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Postmottak KUD
Jarle Ugelstad Klavenes
Høringsuttalelse til Endringer i helligdagsloven

Har forsøkt å legge inn vedtak i Eide kommunestyre på kulturdepartementets nettportal, men får ikke
felt å skrive i. Derfor denne mail.
Eide kommunestyre behandlet i møte 4.juni en interpellasjon fra Jarle Ugelstad Klavenes (AP) med
følgende:

Forslag til vedtak:
1. Eide kommune er negativ til å åpne opp for søndagsåpne butikker.
2. Eide kommune vil heller ikke anbefale å legge beslutningsmyndighet til kommunene.
3. Interpellasjonen legges inn som høringsuttale på Kulturdepartementets nettportal.
Behandling:
Eide kommune vedtok å ta interpellasjonen opp til votering.
Enstemmig vedtak.
Interpellasjonens ordlydende var slik:
Høring- Endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
(Forslag til høringssvar fra Eide kommune)
Eide kommune har mottatt høringsbrev fra Kulturdepartementet som gjelder ”Forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker”.
Søndagen er annerledesdagen i uken. Der er dagen der samvær med familie, kulturaktivitet og friluftsliv
er viktig for mange. Hele frivilligheten i Norge har gått imot endringen i helligdagsloven fordi den klart vil
gå utover de frivillige aktivitetene. En endring i helligdagsloven vil forringe vår annerledesdag. Endringen
vil føre til at en større andel av dagens yrkesaktive må arbeide på søndager. Dette gir økt belastning for
den enkelte arbeidstaker og det vil gå utover familielivet til den enkelte. Konsekvensen av dette kan
være økt sykefravær. Endringen kan også medføre at det vil bli behov for å holde barnehager åpne på
søndag.
Lovendringen vil høyst sannsynlig medføre at butikker utenom bysentra blir hardest rammet av en
eventuell lovendring. Flere folk vil handle i byene på bekostning av det lokale handletilbudet i
distriktene. Dette kan derfor svekke handelen i Eide kommune. Det alternative forslaget om å legge
avgjørende beslutningsmyndighet til kommunene, vil innebære en ytterligere usikkerhet i hvordan ulike
bestemmelser i ulike kommuner kan komme til å påvirke næringsgrunnlaget for butikkene. I tillegg vil
det medføre økt arbeidsmengde for kommunene.

Vennligst sørg for at Eide kommunes holdning til søndagsåpne butikker blir med i høringsuttalelsene.

Med vennlig hilsen

