 
telur það ekki hlutverk sitt að kafa ofan í ævintýri stjórnenda íslandspósts í 
samkeppnisrekstri. Þá er Ríkisendurskoðun vanhæftil að gera úttekt á rekstrinum, 
enda er hún endurskoðandi reikninga íslandspósts. Við blasir að fá þurfi öflugt, 
óháð endurskoðunarjýrirtæki til að taka út rekstur jýrirtækisins.

FA kom þessari tillögu áframfæri við ráðuneytið áfundi 17. september síðastliðinn 
en telur ástæðu til að ítreka hana hér með formlegum hætti. Að minnsta kosti þrjár 
ástæður eru fyrir því að ráðuneytið ætti að biðja um slíka úttekt:

1. Leiða þarf í Ijós hverjir bera ábyrgð á þeim ákvörðunum sem komið hafa 
íslandspósti í núverandi stöðu.

2. Fyrirbyggja þarfað skattgreiðendur þurfi aftur að hlaupa undir bagga með 
íslandspósti eða öðrum opinberum hlutafélögum, sem hafa farið offari í 
samkeppn isrekstri.

3. Leiða þarf fram uppruna þess fjármagns, sem notað hefur verið í 
jjárfestingar samkeppnisrekstri íslandspósts áður en Alþingi samþykkir 
frumvarp ráðherra um afnám einkaréttar íslandspósts. Ella er hætt við að 
til verði fyrirtæki, sem jafnvel verði einkavætt á næstu árum, en njóti mjög 
ósanngjarnrarforgjafar á samkeppnismarkaði."

Einföldun regluverks
FA fagnar þeim ákvæðum frumvarpsins sem gera ráð fyrir að einfalda og minnka 
regluverk í póstgeiranum. Þannig fagnar félagið því að starfsemi póstrekenda sé 
ekki leyfis- heldur skráningarskyld. FA gerir út af fyrir sig ekki athugasemdir við
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að inn í lögin komi í fyrsta sinn ákvæði um fjölpóst og fríblöð, í þeim tilgangi að 
neytendur geti afþakkað slíkar sendingar. Hins vegar er mikilvægt að þenja ekki 
út eftirlit á póstmarkaði umfram það sem nú er.

Að lokum
Félag atvinnurekenda áskilur sér rétt til að gera frekari athugasemdir við málið á 
síðari stigum. Þá er félagið reiðubúið að funda með þingnefndinni.

Virðingarfyllst,

Fylgiskjöl:
Umsögn FA um drög að frumvarpi til laga um póstþjónustu 8. febrúar 2016 
Umsögn FA um drög að frumvarpi til laga um póstþjónustu 14. ágúst 2017 
Bréf FA til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 26. nóvember 2018
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Innanríkisráðuneytiö 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík

8. febrúar 2016

Efni: Umsögn Félags atvinnurekenda um drög að frumvarpi til iaga um póstþjónustu

Þann 19. janúar 2016 óskaði innanríkisráðuneytið eftir umsögnum um drög að frumvarpi til nýrra laga 
um póstþjónustu. Félag atvinnurekenda vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

Með frumvarpinu er lögð til umtalsverð breyting á umhverfi póstþjónustu hér á landi, þ.e. afnám 
einkaréttar hins opinbera á sviði póstþjónustu. Frumvarpið felur í sér innleiðingu á þriðju pósttilskipun 
Evrópusambandsins 2008/6/EB. FA fagnar slíkri breytingu enda styður félagið markaðs- og 
verslunarfrelsi á öllum mörkuðum, þ.m.t. póstþjónustumarkaðnum.

