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Om statlig eierskap, prioriteringer 2018
Det pekes i budsjettet på noen områder som vil blir prioritert i arbeidet med statlig eierskap i 2018:


Arbeide for at selskapene har kompetente og velfungerende styrer



Styrke den strategiske og økonomiske oppfølgingen av selskapene. Her nevnes det at Nærings- og
fiskeridepartementets rolle som kompetanse- og ressurssenter for andre eierdepartement vil bli
videreført og videreutviklet.

Mange av Spekters medlemmer er statlig eid. Profesjonalitet i styrene og i utøvelsen av eierskapet er
derfor et viktig tema for oss. Vi vil derfor gi vår støtte til disse prioriteringene. Etter vår vurdering har
eierskapsutøvelsen blitt bedre de senere årene, men det er forskjell mellom departementene. Det er
derfor viktig at Næringsdepartementet videreutvikler rollen som kompetanse- og ressurssenter på dette
området.
Den tredje prioriteringen som nevnes er å:
 Legge til rette for reduksjon av statens direkte eierskap
For Spekter og våre medlemmer er det viktig at en eventuell reduksjon av statens direkte eierskap
gjennomføres på en måte som ivaretar både hensynet til selskapet og de økonomiske effektene for
staten.
I våre tidligere kommentarer til eierskapsmeldingen har vi også etterlyst vurderinger av om det bør
etableres flere statlig eide selskaper. Erfaringene med utskilling av statlig tjenesteyting i egne selskaper
har gjennomgående vært positive. Vi mener derfor det bør vurderes om det er aktuelt å skille ut mer av
den offentlige tjenesteytingen som i dag ligger som en del av staten, til egne selskaper eid av staten.

Våre medlemmer driver Norge
www.spekter.no

Bevilgningene til kjøp av ulønnsomme posttjenester i statsbudsjettet er ikke tilpasset virkeligheten
Statlig kjøp av posttjenester er som kjent ikke under Næringsdepartementet, men under
Samferdselsdepartementets budsjett. Vi velger likevel å kommentere det også i denne komitehøringen,
da eierskapet til Posten Norge nå er overført til Nærings- og fiskeridepartementet.
Regjeringens forslag om å bevilge 165 millioner kroner til ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester i
statsbudsjettet for 2018 er alt for lavt. Det er 540 millioner kroner mindre enn de merkostnadene som er
beregnet for å opprettholde postomdeling 5 dager i uken. Bakgrunnen for dette er digitalisering og
fallende brevpostvolumer.
Staten må enten gi Posten handlefrihet til å tilpasse servicenivået i leveringsplikten eller dekke de reelle
merkostnadene ved å opprettholde servicenivået Posten er pålagt med blant annet fem dagers
postomdeling i hele landet.
Regjeringen skriver i statsbudsjettet at departementet nå får utredet alternative servicenivåer i
leveringsplikten og konsekvenser for statlig kjøp av post- og banktjenester. Spekter vil understreke at det
haster å få dette på plass.
Som eier er Næringsdepartementet ansvarlig for utbyttenivået. Det er bra at det legges opp til at staten
ikke skal ta utbytte fra Posten Norge i 2018.

Forutsigbar utbyttepolitikk
Forutsigbarhet i eierskapsutøvelsen er viktig for mange av våre medlemmer. Dette er gjelder ikke minst
utbyttepolitikken. Her er det forutsigbarhet ved at det for mange av selskapene er forhåndsdefinert
hvilken prosentandel av overskuddet som skal gå til utbytte. Det er viktig at dette ikke endres som et
resultat av den kommende budsjettbehandlingen i Stortinget.
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