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Helseministeren
skifter fagfelt
hNår
h Jonas Gahr Støre (Ap) forlater regjeringskontoret neste uke, har
han sittet 2920 dager som statsråd. I sin nye tilværelse på Stortinget
ønsker helseministeren å jobbe med helt andre ting enn helse.
OslO

Madrass-gründeren Bjørn J.
Johannesen har vært kjøpmann
i over 40 år og pensjonerer seg
1. januar neste år. Derfor gråter
han ikke på egne vegne, ifølge
ham selv. Foto: Lars Idar Waage

Madrass-sjef tror at
mange blir tatt på senga
hMadrass-gründer
h
Bjørn J. Johannesen er sikker
på at søndagsåpne butikker vil føre til høye
priser, elendige arbeidstider og mange konkurser.
HILLEVÅG

– Jeg mener de er egoistiske og
korttenkte, de som absolutt skal
handle når det passer dem. Det er
klart folk synes det er fint med søndagsåpent, men da ser de ikke hele
bildet, sier gründer Bjørn J. Johannesen ved Madrassmesteren.
– Det er egentlig enkel mattematikk. Det er totalkostnadsdrivende for landet og ineffektivt. Det vil
føre til dyrere priser for folk flest
og konkurser for butikkene, sier Johannesen.

E-poster til politikerne

Han ser ingen grunn til å endre dagens regelverk og har de siste årene
engasjert seg kraftig i saken. Han
diskuterer aktivt på Facebook, engasjerer seg i media, og pøser på
med e-poster til stortingsrepresentantene fra de aktuelle partiene Høyre, Venstre og Frp – som har
flertall i Stortinget for denne saken.
– Med søndagsåpne butikker vil
folk vil handle like mye som i dag,

”Med
søndagsåpne
butikker vil
folk vil
handle like
mye som
i dag, bare
spredd på
flere dager.”
Gründer Bjørn J.
Johannesen ved
Madrassmesteren.

bare spredd på flere dager. De ansatte skal ha dobbelt betalt på søndager, altså blir det to ekstra lønningsdager å betale for butikkeierne. Se bare hva som skjedde i Danmark, sier Johannesen.

Danske erfaringer

Danskene innførte søndagsåpne
butikker 1. oktober i fjor. Det har
ført til at et hundretalls butikker
har stengt og flere lavprisbutikker
har dukket opp, ifølge Aftenposten.
Vinnerne har vært de med størst
økonomiske muskler, ifølge John
Wagner, leder for De Samvirkende
Købmænd i Danmark. Ved de store
kjøpesentrene i København er det
imidlertid en knallsuksess med utvidet åpningstid.
Kvadrat-leder Cato Helmersen
sier til Aftenbladet at han vil ta en
runde med leietakerne før han kan
si hvordan kjøpesenteret vil forholde seg til eventuelle nye regler.
Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser at nærmere

70 prosent av medlemmene i handelsbransjen er negative til søndagsåpne butikker.
– Likevel blir de tvunget til å holde åpent ettersom konkurrentene
gjør det. Det blir umulig å stå imot,
sier Johannesen.
Da vi møtte han på Madrassmesteren på Hillevåg rett etter åpningstid onsdag klokken 10.00, var
det tre ansatte på jobb – og ikke en
eneste kunde i butikken. Et rent
tapsprosjekt, med andre ord.
– Vi kan likevel ikke stenge butikken på formiddagen og holde åpent
på kvelden og søndagen fordi kundene ønsker det.
Da har barnehagene, skolene og SFO-ene stengt. Alt henger
sammen med alt her. Det er en domino-effekt, sier Johannesen.