FA telur þó nauðsynlegt að meiri upplýsingar liggi fyrir um rekstur og stöðu íslandspósts áður en 
frumvarp sem þetta verður að lögum. Innanríkisráðherra hefur boðað að afnám einkaréttarins sé 
þáttur í undirbúningi fyrir einkavæðingu fyrirtækisins. Að mati FA er nauðsynlegt að Ijúka rannsókn 
Samkeppniseftirlitsins á margvíslegum meintum brotum íslandspósts á samkeppnislögum, sem staðið 
hafa í allt að sjö ár, áður en haldið verður áfram á þeirri vegferð að undirbúa einkavæðingu 
fyrirtækisins. Rannsókn Samkeppniseftirlitsins snýr meðal annars að því hvort íslandspóstur hafi með 
ólögmætum hætti brotið gegn ákvæðum laga um bókhaldslegan aðskilnað einkaréttar og 
samkeppnisrekstrar með því að tekjur af einkaréttarrekstri hafi verið látnar niðurgreiða 
samkeppnisrekstur. Þá takast íslandspóstur og Póst- og fjarskiptastofnun enn á um kostnaðarbókhald 
félagsins. Ekki hefur verið unnt að birta lögum samkvæmt afkomu mismunandi rekstrarþátta 
íslandspósts (einkaréttar, samkeppnisrekstrar innan alþjónustu og samkeppnisrekstrar utan 
alþjónustu) í síðustu tveimur ársskýrslum fyrirtækisins vegna þess að PFS hefur ekki viðurkennt 
bókhaldsaðferðir fyrirtækisins.

íslandspóstur hefur á undanförnum árum varið háum fjárhæðum í fjárfestingar í skyldum og óskyldum 
rekstri, í samkeppni við einkaaðila. Liggja þarf fyrir hver var uppruni þess fjármagns sem fór í þær 
fjárfestingar og hvort aðskilnaður einkaréttarhlutans og samkeppnisrekstrar hafi verið í samræmi við 
lög og reglur. Að mati FA er nauðsynlegt að botn sé fenginn í þessi mál áður en einkarétturinn er 
afnuminn og íslandspóstur í framhaldinu seldur. Annars er augljóslega vitlaust gefið við 
einkavæðinguna og hætta á að nýjum eigendum verði afhent fyrirtæki með mikla og ósanngjarna 
meðgjöf í samkeppni við keppinauta sína.

í frumvarpinu er að finna ýmsar nýjar skilgreiningar í 5. gr., m.a. á hugtökunum fjölpóstur og fríblöð. í 
athugasemdum við 5. gr. kemur fram að ástæða þess sé m.a. sú að gert sé ráð fyrir því að móttakendur 
hafi skýra heimild samkvæmt lögunum til að hafna móttöku fjölpósts og fríblaða. Ákvæði um þá heimild
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er í nýju ákvæði 30. gr. um óumbeðnar fjöldasendingar. Neytendur geta í dag afþakkað móttöku slíkra 
sendinga með tilkynningu um slíkt, m.a. með merkingu á póstkassa. Bent er á að þessi tegund pósts 
telst ekki falla undir alþjónustu samkvæmt 9. gr. frumvarpsins. Póst- og fjarskiptastofnun hefur eftirlit 
með framkvæmd laganna samkvæmt 3. gr. frumvarpsins. Séu ákvæði um fjölpóst og fríblöð sett inn í 
lög um póstþjónustu er dreifing slíks pósts þar með orðin eftirlitsskyld. Að mati FA er slík aukning á 
eftirliti ekki í samræmi við markmið frumvarpsins um að draga úr eftirliti á póstmarkaði.

Samkvæmt 8. gr. frumvarpsins skal Póst- og fjarskiptastofnun setja reglur um almennar heimildir. Þá 
skal hún setja skilyrði fyrir veitingu almennrar heimildar skv. 6. gr. í texta frumvarpsins er vísað til 7. gr. 
en Ijóst er að þar er um misritun að ræða þar sem 6. gr. fjallar um almenna heimild. í liðum a-j eru talin 
upp þau skilyrði sem geta verið sett fyrir veitingu almennrar heimildar. B-liður hefur að geyma skilyrðið 
um að gjaldskrá póstrekanda sé háð eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar. Póstrekandi er skilgreindur í 
5. gr. sem aðili sem veitir póstþjónustu sem alþjónustuveitandi eða samkvæmt olmennri heimild. Verði 
ákvæði b-liðar 2. mgr. 8. gr. að lögum er heimilt að hafa eftirlit með gjaldskrám allra póstrekenda, 
þeirra sem sinna alþjónustu og annarra. Þetta er breyting frá gildandi lögum en samkvæmt c-lið 1. mgr. 
15. gr. getur Póst- og fjarskiptastofnun sett það sem skilyrði fyrir veitingu rekstrarleyfa að gjaldskrá 

rekstrorleyfishafa fyrir alþjónustu sé háð eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar [...] Eftirlitið er samkvæmt 
ákvæðinu bundið við gjaldskrá rekstrarleyfishafa fyrir alþjónustu. Ákvæði frumvarpsins gengur þar með 
lengra en slíkt gengur Ijóslega gegn markmiði frumvarpsins um að draga úr eftirliti á póstmarkaði.

