
Nei til søndagsåpne butikker - ja til søndagsåpne sykehus! 

Sarpsborg SV vil ikke ha søndagsåpne butikker, fordi vi vil at de ansatte i varehandelen skal 

ha en fridag i uka. De siste årene har butikkenes åpningstider blitt utvidet, slik at vi i 

dagligvarehandelen har muligheten til å handle fra klokka 7 til 23 om kvelden seks dager i 

uka. Det skulle derfor være mulig for de fleste å få gjort sine innkjøp i dette tidsrommet. De 

ansatte har gjennom sin fagforening Handel og kontor sagt klart ifra at de ikke ønsker 

søndagsåpne butikker.  

En rekke kommuner har sagt ifra at de ikke ønsker søndagsåpne butikker, og et flertall av det 

norske folk vil heller ikke ha det.  

Hvem vil så ha søndagsåpne butikker? De som driver butikkene og har organisert 

søndagsåpne butikker vil helt tydelig ha det. Men er det noe å tjene på dette rent 

økonomisk? Vi har jo bare behov for en viss mengde mat, og har en viss sum penger som vi 

vil bruke på dette. Dersom åpningstiden utvides, betyr det økte utgifter for de som 

driver/eier butikkene i form av lønninger og utgifter til oppvarming og ventilasjon.  Disse 

utgiftene vil måtte belastes de som handler slik at varene blir dyrere. 

En rekke organisasjoner som Frivillighet Norge, norsk Transportarbeiderforbund og Handel 

og kontor har ulike bekymringer knyttet til søndagsåpne butikker. De har bedt regjeringen se 

på konsekvensene i et miljøperspektiv, og vurdere om det kan medføre dyrere matvarer og 

mindre tid til frivillighet. I er familieperspektiv er det også utfordringer knyttet til at voksne 

vil ha mindre fritid sammen med barn og øvrige familie. I høringssvaret fra 

Kulturdepartementet er det foreslått søndagsåpne butikker, men at butikken holder stengt 

på de særskilte helligdagene og stenger kl. 16 på de særskilte høytidsaftene. Som et 

alternativ to foreslås det at kommunene skal kunne bestemme selv om de vil ha 

søndagsåpne butikker. 

Vi foreslår at tilbud som handler om liv og helse som sykehus og andre helseinstitusjoner og 

framkommelighet som bensinstasjoner holder søndagsåpent og at øvrige tilbud har 

søndagsfri! 
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