– Frihetsargumenter

For de borgerlige partiene handler spørsmålet om friheten til å bestemme selv når man vil handle. I
tillegg mener kritikerne av dagens
ordning at det er urettferdig at små
butikker kan holde åpent mens store må steng.
– Det finnes mange, som skoleungdom og studenter, som ønsker
å jobbe søndager og kvelder?
– Ja, jeg ser den. Men det er ikke

arbeidsledighet i Norge. Den ledige
arbeidskraften vi har burde brukes
til helse- og omsorg. De trenger folk
på Stokka sykehjem, sier Johannesen, som ikke orker høre på «populistene som klager over at butikkene er stengt fordi de var fem minutter for seint ute til fredagspilsen.
– Det er samme system og får
samme konsekvenser i butikken
som hvis de kommer fem minutter
for seint til flyet sitt til Rhodos, sier
Johannesen, som nå setter sin lit til
at KrF gjør en avtale med Venstre
som får dem til å snu før Stortinget
skal behandle saken.
Atle Andersen
atle.andersen@aftenbladet.no

Søndagsåpent
hh
Forslaget: Mandag kveld la Høyre og
Frp fram regjeringserklæringen hvor det
kommer tydelig fram at alle som ønsker
skal få holde åpent på søndager.
hh
I dag: Regelen er at kun dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter og utsalg
som selger planter eller hageartikler kan
ha søndagsåpent.
hh
Stortinget: De rød-grønne partiene vil
beholde ordningen slik den er, mens KrF
ønsker at den skal bli enda strengere.
Imidlertid vil nok de blå-blå få støtte fra
Venstre i denne saken.

– Jeg har sagt at jeg ikke vil jobbe
videre med helsepolitikk i Stortinget, sier avtroppende helse og omsorgsminister Jonas Gahr
Støre (Ap) til Aftenbladet.
Den erfarne ministeren er
klar for sin aller første periode
som folkevalgt på Stortinget.
Støre legger ikke skjul på at han
er spent på den nye hverdagen
som venter. Han vet for eksempel ennå ikke hvilket fagfelt han
skal jobbe spesielt med de neste
fire årene.
– Jeg er ikke lei av helsepolitikk, men jeg mener det ikke er
naturlig at en nylig avgått statsråd trer rett inn i den samme
fagkomiteen i Stortinget. Å snu
bunken og begynne å arbeide
mot et departement jeg har sittet og bestyrt føles ikke greit,
påpeker den avtroppende helseministeren.

Tre ønsker

Onsdag var den offisielle åpningen av et nytt storting, men stortingsrepresentantene må vente
ennå en uke før de vet hvilken av
Stortingets 12 fagkomiteer (se
faktaboks) de skal være en del
av. For noen uker siden leverte
alle representantene inn tre ønsker til partiledelsen, som har
opprettet en valgkomité som har
ansvaret med å fordele arbeidsoppgavene. Aftenbladet skrev i
forrige uke hvilke ønsker Rogalands representanter har. Næringskomiteen er den mest populære blant fylkets folkevalgte, tett etterfulgt av energi - og
miljø.
Støre ønsker ikke å fortelle
hvilke tre komiteer han har ført
opp på sin ønskeliste. Det som
er sikkert er at han ikke havner i

helse - og omsorgskomiteen. Og
han ender neppe opp som medlem av utenriks - og forsvarskomiteen.
– Jeg har ønsket meg til noe
helt annet enn det jeg har jobbet
med tidligere, sier Støre til Aftenbladet. Han legger til at han
har ønsket seg til fagfelt som
favner bredt.

Klart i neste uke

Eirin Sund (Ap) sitter i valgkomiteen som skal ta stilling til
hvem som skal sitte i de ulike
fagkomiteene for Arbeiderpartiet. Med en valgoppslutning
på 30,8 prosentpoeng og 55 representanter, er partiet fortsatt
Stortingets største. De får dermed flere folk innenfor samme
fagfelt.
– Vi jobber med å få kabalen til
å gå opp, men det vil nok ikke
bli klart hvilke av våre politikere
som skal sitte i de ulike komiteene før den nye regjeringen er på
plass, sier Sund til Aftenbladet.
– Vi vil trolig fortelle hvem
som skal sitte hvor onsdag eller
torsdag neste uke, legger hun til.
Bortsett fra Venstre, som har
fordelt arbeidsoppgavene allere-

Stortingets 12 fagkomiteer
hh
Arbeids- og sosial.
hh
Energi- og miljø.
hh
Familie- og kultur.
hh
Finans.
hh
Helse- og omsorg.
hh
Justis.
hh
Kirke-, utdannings- og forskning.
hh
Kommunal- og forvaltning.
hh
Næring.
hh
Transport- og kommunikasjon.
hh
Utenriks- og forsvar.
hh
Kontroll- og konstitusjon.

