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Ulik praksis i kommunene i Viken vedrørende nedstenging av butikker
Etter innføringen av strenge regionale tiltak i Viken 16. mars 2021 har NHO Viken Oslo mottatt en
rekke henvendelser fra medlemsbedrifter som opplever at reglene praktiseres ulikt i kommunene i
Viken. Med tanke på at kommunene er stengt ned etter samme forskrift, henstiller vi til
Statsforvalteren om å følge opp at kommunene praktiserer reglene likt. Felles nedstenging av
kommunene i Viken krever felles regler og felles håndhevelse av disse. Vi vil i det følgende belyse
noen eksempler på tiltak som praktiseres ulikt og som dermed rammer spesielt varehandelen.
Det kommuniseres både en meters avstand og to meters avstand. Det hadde vært til stor hjelp om
det kom tydeligere beskrivelser på hva som gjelder, og om det enten er en eller to meter som
gjelder.
Butikkene opplever ulik praksis med klikk og hent-løsninger fra kommune til kommune. Vi
etterlyser en klar anbefaling fra Statsforvalteren om hvordan dette faktisk skal praktiseres. Dette
er viktig for å forhindre usikkerhet blant bedriftene om hva som er tillatt og ikke. Butikker
opplever ulike muligheter til å ha enkle utstillinger i vinduet eller rett utenfor butikken for å
synliggjøre sortimentet som er tilgjengelig via klikk og hent. Vi mener dette bør være tillatt og
oppfordrer til at dette tydeliggjøres overfor kommunene.
Grunnen til at vi tar opp dette med Statsforvalteren er den rollen dere har som veileder for
kommunene som er stengt ned. Derfor vil vi oppfordre Statsforvalteren til å veilede kommunene
om hva som er riktig tolkning av reglene, med sikte på å få en lik håndhevelse i alle kommunene.
Bedriftene i Viken står i en svært krevende situasjon. Ulik, og i noen tilfeller for streng,
praktisering av reglene bidrar til å forverre situasjonen for bedriftene. Det setter arbeidsplasser i
fare. Offentlige myndigheter bør tilstrebe å legge til rette for at bedriftene kan ha en omsetning i
denne krevende situasjonen.
Videre vil vi henstille til at det fattes et unntak for blomsterbutikker i Viken, på lik linje med det
som er innført i Oslo. Snittblomster er ferskvare og aktørenes varelagre kan ikke settes på lager
for å selges ved en senere anledning. Dagligvarekjeder kan selge blomster, og det er derfor
vanskelig å forstå at blomsterbutikker ikke kan holde åpent. Vi viser til unntakene som er innført i
Oslo, og ber om at Statsforvalteren sørger for å innføre tilsvarende unntak i kommunene i Viken.
Vi håper Statsforvalteren vurderer våre innspill som konstruktive og at dere ser verdien av å jobbe
for lik etterlevelse av tiltakene i alle deler av Viken. Vi er selvfølgelig tilgjengelige for videre
innspill og dialog hvis det er ønskelig.
Med vennlig hilsen

Nina Solli, Regiondirektør NHO Viken Oslo
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