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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN 

   

 
Vedlegg: 1. Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker 

2. Interpellasjon fra representanten Linn Synnøve Normann Godtfredsen (AP) 

3. Interpellasjon fra representanten Ingelin Noresjø (KRF) 

4. Interpellasjon fra representanten Per-Gunnar Kung Skotåm (R) 

 

Sammendrag: 
 

Det er fra kulturdepartementet sendt ut på høring forslag til endring i helligdagsloven slik at det 

skal bli tillatt med søndagsåpne butikker. Påbudet om stengte butikker på de særskilte 

helligdagene foreslås opprettholdt. 

 

I høringsbrevet blir det tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndigheten om ev 

søndagsåpne butikker skal legges til den enkelte kommune.  

 

Det ble til forrige møte i kommunestyret framsatt 3 interpellasjoner som omhandler dette 

forslaget. 

 

Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

KOM-058/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn fridag, 

og vil derfor jobbe for at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne butikker. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Fauske kommunestyre støtter Regjeringens forslag om endring av helligdagsloven. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Fauske kommune ønsker ikke at det åpnes for økt søndagshandel. Fauske kommune vil si 

nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene 

kan vedta dette. 

 

AP’s og R’s forslag ble trukket. 

 



Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og R: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn fridag, 

og vil derfor at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne butikker, dersom 

regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette. 

 

AP/R’s forslag ble vedtatt med 22 mot 7 stemmer avgitt for FRP’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn fridag, 

og vil derfor at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne butikker, dersom 

regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 
Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    

 

 

 


