Høringsvar fra Akershus Senterparti - forslag om endringer
i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Akershus Senterparti går mot forslag til endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Vi går også mot
forslaget om å legge beslutningsmyndigheten om dette til den enkelte kommune.
Akershus Senterparti viser til at en rekke viktige samfunnsinteresser har vist stor skepsis til søndagsåpne butikker.
Motstanden spenner fra arbeidsgivere og arbeidstakere, til miljøbevegelsen, kirken og frivilligheten. Videre peker vi på
at Respons analyse har vist at motstanderne er i flertall i samtlige partier - også regjeringspartiene. Regjeringen må ta
denne motstanden på alvor.
Akershus Senterparti er opptatt av grønn politikk, som fremmer miljø og klima, gode og blomstrende nærmiljøer,
naturglede, familiebånd, idrett, små og mellomstore bedrifter, og levende bymiljøer. Regjeringen og Venstres forslag
om søndagsåpne verdier svekker alt dette.
Vi viser særlig til Norsk Sentrumsforenings høringsuttalelse, og støtter denne. Norsk Sentrumsforening forventer at
søndagsåpne butikker umiddelbart vil svekke sentrum, og på sikt føre til degenerering av sentrum i byene. Vi frykter at
søndagshandel vil ramme mindre butikker i sentrum. Søndagsåpne butikker vil favorisere kjøpesentrene utenfor
sentrum. Vinnerne blir kjedebutikker i kjøpesentre – på bekostning av både mangfold og forbrukere.
Når det gjelder Venstres alternative forslag om å legge beslutningsmyndigheten i saken til den enkelte kommune,
viser vi her til Monika Mælands beskrivelse av forslaget i januar i år: - Venstres forslag er problematisk, fordi det vil
skape veldig ulike konkurransebetingelser som blir avhengig av kommunegrense. Videre er det åpenbart at den
påståtte valgfriheten er tomme ord.
Butikkene har ikke noe reelt valg om hvorvidt de vil holde søndagsåpent eller ei, dels fordi markedskreftene tvinger
dem, og fordi kjøpesenter-eiere er i sin fulle rett til å tvinge butikkene i sentrene sine til å holde åpent.
Valgfriheten for kommunene er heller ikke reell: åpner en kommune for søndagshandel, skapes det en domino-effekt
til nabokommunen. Ingen vil ha handelslekkasje. Med andre ord vil det i praksis være umulig for en kommune å
opprettholde sitt nei til søndagsåpne butikker, hvis kommunen blør arbeidsplasser og inntekt til en nabokommune som
har gjort et motsatt valg.
Regjeringen har blankt avvist ropet fra miljøbevegelsen, frivilligheten, handelen, arbeiderne, ungdomsorganisasjonene
og andre om å utrede hvilke konsekvenser søndagsåpne butikker kan få for alt fra klima og familier til
samfunnsverdier. - Konsekvensene vil vise seg etterhvert, skriver regjeringen i høringsnotatet. Det er i beste fall
oppsiktsvekkende.