Þá vekur athygli að með frumvarpinu eru verkefni Póst- og fjarskiptastofnunar aukin og að öllum 
líkindum þar með skörun verkefna stofnunarinnar og Samkeppniseftirlitsins. Slíkt stingur mjög í stúf 
við tillögu hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar um að sameina Póst- og fjarskiptastofnun 
Samkeppniseftirlitinu.

Virðingarfyllst,

\rm.5\ (fthr
Inga Skarphéðiriísdóttir lögfræðingur
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík

Reykjavík, 14. ágúst 2017

Efni: Umsögn Félags atvinnurekenda um drög að frumvarpi til laga um 
póstþjónustu

Hinn 12. júlí síðastliðinn óskaði sveitarstjórnar- og samgönguráðuneytið eftir 
umsögnum um drög að frumvarpi til nýrra laga um póstþjónustu. Félag 
atvinnurekenda vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

FA vísar til umsagnar sinnar um fyrri frumvarpsdrög um póstþjónustu, frá því í 
janúar 2016. Félagið fagnaði markmiði frumvarpsins um afnám einkaréttar hins 
opinbera og löngu tímabærri innleiðingu á þriðju pósttilskipun 
Evrópusambandsins 2008/6/ESB, enda styður félagið markaðs- og 
verslunarfrelsi á öllum mörkuðum.

í umsögn FA, sem send var þáverandi innanríkisráðuneyti 8. febrúar 2016, voru 
rök færð fyrir því að meiri upplýsingar þyrftu að liggja fyrir um rekstur og stöðu 
íslandspósts áður en frumvarp sem þetta yrði að lögum. Ljúka þyrfti rannsókn 
Samkeppniseftirlitsins á meintum samkeppnisbrotum íslandspósts áður en hægt 
væri að leggja grunn að mögulegri einkavæðingu ríkisfyrirtækisins. FA benti á að 
ósvarað væri spurningum um hvort íslandspóstur hefði með ólögmætum hætti 
brotið gegn ákvæðum laga um bókhaldslegan aðskilnað einkaréttar og 
samkeppnisrekstrar með því að tekjur af einkaréttarrekstri hafi verið látnar 
niðurgreiða samkeppnisrekstur.

Jslandspóstur hefur á undanförnum árum varið háum fjárhæðum í fjárfestingar í 
skyldum og óskyldum rekstri, ísamkeppni við einkaaðila. Liggja þarffyrir hver var 
uppruni þess fjármagns sem fór í þær fjárfestingar og hvort aðskiinaður 
einkaréttarhlutans og samkeppnisrekstrar hafi verið í samræmi við lög og reglur. 
Að mati FA er nauðsynlegt að botn sé fenginn í þau mál áður en einkarétturinn er 
afnuminn og ísiandspóstur í framhaldinu seldur. Annars er augljóslega vitlaust 
gefið við einkavæðinguna og hætta á að nýjum eigendum verði afhent fyrirtæki 
með mikla og ósanngjarna meðgjöfí samkeppni við keppinauta sína," sagði í fyrri 
umsögn FA.

