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Høringssvar, Lederne, søndagsåpne butikker  
 
Innledning: 
 
Det vises til Kulturdepartementets invitasjon til Lederne om å utforme et høringssvar om forslaget til 
endring i Lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 om 
salg fra faste utsalgssteder. Denne bestemmelsen inneholder i dag et påbud om at faste 
utsalgssteder, som selger varer til forbrukere,  skal holde stengt på helligdager. Regjeringens 
endringsforslag går ut på å innskrenke bestemmelsens rekkevidde slik at butikker får mulighet til å 
holde åpent på alle vanlige søndager.  
 
Hovedkonklusjon: 
 
Lederne støtter ikke forslaget om endringer i helligdagsloven med tanke på å tillate søndagsåpne 
butikker på vanlige søndager. Hovedårsakene til dette er at ytterligere åpning av butikker på 
søndager, utover de unntak som i dag allerede finnes, vil medføre vesentlige endringer i den norske 
samfunnsmodellen. Vi finner ikke at høringsnotatet tar høyde for dette. Søndagen er en annerledes 
dag og Lederne ønsker å beholde disse annerledesdagene.  
 
Bakgrunn for konklusjonene: 
 
Lederne innser at å utvide åpningstidene til å omfatte søndager, utover den anledning utsalgssteder 
under 100 m2 og bensinstasjoner inntil 150 m2 allerede har på søndager, kan medføre flere 
arbeidsplasser, økt fleksibilitet for forbruker og potensielt økt salg for næringen. Lederne mener 
likevel at dette ikke vil kunne dekke opp for de negative konsekvensene slike endringer vil medføre 
for hele samfunnet. Høringsnotatet har etter vår mening heller ikke i tilstrekkelig grad gjort rede for 
de samfunnsøkonomiske kostnadene ved forslaget og kan heller ikke vise til samfunnsøkonomisk 
gevinst.  
 
At ytterligere åpning av butikker skal medføre mersalg og høyere omsetninger er tvilsomt. Lederne er 
av den oppfatning at man heller sprer omsetningen over flere dager, med den konsekvens at det blir 
dyrere for butikkene å holde åpent. Dette er en kostnad som forbruker først og fremst må bære. At 
folk handler og reiser oftere, og på søndager lenger, vil også øke miljøbelastningen, ved høyere 
utslipp og høyere energiforbruk.  
 
Utvidelse av åpningstider til å inkludere vanlige søndager vil i tillegg gå på bekostning av 
arbeidstakeres fritid og valgfrihet. Familieliv svekkes, så vel som at tid til frivillig arbeid vil kunne 
begrenses. Trolig vil utvidet adgang til søndagsarbeid også i hovedsak for den enkelte være 
ukompensert da definisjon av ubekvem arbeidstid trolig begrenses.  
 
Videre vil det være økt behov for mer fleksibel  arbeidskraft, først og frem i form av deltidsansatte, 
vikarer og midlertidige ansatte. Dette er både et steg vekk fra et samfunn der normen bør være faste 
ansettelser i heltidsstillinger og som samtidig øker mulighetene for sosial dumping.  
 
 



Skulle regjeringen og et flertall på stortinget til tross for stor motstand likevel ønske å endre 
helligdagsloven, og med det tillate søndagsåpne butikker, legger Lederne til grunn at de 
bestemmelser som fremgår i dagens arbeidsmiljølov ikke ytterligere svekkes  på bekostning av 
arbeidstakeres rettigheter. Vi vil påpeke at den allerede gjennomførte endring av arbeidsmiljølovens 
bestemmelser § 10-8 om ukehvile på søndager eller helgedag hver fjerde uke, istedenfor hver tredje 
uke, er uheldig og bør reverseres dersom søndagsåpne butikker blir en realitet.  
 
Dersom butikkene skal kunne holde åpent på søndager,  ønsker Lederne en regulering av 
åpningstider på vanlige søndager lignende den finske modellen. Vi foreslår da at butikker ikke får 
åpne tidligere enn kl 13 og bør ikke kunne være åpne lenger enn til kl 19 på vanlig søndager.  
 
Sluttkommentar  
 
Avslutningsvis ønsker Lederne å påpeke at vi med dagens reguleringer til grunn allerede lever i et 
tilnærmet 24/7-samfunn. Butikkene er åpne 6 dager i uken og åpningstidene har generelt strukket 
seg i begge ender. Butikkene åpner tidligere og stenger senere enn før. I tillegg dekker unntakene i 
dagens lov opp for de som eventuelt ønsker å holde åpent på søndager. De som vil være åpne, finner 
løsninger.  
 
En bør også huske at til tross for en relativt liberal helligdagslov med mange unntak, velger nær 50 % 
av turiststedene å være lukket på søndager og nesten hele 80 % av distriktsbutikkene er stengt. 
Markedet har på det vis allerede funnet sitt balansepunkt for store deler av næringen.  
Videre jobber allerede litt over 4 % av ansatte i varehandelsektoren jevnlig på søndager. Lederne kan 
ikke se at det er formålstjenlig at flere skal gjøre det.  
 
Vi anbefaler derfor med dette at departementet ikke fremmer forslag om endringer til 
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.  
 
 
Om Lederne:  
 
Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for 17 500 ledere og betrodde ansatte med særskilt 
ansvar for medarbeidere, økonomi, faglig utvikling eller selvstendig prosjektansvar. Vi organiserer 
arbeidstakere på tvers av de fleste bransjer i norsk arbeidsliv; i offentlig og privat sektor. Lederne 
representerer mange ansatte i varehandel, i tillegg til ansatte i bransjer i nær tilknytning til 
varehandel, som for eksempel transport og sekundærnæringene.  
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