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Høring: forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker

Viser til høring om endringer i helligdagsloven. Vedlagt er vedtak fattet i Grue kommunestyre
22.6.2015, Grue sier nei til sønda så ne butikker.

Behandling i GRUEKOMMUNESTYRE- 22.06.2015
Følgende forslag til høringsuttalelse ble fremmet av Åse B. Lilleåsen og Herdis Bragelien:

"Grue sier nei til sønda så ne butikker.
På bakgrunn av butikkeieres, ansattes og forbrukeres skepsis til søndagsåpne butikker,
at utfordringer for mindre butikker kan føre til butikkdød i utkantområder og at det er
sannsynlig at søndagsåpne butikker vil føre til at det blir dyrere mat, sier et flertall i
Grue kommunestyre nei til søndagsåpne butikker.

Helsetjenesten og hotell og restaurantnæringen har yrkesgruppene som i dag har
hovedtyngden av helgejobbing. Dette er i stor grad kvinnedominerte yrker. Ved
innføring av søndagsåpne butikker blir en ny kategori kvinnelige arbeidstakere
inkludert i denne gruppen.
En alminneliggjøring av søndagsarbeid kan også på sikt svekke grunnlaget for
lønnstillegg for jobbing på ubekvem arbeidstid.

I Helligdagsloven åpner lovens § 5 for en rekke unntak. Vi mener dette vil kunne
brukes i de tilfelle der det er behov for søndagsåpne butikker.

Grue kommune går imot forslaget om at hver enkelt kommune står fritt til å vedta
søndagsåpent.
Grue kommune har i underkant av 1.000 personer skrevet under på oppropet —Bli

med å si ja til søndagsfri. Forbrukernes begrunnelser er:

• Fem ganger så mange mennesker må jobbe på søndager om regjeringen får

gjennomslag for sitt forslag. Totalt vil søndagsåpne butikker omfatte 290.000

ansatte.
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Store deler av næringslivet er motstander av søndagsåpne butikker, blant
annet har Virke, som representerer over 19.000 virksomheter, gått ut mot
regjeringens forslag.

I de høringssvarene som til nå har kommet inn til Kulturdepartementet, sier
majoriteten nei og bare et fåtall ja til søndagsåpne butikker."

Votering: 

Forslaget til høringsuttalelse fra Lilleåsen og Bragelien ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer.
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