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Forslaget om større muligheter for å holde søndagsåpent bør forkastes. 

 

I en muntlig spørretime tidligere i vår argumenterte Erna Solberg mot at den kristne 

søndagstradisjonen skulle ha forrang fremfor øvrige religioners tradisjonelle helligdager. 

Argumentet motsa likevel ikke det poenget at behovet for hviledag blir understreka av 

flere religioner, på tross av at det ikke er den samme hviledagen som er blitt til tradisjon 

i forskjellige religioner og konfesjoner. Religionene kan være en kilde til innsikt i hvilke 

behov mennesker har som går ut over de materielle behovene. Tradisjonene viser at 

det ligger en stor verdi i felles fritid og hvile, som er mye større enn verdien av å kunne 

gå på butikken når som helst. 

 

Regjeringen argumenterer også for at det skal være mulig å velge fridag selv. 

Argumentet skjuler at dette valget for det første i realiteten kun står mellom lørdag og 

søndag, ettersom dette er de vanlige fridagene for skoler og for mange andre 

arbeidsplasser som man må forholde seg til som familiemedlem og samfunnsmedlem. 

For det andre er det ikke arbeidstakeren selv som har det siste ordet når vaktlister og 

turnuser skal settes opp. Mange må nok overlate til arbeidsgiveren å bestemme hvilke 

dager som skal være fri, dersom det åpnes for søndagsåpent. 

 

Åpningstider er allerede et element i konkurransen mellom butikkjedene. På mindre 

tettsteder hvor det er et konkurransegrunnlag for to dagligvarebutikker, er lange 

åpningstider et viktig konkurransefortrinn. Søndagsåpent vil forsterke denne 
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konkurranseformen. For slike butikker er det imidlertid ressurskrevende, og dermed 

forringende for den øvrige kvaliteten på butikken, å være nødt til å forholde seg til 

denne typen konkurranse. Handelslekkasje mellom kommuner trenger ikke bare foregå 

på søndager fordi nabokommunen har åpent for søndagsåpent, men kan også være et 

resultat av at nærbutikker som ser konkurransebehovet for søndagsåpent taper 

konkurransen på grunn av øvrige kvalitetsfaktorer. 

 

Videre viser jeg til argumenter som er kommet fram i mange andre høringsuttalelser, 

om blant annet fritid og fellesskap som verdier, folkehelse og energibruk. 

 


