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Høringsuttalelse (Ref 15/1432) – forslag om endringer i helligdagsloven
for å tillate søndagsåpne butikker

Eivind Eidheim Elseth
eelseth@icloud.com
Grenseveien 9E 0571 OSLO
Jeg mener at vi ikke burde innføre søndagsåpne butikker.
Søndagsåpent vil føre til en dårligere arbeidssituasjon for de som jobber i butikk, og til
høyere priser for oss som handler der.
Det vil være vanskelig for de som jobber i butikken å takke nei til å jobbe i de tilfeller
hvor de som eier butikken spør for det. Det vil altså føre til en dårligere arbeidssituasjon
for de som jobber i butikk.
Vi kan ikke forvente at mengden matvarer som blir solgt øker dersom vi innfører
søndagsåpne butikker(, og dersom den skulle gjort det er det også et dumt siden vi alt
har et problem med overforbruk). Butikkene vil derimot ha økte kostnader ettersom de
får en ekstra dag hvor de må betale lønn til ansatte, og betale for strøm til lys og varme.
Eierene av butikken må altså velge mellom å tjene mindre penger, betale de ansatte
mindre, eller å øke prisene. Jeg tror det første alternativet er lite sannsynlig, og ønsker
ingen av de to andre.
Søndag er en anderledes dag, og den er en slik dag som det ikke er sikkert ville blitt til
dersom vi begynte samfunnet på nytt i dag. Det er også en slik type dag som vil være
vanskelig å erstatte dersom vi mister den. Det er ikke et alternativ å prøve det ut for så
å endre det tilbake. Å prøve ut en slik ordning er som å prøve å slippe en vase i gulvet,
viss den knuser og limes sammen igjen vil den ikke være det samme som det først var.

La oss beholde hviledagen, la oss ta vare på de ansatte i butikkene, stans innføringen
av søndagsåpne butikker.

