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Høringssvar

Forslagom å endre helligdagsloven for åtillate mersøndagsåpne butikker

Jegønsker IKKEat Regjeringen skal endre helligdagsloven slik at man skal kunne åpne for mer

søndagsåpne butikkerenn i dag.Jeg menerdeter unødvendigå gjøre det, siden man fårtak i alt man
trengeri Brustad-bruene på søndager.

Jegønsker hel ler IKKEen regelendringsom gjør det mul igfor kommunene å bestemme om butikkene

kan holde åpent på søndager også. Jeg menerat en slik regel, først ogfremst er uheldigfordi detvil

sette kommunene i en presset situasjon hvis nabokommunen(e)velger åtillate at butikkene skal
kunne holde åpent på søndagerogdette førertil handelslekkasje.

Jeg syns det ervi ktig å huske på at forbrukerne hartil passet seg den gjeldene regelen ogdeter ingen

som roper høyt for mer søndagsåpne buti kker. Jeg personlig kommer ikke til å handle/kjøpe rne r hvis

butikkene og kjøpesentrene skullefå lovtil å holde åpent på søndager. Jeg kommer kanskje til å

handle overflere dager i uka, men forbruket mittvil neppe øke avden grunn. Dermedtenkerjegat

dette kun vil føre til høyere utgifterfor butikkene, ogda spesielt nærbutikkene, uten at inntektene

øker. Da frykterjeg at det kan føretil at matprisene vil øke for å dekke de nye utgiftenebutikkene i
så fall vi I ha.

I tilleggvil dette påvirke nordmenn flest sin adferd ogvil mest sannsynliggå utoverfrivilligheten og

dugnad, som er noe av detfineste ved våre verdieri det norske samfunn. Ogsøndager en veldigf in

dag å ha dugnad på for de fleste jeg kjenner.

En siste grunn til å ikke tilrettele:,:e for mersøndagsåpne butikker, og det som jeg bryr meg mest

om, er de ansattes mul ighet til å ha en annerledes dag i uka. Jeg jobber selv i en REMA-butikk ved

siden avskole, oger veldigglad for at jeg har fri fra jobben på søndager, hvor jeg kan tilbringe tid

sammen med familie ogvenner. Håper ikke dette endres nå.

Jeg håper kulturministeren lyttertil folket i denne saken ogtrekkertilbake begge forslagene om
søndagsåpne butikker. Man trenger ikke å endre noe som fungerergodt og folketerfornøyd med.

Med vennlig hilsen

Joel Gianni


