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FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 
SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 
 
 
Høringssvar - Om endringer i helligdagsloven 
Vi viser til høringsbrev datert 27.03. 2015: Høring – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate 
søndagsåpne butikker.  
 
Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Vi har 
medlemmer fra alle deler av frivillig sektor: idrett, kultur, barne- og ungdomsorganisasjoner, 
beredskap, miljøbevegelse, tros- og livssynsorganisasjoner, osv. Til sammen representerer våre 
over 290 medlemsorganisasjoner mer enn 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.  
Høringssvaret er organisatorisk behandlet i Frivillighet Norge og gir uttrykk for 
medlemsorganisasjonenes felles oppfatning.  
 
Frivilligheten er en hjørnestein i det norske demokratiet og velferdssamfunnet. Frivillighet 
Norges visjon er "Større rom for frivilligheten". I høringssvaret fokuserer vi på hvordan de 
frivillige organisasjonene ivaretar og preges av dugnadsånd, foreningsdemokrati, medlemskap og 
lokal tilhørighet. Det skiller den norske frivilligheten fra andre land der frivillighet i langt større 
grad dreier seg om veldedighet og filantropi. En endring i helligdagsloven kan føre til at 
organisasjonenes rammevilkår snevres inn.  

Hvordan kan forslaget bidra til å skape mindre rom for frivillig sektor? 
Deltakelsen i frivillige organisasjoner har økt i takt med at folk flest har fått mer fritid. Dette 
oppfattes som et gode i samfunnet der et mangfold av aktiviteter vi tar som en selvfølge er helt 
avhengig av frivillig innsats. Frivillighet Norge er bekymret for at det blir vanskeligere å få folk til 
å stille på dugnad i helgene dersom mange, som tidligere var aktive i organisasjonene, i stedet er 
på jobb. Helgedagene er de viktigste "frivillighetsdagene" og dugnaden er avhengig av at mange 
har fri samtidig. En endring i helligdagsloven kan bidra til å utfordre organisasjonenes evne til å 
organisere arrangementer, utvikle nye aktiviteter og samle inn penger til sine formål.  

Hvordan kan forslaget bidra til å svekke frivillighetens rolle som nærmiljøbygger? 
Økende sosiale forskjeller er en utfordring både for samfunnet og frivilligheten. Både i 
Sundvoldenerklæringen og i strategidokumentet Barn som lever i fattigdom legger regjeringen stor 
vekt på den rollen frivillige organisasjoner kan spille i å redusere effektene av barnefattigdom.  
Organisasjonene ønsker å ta et ansvar for å bidra til samfunnsdeltakelse for de som faller utenfor 
og bidra til å redusere sosiale forskjeller. Dersom regjeringens forslag svekker organisasjonenes 
økonomiske grunnlag, ved at dugnadsinnsatsen reduseres, er Frivillighet Norge bekymret for at 
mange organisasjoner blir nødt til å ta betalt for de aktivitetene de tilbyr utad. Dette vil øke 
terskelen for, og gjøre det vanskeligere, å delta for de som ikke har råd.   
 
Hvordan kan forslaget bidra til å redusere frivillig deltakelse  
Helseminister Bent Høie har påpekt at fellesskapet er en av våre viktigste vaksiner.1 Den frivillige 
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deltakelsen i Norge ligger i verdenstoppen.2 Derfor har deltakelse i frivillig aktivitet en 
helsebyggende effekt og motvirker ensomhet ved at folk gis tilgang til et mangfold av sosiale 
møteplasser som skaper identitet og tilhørighet og et mangfoldig tilbud av aktiviteter innen helse, 
miljø, kultur og idrett og mye mer. Forskning dokumenterer at det er sammenheng mellom god 
psykisk og fysisk helse og deltakelse i aktiviteter i frivillige organisasjoner.3 Dette er bare noen av 
årsakene til at Helsedirektoratet har inngått en intensjonsavtale med Frivillighet Norge som skal 
styrke organisasjonens aktiviteter på deres egne premisser. Frivillighet Norge er bekymret for at 
regjeringens forslag om søndagsåpne butikker vil føre til mindre frivillig innsats og på den måten 
innfører et lovverk som reduserer den generelle helsebyggende effekten deltakelse i frivillig sektor 
gir. 

Frivillighet Norge mener det er prinsipielt viktig at regjeringen innhenter innspill fra frivillig 
sektor i saker som angår organisasjonene. Søndagene er en viktig dag for frivillig innsats. 
Frivillighet Norge er derfor kritisk til at regjeringen ikke uredet hvilke konsekvenser forslaget om 
lovendring i helligdagsloven vil ha for frivillig sektor før forslaget ble lagt frem. 
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