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Uttalelse Nordland fylkesting  20.04.2015 

 
Vedtatt felles uttalelse fra Sp, KrF, Ap, Rødt, SV og Venstre 

 

Søndagsåpne butikker   

Fylkestinget i Nordland er bekymret for den bebudede lovendringen som gir generell åpning 

for søndagsåpne butikker og ber regjeringen og Stortingsflertallet om å lytte til den massive 

motstanden forslaget møter. 

 

I likhet med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ønsker Fylkestinget i Nordland å 

beholde søndagen som en annerledesdag hvor familier har fri samtidig.Søndag som fridag gir 

rom for familieliv, frivillig engasjement og fellesskapsopplevelser. Spesielt av hensyn til barn 

som har foreldre som jobber på utsalgssteder mådenne dagen vernes. 

 

Presset på kommuner i distriktene vil være enormt for å tillate søndagsarbeid dersom dette 

skal avgjøres lokalt. Den reelle friheten til å velge å beholde søndagen som en familie- og 

fellesskapsdag forsvinner i det nabokommunen holder åpent. Forslaget fra regjeringen 

svekker familiene, næringslivet, distriktene og arbeidstakerne, samtidig som det vil øke 

klimagassutslippene. 

 

Nordland Fylkesting går i mot forslag om søndagsåpne butikker av følgende grunner: 

 

 En ordning med søndagsåpne butikker vil sannsynligvis føre til butikkdød for mindre 

butikker, både i tettsteder og distrikter. 

 En hel bransje har advart mot at dette vil øke kostnadene for mange butikker. 

 

  



 

 

2 

 

 Mange flere må belage seg på å jobb søndager og helligdager, og Nordland 

 Fylkesting mener at antallet arbeidstakerne som må jobbe ubekvem arbeidstid bør 

begrenses, ikke utvides. Søndagen som en annerledes dag hvor familie og fritid har forrang 

vil bli svekket. 

 

Med vennlig hilsen 

Sonja A. Steen 

fylkesordfører 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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