de (Iselin Nybø skal sitte i kirke,
utdanning og forskningskomiteen), er det ingen partier som
har komitélisten klar ennå. SV
vil presentere sin i dag. De andre venter til ny regjering er på
plass i neste uke.
PS: Hvem som skal lede de ulike
fagkomiteene de neste fire årene, vil imidlertid mest sannsynlig være klar før helgen. I går formiddag ble det klart at KrFs parlamentariske leder, Hans Olav
Syversen, skal lede Stortingets
finanskomité.
Kristin sKodje

OslO

Ap åpner for
tiggeforbud

Oslo Arbeiderparti
vurderer å si ja til
totalforbud mot
tigging i Oslo. I så
fall blir det flertall sammen med
Fremskrittspartiet
og Høyre. – Når den
nye regjeringen åpner for totalforbud
mot tigging, er det
naturlig at vi i Oslo
Ap diskuterer om vi
skal gå inn for det,
sier gruppeleder
Libe Rieber-Mohn
til Klassekampen.
Hun åpner dermed
for totalforbud mot
tigging i tigerstaden.
(NTB)

Kongen er åpen om demens.
OslO

Åpenhjertig om demens
Han syns det er et vanskelig tema å ta
opp, men kong Harald mener at vi må
fjerne tabuene og tørre å snakke om
demens. Kongefamilien har tatt denne
samtalen for lenge siden.
– Demens, inkludert Alzheimers, er
kanskje den siste tabubelagte folkesykdommen som er igjen, sier kong Harald ettertenksomt til NTB.
Som høy beskytter for årets TV-aksjon «Ingen tid å miste», har han sagt
ja til å snakke om tabuene og egne tanker om sykdommen. Årets innsamling
går uavkortet til norsk forskning for å
løse demensgåten, i tillegg til at midler og innsats skal brukes på å spre informasjon og knuse myter. Da må det
prates. (NTB)

OslO

OslO

Høyre-leder Erna
Solberg og Frp-leder
Siv Jensen kommer
trolig til å presentere
den nye regjeringen
onsdag neste uke.
Det får VG opplyst
fra flere uavhengige
kilder. Også NRK
erfarer at Høyre og
Fremskrittspartiet er
så godt som enige
om fordelingen av
departementer og
statsrådposter, og at
den nye regjeringen
trolig skal presenteres av Høyre og
Statsministerens
kontor onsdag.

Inflasjonen faller langt mer enn det
Norges Bank antydet forrige måned.
At renta heves, virker derfor å være lite
sannsynlig i nær framtid.
Kjerneinflasjonen var på 1,7 prosent i
september, en nedgang fra 2,5 prosent i
august. Den gang var kjerneinflasjonen
sett på som overraskende høy og Norges Bank regnet med at den ville synke
til 2,2 prosent i september. Når kjerneinflasjonen faller langt under Norges
Banks prognose, svekkes sannsynligheten for framtidig renteøkning. (NTB)

Regjerings.
kabalen

OslO

Arveavgiften
først

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal ikke sitte i Stortingets helse - og
omsorgskomité de neste fire årene. Foto: Carina Johansen

Foto: Lise Åserud

StortingetNye arbeidsoppgaver

Ny regjering Søndagsåpne butikker

Arveavgiften kan bli
den nye regjeringens
første arbeidsoppgave å bli kvitt, ifølge
sentrale kilder i Høyre og Fremskrittspartiet. (NTB)

Neppe renteøkning

OslO

10 milliarder til jernbane
Den avtroppende regjeringen foreslår
i 2014-statsbudsjettet å bevilge 10 milliarder kroner til nye jernbaneinvesteringer neste år.
Statsbudsjettet for 2014 skal legges
fram mandag neste uke. Stoltenbergregjeringen vil da foreslå investeringer i ny jernbane neste år som vil være
63 prosent høyere enn i årets budsjett,
skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Samlet sett foreslår regjeringen å
bruke nærmere 19 milliarder kroner
mer til jernbaneformål neste år, sammenlignet med nivået for i år. Det utgjør en økning på 30 prosent. (NTB)

