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Iløring - forslag om søndagsåpne butikker.

Til høringen om søndagsåpne butikker avgav Formannskapet i Halden i møte 23.04.15 slik
uttalelse:

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015

Vedtak:

Halden kommune ønsker ikke å gjøre søndag til hverdag og sier nei til forslag om
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget til endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker vil ramme arbeidsfolk og familieliv.

For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men om lag
370.000 ansatte i varehandelen og deres familier fortjener å ha felles fridager som har en
stor verdi i seg selv.

Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det er begrenset til arbeid som er helt
nødvendig på søndager. Det står neppe om liv eller død at vi får kjøpe sko eller sminke
på søndager.

Se for øvrig vedlagte utskrift av sakens behandling.
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Utsendte vedlegg
1 Hørin - forsla om endrin er i helli da sloven
2 helli da sloven (L 1055307
3 Hørin sinstanser L 1055302
4 Hørin snotat-sønda så ne butikker - 27.mars 2015 L 1055368

Ikke utsendte vedle

Horing - forslag om sondagsåpne butikker.

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har wert medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut>

Sammendrag av saken:

Rådmannens innstilling:

Ingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015

Behandling:

Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak:

Halden kommune ønsker ikke å gjøre søndag til hverdag og sier nei til forslag om
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget til endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker vil ramme arbeidsfolk og familieliv.
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For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men om lag
370.000 ansatte i varehandelen og deres familier fortjener å ha felles fridager som har en
stor verdi i seg selv.

Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det er begrenset til arbeid som er helt
nødvendig på søndager. Det står neppe om liv eller død at vi får kjøpe sko eller sminke
på søndager.

MortenChristoffersen(KrF)fremmetforslagtil vedtak:

Kristelig Folkeparti i Halden er imot søndagsåpne butikker.

GeirHelgeSandsmark(V) fremmetforslagtil vedtak:

Halden kommune svarer på høringsforslaget om søndagsåpne butikker med ønske om
lokalt fastsatte bestemmelser om åpningstider.

Else- KathrineHveding(11)fremmetforslagtil vedtak:

Fonnannskapet ber administrasjonen utarbeide en høringsuttalelse som er positiv til å
tillate søndagsåpne butikker i Halden.

Ved votering ble det avgitt stemmer for forslagene som følger:

Forslaget fra Christoffersen: 1 stemme (KrF) —forslaget falt.

Forslaget fra Sandsmark: 1 stemme (V) —forslaget falt.

Forslaget fra Hveding: 4 stemmer (H) —forslaget falt.

Forslaget fra Dahlen: 9 stemmer (SV, AP, FrP, MDG, SP) —forslaget vedtatt.

Vedtak:

Halden kommune ønsker ikke å gjøre søndag til hverdag og sier nei til forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget til endringer i helligdagsloven for å
tillate søndagsåpne butikker vil ramme arbeidsfolk og familieliv.

For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men om lag 370.000
ansatte i varehandelen og deres familier fortjener å ha felles fridager som har en stor verdi i seg
selv.

Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det er begrenset til arbeid som er helt nødvendig på
søndager. Det står neppe om liv eller død at vi får kjøpe sko eller sminke på søndager.

Saksutredning:

Vedlagte høringsnotat "Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne
butikker" er utsendt av Kulturdepartementet på høring.
Høringsfristener 30. juni2015.

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for
butikker å ha åpent på vanlige søndager.

Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for
høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften fra kl. 16.
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Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere bestemte typer
utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at bes1utningsmyndighetlegges til
den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om
adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det
forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre
innstramming sammenlignet med dagens situasjon.

Rådmannens merknader:
Høringsbrevet av 27. mars 2015 har en grundig gjennomgang av temaet og lovendringsforslaget
og det vises til det.

Tematikken er vel særlig aktuell her i Halden med handelslekkasjen på helligdagene til Sverige —
hvor man kan holde utsalgssteder åpne alle årets dager.

Kommunens erfaring i den senere tid med dette lovverket er søknader bla. fra Jokerbutikken på
Torget og tidl. Rema 1000 Brygga om å få ha turiststedsåpent helligdager etter godkjenning fra
Fylkesmannen. Det ble avslag. Joker-butikken har nå løst problemet ved å benytte seg av
Brustadbu-unntaket i dagens lov.

Dog holder man i høringsforslaget fast ved å beholde Skjærtorsdag som stengt helligdag, men
altså ikke de alminnelige søndager.

Et alternativt forslag er å overlate vurderingen til lokaldemokratiet ved kommunestyrene. Slik var
det tidligere etter den opphevede åpningstidsloven mht. regulering av de alminnelige
åpningstidene på ukedagene. Kommunestyret fastsetter fremde1esåpningstidene for
serveringssteder innenfor en gitt ramme i lovverket.

Sakens tema involverer vurderinger av mer rent politisk art i forhold til temaer omkring
arbeidsmiljøloven, alminnelig næringspolitikk og særlig det kirkelige forhold mht. søndag som
hviledagen (jf. lovformålet = lov om helligdagsfreden) —og høringsforslaget fremlegges derfor
av rådmannen uten innstilling til uttalelse til saken —foreløpig.

Administrasjonen er i skrivende stund ikke kjent med handelsnæringen i Halden sitt synspunkt,
idet det legges til grunn at disse og andre berørte eks. arbeidstakerorganisasjoner etc. er gitt
anledning til å uttale seg til forslaget gjennom sine egne organisasjoner.

Via vår næringsavdeling har vi dog mottatt følgende fra Handel i Halden:
Handel i Halden er i mot søndagsåpne butikker og har ikke noe ønske om at det skal være søndagsåpent i Halden. Det er
ikke formelt behandlet som sak i styret, men de har hatt flere uformelle diskusjoner, og sier at man skal lete lenge for å
fmne noen som ønsker søndagsåpent.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Gudrun Haabeth Grindaker

Sven Stranger
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