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Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i
Trondheimsregionen (NiT) angående «Forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker»
Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker er
blitt grundig diskutert i både NiTs bransjeråd for handel og i NiTs styre før
uttalelse nå oversendes departementet.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen ønsker ikke endring i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. NiT mener dagens
åpningstider med gjeldende unntaksbestemmelser er tilstrekkelig.
Befolkningens muligheter til å handle i sin alminnelighet er godt ivaretatt
gjennom generelt lange åpningstider på ukens hverdager, samt lørdag.
Handelsbransjen i Trondheimsregionen påpeker at økt åpningstid vil medføre
høyere kostnader både for kundene og butikkene. Søndagsåpne butikker vil
neppe øke handelsomsetningen for bransjen i helhet, men heller fordele
omsetning over flere timer pr uke. Dette medfører økte personal- og
driftskostnader som vil ramme butikkenes bunnlinje direkte og deretter gi
høyere priser for kundene.
Erfaringen fra søndagsåpne butikker i Danmark er urovekkende. Erfaringen
viser at søndagsåpne butikker har påvirket konkurranseforholdet mellom
sentrumshandel og handel i kjøpesentre i byenes randsoner. NiT er opptatt av
at det skal være mest mulig like vilkår for handel mellom de ulike
handelsområdene. Søndagsåpne butikker vil favorisere kjøpesentrene, som
drives på en annen måte enn sentrumsområdene. Frittstående butikker, fagog nisjebutikker i sentrumsområder vil få vanskeligere vilkår.
Handelsaktørers valgfrihet i forhold til å ha åpent på søndag anses som lite
reell. Om det åpnes for å innføre søndagsåpne butikker vil det for store deler
av handelsnæringen være vanskelig å velge og ikke ha åpent.
NiT uttrykker også bekymring for handelsbransjens mulighet til å rekruttere
varig og godt kvalifisert arbeidskraft til handelsnæringen, hvis søndag blir
ordinær arbeidsdag. Store deler av handelsnæringen er avhengig av å ha
godt kvalifisert fagpersonale for å gi kundene god service. En økning i
åpningstid kan ikke alene dekkes inn med deltidsarbeidene.
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Innføring av søndagsåpne butikker vil også ha konsekvenser langt ut over
handelsnæringen. Det vil medføre at mange servicenæringer også vil måtte
holde åpent. Hvis et kjøpesenter bestemmer seg for å holde åpent på søndag,
vil det gjelde alle butikker og servicesteder ved senteret, inkludert kafeer,
frisører, hudpleiesalonger etc. De som leverer til handel- og serviceaktørene
vil måtte ha folk på jobb eller i beredskap, eksempelvis IT, vakthold, renhold,
varedistribusjon. Innføring av søndagsåpne butikker vil medføre at søndag blir
ordinær arbeidsdag for store deler av næringslivet.
Å la spørsmålet om søndagsåpne butikker avgjøres lokalt vil slik vi ser det
ikke fungere i praksis. Om en kommune tillater søndagsåpne butikker vil
omliggende kommuner måtte følge etter.
Innstramming på åpningstider etter at en eventuelt har åpnet for søndagsåpne
butikker anses som lite realistisk. Det er derfor svært viktig at departementet
så godt som mulig avdekker sannsynlige konsekvenser av endrede
åpningstidsbestemmelser før saken skal opp til politisk behandling.

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Børge Beisvåg
Næringspolitisk leder
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