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Søndagsåpnebutikker- Høring
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Kommunestyret 24.06.2015 041/15

Rådmannens innstilling:

Rindal kommune sier nei til søndagsåpne butikker.
Høringsuttalelsen oversendes Kulturdepartementet

24.06.2015 Kommunestyret
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

KS-041/15 Vedtak:

Rindal kommune sier nei til søndagsåpne butikker.
Høringsuttalelsen oversendes Kulturdepartementet

Høringsuttalelse
Rindal kommune er prinsipielt i mot søndagsåpne butikker. Det bør være en dag i uka som er
litt annerledes enn de andre dagene, og handlefri. Det bør være en dag som kan brukes til
avkobling og rekreasjon for familien. Hviledagen har vært en viktig del av vår kultur og slik
bør det fortsette å være.

Slik det er i dag har mange butikker åpent fra tidlig morgen til kl. 22 om kvelden. Da bør det
være mulig å få gjort unna sine ærend med de åpningstider som allerede er.
Det har ikke vært et eneste fakkeltog som høylytt roper og hyler etter søndagsåpne butikker.
Dette er et lite familievennlig tilbud, som ikke tar hensyn til de ansatte og deres behov, eller
butikkene og deres ønsker.

Kulturdepartementet legger fram to ulike modeller til vurdering:
Den ene er Regjeringens foretrukne modell, der det tas en nasjonal beslutning om å åpne

for søndagsåpne butikker. Særskilte helligdager og på høytidsdagene 1. og 17. mai skal
butikkene som hovedregel være stengt. Til sammen er dette tolv dager.

Det andre er venstres sitt forslag, som gjør at kommunene selv kan velge fritt når
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butikkene skal kunne holde åpent. Det forutsetter at dette ikke skal kunne medføre
innstramming sammenlignet med dagens sitasjon.

Begge modellene er like uaktuell for Rindal kommune.

Konsekvensene for arbeidstakere er at enda flere må jobbe utenfor normalarbeidstid. I dag

er det 1/3 av norske arbeidstakere som arbeider utenfor normalarbeidstid (06.00-18.00

mandag til fredag)
Vi har i dag mange tjenester som må holde åpent 24 timer i døgnet 7 dager i uka, bl.a.

sykehus, kommunale helsetjenester, politi og brannvesen. Skal vi etter hvert ha nok ansatte

til eldreomsorgen, sykehusene og helsetjenestene våre i framtida, må butikkene holde

stengt. Vi kommer til å trenge mange flere ansatte i disse tjenestene framover. Disse

tjenestene kan ikke stenge på søndag

Oppsummering:
Rindal kommune sier nei til søndagsåpne butikker
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