Ekkert mat lagt á áhrif á samkeppni
FA átelur að í greinargerð frumvarpsins skuli þessi þungamiðja í gagnrýni FA 
ekki vera dregin fram, þegar farið er yfir umsagnir hagsmunaaðila um fyrra 
frumvarp. Hér er augljóslega um algjört lykilatriði að ræða. jafnframt gagnrýnir 
félagið harðlega að í greinargerðinni sé engin tilraun gerð til að leggja mat á áhrif 
frumvarpsins á samkeppni á þeim fjölmörgu mörkuðum sem íslandspóstur 
starfar á, en ríkisfyrirtækið hefur haslað sér völl meðal annars í 
prentsmiðjurekstri, sölu sælgætis, ritfanga, bóka, leikfanga og minjagripa,



flutningsmiðlun, gagnageymslu, sendibílaþjónustu og þannig mætti áfram telja - 
allt í samkeppni við einkaaðila.

Afstaða FA er óbreytt frá því fyrri frumvarpsdrög voru send til umsagnar. 
Rannsókn Samkeppniseftirlitsins lauk í raun án niðurstöðu um meint 
samkeppnisbrot íslandspósts, en gerð var sátt við fyrirtækið um bætta 
samkeppnishætti. Sáttin þýðir ekki mikið annað en að íslandspóstur heitir að 
fara að lögum í framtíðinni og tekin hefur verið upp aðgangsstýring í 
húsakynnum fyrirtækisins til að upplýsingar berist ekki á milli deiida. Niðurstaða 
Samkeppniseftirlitsins svaraði ekki þeirri spurningu hvaðan fjármagnið kom, 
sem fjárfest hefur verið í samkeppnisþjónustu íslandspósts, bæði innan og utan 
alþjónustu.

Hver er uppruni fjármagns í samkeppnisrekstri?
Fjárlaganefnd Alþingis fékk ekki heldur slík svör þegar spurningunni var beint til 
forsvarsmanna íslandspósts og Póst- og fjarskiptastofnunar á fundum 
nefndarinnar í apríl og maí 2015. FA hefur beint erindum til 
innanríkisráðuneytisins, fjármálaráðuneytisins og Ríkisendurskoðunar til að 
hvetja þessar stofnanir til að beita sér fyrir að það verði upplýst hver er uppruni 
þeirra fjármuna sem fjárfestir hafa verið í samkeppnisrekstri íslandspósts. Það 
hefur engan árangur borið. Pað er í raun með ólíkindum að stjórnendur 
íslandspósts hafi árum saman getað komið sér hjá því að svara þessari spurningu 
með því að leggja fram gögn sem sýna með óyggjandi hætti uppruna fjármagns 
sem fjárfest hefur verið í samkeppnisrekstri. Sömuleiðis er getuleysi 
ráðuneytisins og annarra opinberra stofnana við að leiða fram þessi gögn og 
upplýsingar með miklum ólíkindum.

Félag atvinnurekenda telur að fá þurfi þessar upplýsingar á hreint áður en 
frumvarpið er lagt fram. Augljóst er að það markmið frumvarpsins að „stuðla að 
virkri samkeppni" næst síður ef núverandi einkaréttarhafi nýtur ósanngjarns og 
ólögmæts forskots á keppinauta sína. Skiptir þá ekki öllu hvort íyrirtækið er 
áfram í eigu ríkisins eða verður einkavætt, nema hvað í síðara tilvikinu væru 
sterkar líkur á að verið væri að afhenda einkaaðilum umtalsverð verðmæti, sem 
stjórnendur íslandspósts hefðu með ólögmætum hætti fært samkeppnisrekstri 
fyrirtækisins.

Upplýsingar vantar um tekjur og kostnað
FA gagnrýnir sömuleiðis að á sama tíma og ráðuneytið leggur fram frumvarp til 
afnáms einkaréttar hefur það ekki með neinum hætti beitt sér fyrir því að PFS og 
ÍSP starfi á grundvelli núverandi regluverks og upplýsi um tekjur og kostnað 
einstakra rekstrarþátta. Þetta er grundvallaratriði ef stuðla á að samkeppni.

