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ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVA - ÅPNINGTIDER - HØRING
Bakgrunn for saken:
I brev av 27.3.2015 har Kulturdepartementet sendt til høring ”Forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker”, se vedlegg. Høringsfristen er satt til 30. juni.
Saksopplysninger:
Sak om søndagsåpne butikker var referatsak til formannskapet 27. april 2015, det kom i det møtet
fram ønske om at denne høringen skulle legges fram som sak for formannskapet. Denne saken
bygger på tilsvarende sak i Gjesdal kommune, det var der et flertall og mindretall på punkt 1,
flertallet var for 1A. Punkt 2 var enstemmig.
Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre § 5 i 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. Av praktiske grunner foreslås det og 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 forslag om at beslutningsmyndigheten legges 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.
Vurdering:
Spørsmålet om søndagsåpne butikker har stått sentralt i den offentlige og politiske diskusjonen
den siste tida, og argumentene både for og imot er rimelig godt kjent. Det som kanskje skiller
denne diskusjonen fra mange andre, er at de to hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og
arbeidstakersida begge går mot søndagsåpne butikker i større grad enn det som alt er tillatt i
dagens unntaksregler.
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Barna – vår framtid

Søndagsåpne butikker er forankret i den politiske plattformen som regjeringen utarbeidet i
forbindelse med regjeringsdannelsen. Stikkord her var frihet både for forbrukere og butikker, at
tilbud og etterspørsel er et bedre virkemiddel enn lovverket for å regulere dette, likebehandling
mellom butikker og forenkling av regelverket. Opp mot dette har partier utenfor regjeringen
argumentert for betydningen av en ”handlefri dag”, og ikke minst den negative betydning
søndagsåpne butikker kan få for de enkelte familiers behov for mer tid sammen og det å kunne
gjøre noe ”annet” en dag i uka. Søndagen bør derfor være ”anderledesdagen”.
Rådmannen ønsker ikke å ta stilling til om Klepp kommune skal si ja eller nei til spørsmålet om
søndagsåpne butikker. Dette vil i stor grad være et spørsmål der politisk ståsted og argumentasjon
er avgjørende. Spørsmålet om det skal legges avgjørende beslutningsmyndighet til den enkelte
kommune vil det imidlertid være naturlig for administrasjonen å ta stilling til. I pkt. 8.1 og 9.9 i
høringsnotatet er det gjort greie for ulike argumenter knyttet til dette.
Prinsippet om lokal sjølråderett for den enkelte kommune er et viktig prinsipp å støtte opp om. På
en rekke samfunnsområder og i enkeltavgjørelser bør og skal kommunene selv fatte avgjørelser,
og bestemme prioriteringer og utvikling. Når det gjelder denne konkrete saken kan imidlertid
kommuners ønske om lokal sjølråderett, og muligheten for ulike beslutninger og dermed forskjeller
kommunene imellom, innebære handelslekkasje og ulike rammevilkår for de næringsdrivende.
Hensynet til et ensartet regelverk bør vektes tungt når det gjelder spørsmålet om søndagsåpne
butikker eller ikke, og at likebehandling mellom næringsdrivende er viktig her. På bakgrunn av den
uheldige konkurransevridningen som kan oppstå mellom næringsdrivende i ulike kommuner, vil
rådmannen derfor tilrå at Klepp kommune i sin høringsuttalelse går inn for at det på dette området
blir et ensartet regelverk og praksis for hele landet.
Vedlegg:
Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Innstilling:
Rådmannen sitt forslag til vedtak:
1. alternativ A
Klepp kommune tilrår ikke at det gjøres endringer i lov 24. februar 1995 om helligdager og
helligdagsfred som gir butikker mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.
1. alternativ B
Klepp kommune tilrår at det gjøres endringer i lov 24. februar 1995 om helligdager og
helligdagsfred som gir butikker mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.
2.
Klepp kommune tilrår at regelverket og praksis på dette området blir ensartet for hele landet, og at
det dermed ikke legges beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.
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Behandling:
Votering:
Punkt 1 alternativ A fekk 6 stemmer.
Punkt 1 alternativ B fekk 3 stemmer, Torunn A. Rasmussen -frp, Vidar Haugland -h og Ane Mari
Braut Nese, og falt.
Punkt 2 fekk 9 stemmer.
VEDTAK:
1. Klepp kommune tilrår ikke at det gjøres endringer i lov av 24. februar 1995 om helligdager og
helligdagsfred som gir butikker mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.
2. Klepp kommune tilrår at regelverket og praksis på dette området blir ensartet for hele landet,
og at det dermed ikke legges beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.

Rett utskrift, 04.06.2015
Wigdis B. Detlie
formannskapssekr.
Utskrift på e-post til:
Det Kongelege Kulturdepartement, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
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