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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med 

shopping og økt forbruk.  

 

Regjeringen sier at det skal være frivillig for butikkene om de skal holde åpent på 

søndager. Iflg. kjøpesenternes egne regler så må alle butikker, inkl. frisørsalonger holde 

åpent i kjøpesenterets åpningstid. Dermed vil søndagsåpent bli pålagt for disse. Mange 

butikker og frisørsalonger, spesielt på kjøpesentre, opererer allerede på kant av tariff og 

arbeidsmiljøloven når det kommer til lønn og arbeidstider pga. lange åpningstider. Dette 

vil ikke bli noe bedre om de attpåtil må holde åpent på søndager. Jeg er spesielt redd 

for at frisørene får lide pga. dette da de store frisørkjedene allerede driver langt utenfor 

arbeidsmiljøloven ved f.eks. å tvinge lærlinger til å jobbe alene fordi ingen andre ønsker 

å jobbe på ugunstige tidspunkt, tvinger lærlingen til å ta full pris på tjenesten selv om 

vedkommende kun får lærlingelønn. 

 

For familier er søndagen samlingsdagen. Det er den ene dagen i uka hvor de fleste ikke 

er på skole/barnehage og jobb.  

Jeg frykter at søndagsåpne butikker vil føre til flere sykmeldinger pga. stress og 

overarbeid ift. å få tidsplanen til å møtes.  

 

Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, noe som fører til økt energibruk. 



Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre på en dag med 

søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring.  

 

Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å 

være sammen på. Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe 

annet. Både folk og miljø trenger en hviledag.  

 

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning 

på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde 

hviledagen vår.  

 