Fyrirtæki sem hafa áhuga á að koma inn á póstmarkaðinn og veita íslandspósti 
samkeppni þurfa að vita á hvaða forsendum það er. Þannig eru vísbendingar um 
að alþjónustan taki á sig hlutfallslega mun stærri hlut sameiginlegs kostnaðar en 
samkeppnisrekstur utan alþjónustu. í reikningum íslandspósts kemur fram að á 
árinu 2013 hækkaði rekstrarkostnaður innan alþjónustu um rúmlega 700 mkr. á 
sama tíma og tekjur hækkuðu um rúmlega 100 mkr. sem leiddi til mjög 
versnandi afkomu. Rekstrarkostnaður utan alþjónustu lækkaði hins vegar um
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rúmlega 370 mkr. en tekjur stóðu í stað. Engin tilraun hefur verið gerð til að 
skýra þessar breytingar á afkomu, sem þó er full ástæða til.

Sömuleiðis er augljós sóun í rekstri íslandspósts, til dæmis í markaðskostnaði.
Þeirri spurningu er ósvarað hvernig slík sóun býr til kostnað til alþjónustu, 
samhliða því að ganga á eigið fé fyrirtækisins og þar með verðmæti þess við 
hugsanlega sölu.

Félagsmenn FA hafa á undanförnum mánuðum og árum farið fram á að 
ráðuneytið veiti upplýsingar um ofangreindan kostnað og alþjónustubyrði. Þær 
upplýsingar hafa ekki legið á lausu, þrátt fyrir að skýrt sé kveðið á um birtingu 
þeirra í reglugerð 313/2005 um fjárhagslegan og bókhaldslegan aðskilnað í 
rekstri póstrekenda. Um er að ræða algjört grundvallaratriði og þessar 
upplýsingar verða að liggja fyrir og vera opinberar, áður en lengra er haldið og 
frumvarp lagt fyrir þingið. Ella getur löggjafinn illa myndað sér skoðun á því 
hvaða áhrif frumvarpið hafi á samkeppni á þeim mörkuðum þar sem 
íslandspóstur starfar.

Umdeilanlegar forsendur
í greinargerð frumvarpsins eru gefnar forsendur sem eru vægast sagt 
umdeilanlegar. Þannig er vísað til þess að með minnkandi póstmagni geti 
einkaréttur ekki lengur staðið undir kostnaði við að viðhalda alþjónustu miðað 
við óbreytta þjónustu. Þá segir í greinargerðinni að rekstur íslandspósts hafi 
verið „í járnum" undanfarin ár og stjórnendur fyrirtækisins unnið að 
undirbúningi fyrir opnun markaða með því að hagræða í rekstri, m.a. með því að 
draga úr þjónustu, loka afgreiðslustöðum og fækka starfsfólki.

Hér virðist skautað býsna létt yfir ýmsar staðreyndir mála. í fýrsta lagi hefur 
afkoma af einkaréttarstarfsemi íslandspósts, þ.e. dreifingu hefðbundins 
bréfapósts undir 50 grömmum, verið ágæt undanfarin ár, enda hefur fyrirtækið 
getað sótt nánast sjálfkrafa hækkanir á gjaldskrá sinni innan einkaréttar til Póst- 
og fjarskiptastofnunar, með tilvísun til samdráttar í fjölda bréfa og hækkandi 
kostnaðar. Á sama tíma hefur afkoma af samkeppnisrekstri verið afleit, eins og 
sýnt er fram á í minnisblaði Fjárstoðar ehf., sem unnið var fýrir Félag 
atvinnurekenda og Póstmarkaðinn og ráðuneytið hefur undir höndum.

Á sama tíma og verðskrár innan einkaréttar hafa hækkað um tugi prósenta, 
meðal annars með vísan til hækkandi launakostnaðar, hafa verðskrár 
íslandspósts fyrir samkeppnisþjónustu hækkað lítið sem ekkert. Þannig benti FA 
á það fyrr á þessu ári að einkaréttarþjónusta hefði hækkað um 62,5% frá því í júlí 
2012, en á sama tíma hefði gjaldskrá fyrir dreifingu fjölpósts, þar sem 
íslandspóstur á í samkeppni, ekki hækkað um krónu. Er dreifikerfið þó hið sama 
og kostnaðarliðirnir þeir sömu að stærstu leyti. Einkarekin fyrirtæki, sem dreifa 
fjölpósti, hafa ekki getað haldið verðskrám sínum óbreyttum sökum mikilla 
kjarasamningsbundinna hækkana. Þá eru skýrar vísbendingar um gífurlegan 
afslátt íslandspósts frá þessari verðskrá, jafnvel upp á 60-70%. Verið er að veita 
kaupendum fjölpóstsendinga mun meiri afslátt en keppinautar íslandspósts 
njóta hjá fyrirtækinu, sem brýtur þvert gegn ákvæðum sáttarinnar. Flest bendir 
til að fjölpóstþjónusta íslandspósts sé rekin með verulegu tapi.
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Hagræðingaraðgerðir íslandspósts hafa fyrst og fremst komið niður í 
einkaréttarþjónustunni, þ.e. dreifíngu bréfapósts út um land. Hins vegar hefur 
verið ráðist í gríðarlegar fjárfestingar í samkeppnisþjónustunni til að gera 
ríkisfyrirtækið betur í stakk búið að keppa við einkaaðila. Einkavæddur 
íslandspóstur myndi jafnframt njóta þeirrar meðgjafar.

