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Saksopplysninger:
Kulturdepartementet har sendt et notat med forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker ut til høring. Notatet vedlegges. Høringsfristen er satt til 30.juni.
Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil tillate
butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet vil
vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid
og medbestemmelse.
Forslaget dreier seg om muligheten for søndagsåpne butikker 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 juleaften fra kl. 16. 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 beslutningsmyndighet legges
til den enkelte kommune, se kapittel 8. Gjennom en slik løsning vil de lokale 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.

I notatets kapittel 9 drøftes ulike konsekvenser – rundt søndagen som en annerledes dag i
uken, for arbeidstakere, for forbrukere, for nærings- og samfunnsøkonomi, for miljøet, for
distriktene, for forenkling av det offentlige regelverk, samt for kommunene i forhold til det
alternativet forslaget når det gjelder konkurransevirkinger og forenkling.
Gjøvik Senterparti fremmet en interpellasjon om søndagsåpne butikker til kommunestyret
12.02.2015, sak 1/15. Interpellasjonen, med ordførers svar, vedlegges. Det ble ikke votert
over forslaget.
Vurdering:
Rådmannen anser denne saken som å være i hovedsak av politisk karakter, og legger den fram
uten forslag til innstilling.
For Gjøviksamfunnet blir det viktig å vurdere eventuelle næringspolitiske virkninger når det
gjelder utviklingen innenfor handelsnæringen. Næringsmessig vil Gjøvik som regionalt
handelssenter trolig tjene på søndagsåpne butikker, særlig CC og butikker som regionalt kun
er lokalisert til Gjøvik (f.eks. bilforretninger). Men selv i Gjøvik vil mindre, ofte
familiedrevne, butikker kunne få økonomiske utfordringer dersom økt omsetning ikke gir
dekning for økte kostnader. Dette kan også gjelde deler av sentrumsbutikkene.
Eventuelle ringvirkninger når det gjelder behov for eller etterspørsel etter kommunale
tjenester vurderer rådmannen vil skje gradvis. Det legges ikke opp til endrede åpningstider for
offentlige tjenester, men befolkningens forventninger vil på sikt kunne endres i denne retning.
Rådmannen vurderer ikke ringvirkningene for kommunens tjenester som spesielt omfattende
på kort sikt.
Generelt er rådmannen tilhenger av at beslutninger delegeres fra stat til kommune. I denne
konkrete saken vil imidlertid konsekvensene av beslutningen være regional. I realiteten vil
Gjøvik som handelssenter ikke ha noe valg annet enn å tillate søndagsåpne butikker dersom
ikke Gjøviks posisjon skal bli svekket. Dette avhenger dog av hva nabokommuner og øvrige
kommuner med regionale handelssentre beslutter.

17.06.2015 Kommunestyret
Behandling i møte:
Forslag fra Kari Røssum (SP):
Kommunestyret i Østre Toten foreslår at regjeringen trekker forslaget om søndagsåpne
butikker.
Forslag fra Daniel Randrup Sværk (AP):
Østre Toten kommune går imot regjeringens forslag om å endre helligdagsloven slik at det
blir tillatt for flere butikker å holde åpent på vanlige søndager.
Dagens åpningstider ansees å dekke for brukernes behov. Av hensyn til ansatte i
varehandelen, barnefamilier, det frivillige Norge og behovet for en annerledes dag kan heller
ikke et slikt forslag overlates den enkelte kommune til avgjørelse.
Østre Toten kommune formidler dette synet i en egen høringsuttalelse til kulturdepartementet.

Forslag fra Kai Magne Rødningsby (H):
Høringsforslaget støttes.
Avstemning:
Forslag fra Kai Magne Rødningsby (H) ble votert mot Kari Røssum (SP) og Daniel Randrup
Sværks (AP) forslag til vedtak med begrunnelse.
Forslaget falt mot fire stemmer.
KST-035/15 Vedtak:
Kommunestyret i Østre Toten foreslår at regjeringen trekker forslaget om søndagsåpne
butikker.
Med begrunnelse:
Dagens åpningstider ansees å dekke for brukernes behov. Av hensyn til ansatte i
varehandelen, barnefamilier, det frivillige Norge og behovet for en annerledes dag kan heller
ikke et slikt forslag overlates den enkelte kommune til avgjørelse.
Østre Toten kommune formidler dette synet i en egen høringsuttalelse til kulturdepartementet.
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