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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I
HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Fra møtet i Kommunestyre den 22.06.2015, saksnr 41/15.

De underrettes herved om at det er fattet føl ende vedtak:
Gratangen kommune går imot endring av Helligdagslovenmed følgende begrunnelse:
Kommunestyret går mot forslag til endringer i helligdagslovenfor å tillate søndagsåpne
butikker. Vi går også mot forslaget om å legge beslutningsmyndighetenom dette til den enkelte
kommune.

Kommunestyret viser til at en rekke viktige samfunnsinteresserhar vist stor skepsis til
søndagsåpne butikker. Motstaden spenner fra arbeidsgivere og arbeidstakere, til
miljøbevegelsen,kirken og frivilligheten.Videre peker vi på at Respons Analysehar vist at
motstanderne er i flertall i samtlige partier - også regjeringspartiene. Regjeringen må ta denen
motstanden på alvor.

Søndagsåpne butikker vil spesielt ramme butikkene i distriktene som ikke har et
inntektsgrunnlag for å utvide åpningstiden. Disse butikkene har i dag marginal fortjeneste og
mange kjemper allerede for å opprettholde driften og dermed tilbudet til befolkningen i
distriktsnorge. Ved å åpne for søndagsåpne butikker vil distriktsbutikkene bli tvunget til å holde
åpent en dag ekstra i uka for å unngå handelslekkasje.En ekstra åpningsdag i uka medfører
betydelige kostnader uten at det totale varesalget økes tilsvarende. En slik situasjon vil mest
sannsynligbety "kroken på døra" for mang en distriktsbutikk, med tilsvarende redusert
tilbud/livskvalitetfor befolkningen. Dette vil bidra til økt sentralisering i bosettingsmønstret i
landet, noe verken regjeringen eller Kulturdepartementet vel kan stå inne for?

Gratangen kommune anmoder Kulturdepartementet på det sterkeste å IKKE endre
helligdagslovgivningen slik at det åpnes opp for søndagsåpne butikker.

Å la hver enkelt kommune bestemme åpningstiden gir ikke et reelt valg. Dette fordi kjedene
bestemmer åpningstid til de enkelte butikkene.



Dersom en kommune åpner for søndagsåpne butikker skapes det en domino-effekt til
nabokommunen. Ingen vil ha handelslekkasje.Med andre ord vil det i praksis være umulig for
en kommune å opprettholde sitt nei til søndagsåpne butikker, hvis kommunen mister
arbeidsplasser og inntekt til en nabokommune som har gjort motsattvalg.

Gratangen kommunestyre ønsker at søndagen skal være "annerledesdag " med mulighet for å
være ute i naturen for å ivareta folkehelse og friluftsliv.
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