Félag atvinnurekenda telur að ráðuneytið þurfi í raun að skýra sérstaklega hvers 
vegna það fjallar með jafnvillandi og brotakenndum hætti um rekstur og afkomu 
íslandspósts í greinargerð með frumvarpi sem hefur það markmið að „stuðla að 
virkri samkeppni."

Eins og rakið hefur verið hér að ofan telur Félag atvinnurekenda að ráðuneytið 
þurfi að leiða fram margvísleg gögn og upplýsingar sem varpa skýrara ljósi á 
rekstur og afkomu íslandspósts og þá forgjöf, sem fýrirtækið hefur fengið í 
samkeppni á póstmarkaði af tekjum, sem því voru skapaðar með lögbundu 
einkaleyfi. Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins eru fyrrverandi 
einkaleyfishafar enn í markaðsráðandi stöðu í mörgum nágrannalöndum þar 
sem einkaréttur í póstþjónustu hefur verið afnuminn. Engin ástæða er til að ætla 
að það verði öðruvísi á íslandi. Þeim mun mikilvægara er að draga fram þær 
upplýsingar og svara þeim spurningum sem fjallað hefur verið um hér að ofan.

Dregið úr eftirliti
FA fagnar því, líkt og í fýrri umsögn, að til standi að einfalda og minnka eftirlit í 
póstgeiranum. Líkt og í fyrri umsögn gerir FA hins vegar athugasemdir við að inn 
í póstlögin eigi að setja ákvæði um fjölpóst og fríblöð (3. grein), þar sem dreifing 
slíkra vara telst þá orðin eftirlitsskyld. Þetta gengur að mati FA gegn því 
markmiði frumvarpsins að draga úr eftirliti á póstmarkaði. FA fagnar því hins 
vegar að mark skuli tekið á athugasemd félagsins við fýrri frumvarpsdrög; um að 
of langt væri gengið með ákvæði um að gjaldskrá allra póstrekenda skyldi háð 
eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar. Það ákvæði hefur nú verið fellt út úr 
frumvarpsdrögunum.

FA áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum á síðari stigum. 
Þá er félagið reiðubúið að funda með ráðuneytinu um málið.

V
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framkvæmdastjöri
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Sigurður Ingi jóhannsson ráðherra 
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík

Reykjavík, 26. nóvember 2018

Efni: Óháð úttekt á rekstri íslandspósts ohf.

Félag atvinnurekenda gætir hagsmuna ýmissa keppinauta íslandspósts ohf. 
Félagið hefur undanfarin ár gagnrýnt framgöngu íslandspósts á 
samkeppnismörkuðum, þar sem ríkisfyrirtækið hefur seilzt æ lengra í samkeppni 
við einkafyrirtæki. Að mati FA hefur ekki verið sýnt með óyggjandi hætti fram á 
að tekjur af einkaréttarrrekstri íslandspósts hafi ekki verið notaðar til 
fjárfestinga og rekstrar samkeppnisþjónustu fyrirtækisins.

íslandspóstur ohf. hefur nú óskað eftir láni frá ríkinu vegna rekstrar- og 
greiðsluörðugleika, að upphæð 1.500 milljónir króna. í ljós hefur komið að þær 
skýringar, sem fjármálaráðuneytið hefur gefíð Alþingi á þörfinni fýrir lánið 
stangast að mörgu leyti á við mat Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) á rekstri og 
fjárhag fýrirtækisins, en stofnunin telur að tekjutap vegna fækkandi sendinga 
bréfa undir 50 grömmum, sem íslandspóstur hefur enn einkarétt á, hafi verið 
bætt fyrirtækinu að fullu í gegnum gjaldskrárhækkanir á undanförnum 
misserum.

jafnframt hefur komið fram hjá PFS að samkvæmt yfirliti stofnunarinnar um 
bókhaldslegan aðskilnað íslandspósts hafi einkaréttur skilað um 497 millj. kr. 
hagnaði á árinu 2016 umfram raunkostnað að viðbættum hæfilegum hagnaði og 
að umframhagnaður hafi því numið um 16% af tekjum. Samkvæmt ársskýrslu 
íslandspósts vegna ársins 2017 var umframhagnaður 370 millj. kr. umfram 
raunkostnað að viðbættum hæfilegum hagnaði. Á sama tíma liggur fyrirað tap af 
samkeppnisrekstri innan alþjónustu hefur verið töluvert á undanförnum árum 
bæði af innlendum sem erlendum sendingum, þrátt fyrir að gjaldskrá alþjónustu 
skuli skv. 4. mgr. 16. gr. laga um póstþjónustu taka mið af raunkostnaði að 
viðbættum hæfilegum hagnaði og lúti sérstöku gjaldskráreftirliti PFS.

Ennfremur liggur fýrir að íslandspóstur hefur á umliðnum árum tapað miklu fé á 
fjárfestingum í samkeppnisrekstri og lánveitingum til dótturfélaga. Þar nægir að 
nefna prentsmiðjuna Samskipti og ePóst.

Augljóst er að ýmsar spurningar um rekstrarvanda íslandspósts brenna á 
þingmönnum, sem taka þurfa ákvörðun um hvort 1.500 miíljónum af fé 
skattgreiðenda skuli ráðstafað til hins opinbera hlutafélags. Að mati Félags 
atvinnurekenda munu ekki fást svör við þeim spurningum nema gerð verði óháð 
úttektá rekstri félagsins undanfarin ár. Fyrir liggur að Póst- og fjarskiptastofnun
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telur það ekki hlutverk sitt að kafa ofan í ævintýri stjórnenda íslandspósts í 
samkeppnisrekstri. Þá er Ríkisendurskoðun vanhæf til að gera úttekt á 
rekstrinum, enda er hún endurskoðandi reikninga íslandspósts. Við blasir að fá 
þurfi öflugt, óháð endurskoðunarfyrirtæki til að taka út rekstur fyrirtækisins.

FA kom þessari tillögu á framfæri við ráðuneytið á fundi 17. september 
síðastliðinn en telur ástæðu til að ítreka hana hér með formlegum hætti. Að 
minnsta kosti þrjár ástæður eru fyrir því að ráðuneytið ætti að biðja um slíka 
úttekt:

1. Leiða þarf í Ijós hverjir bera ábyrgð á þeim ákvörðunum sem komið hafa 
íslandspósti í núverandi stöðu.

2. Fyrirbyggja þarf að skattgreiðendur þurfí aftur að hlaupa undir bagga 
með íslandspósti eða öðrum opinberum hlutafélögum, sem hafa farið 
offari í samkeppnisrekstri.

3. Leiða þarf fram uppruna þess fjármagns, sem notað hefur verið í 
fjárfestingar samkeppnisrekstri íslandspósts áður en Alþingi samþykkir 
frumvarp ráðherra um afnám einkaréttar íslandspósts. Ella er hætt við að 
til verði fyrirtæki, sem jafnvel verði einkavætt á næstu árum, en njóti 
mjög ósanngjarnrar forgjafar á samkeppnismarkaði.

Félag atvinnurekenda er eins og áður reiðubúið að ræða samkeppni á 
póstmarkaði og úrbætur á samkeppnisumhverfinu við ráðuneytið.

framkvæmdastjóri FA
Ií

Afrit: Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra
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