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Regjeringen har foreslått å åpne opp for søndagsåpne butikker i detaljhandelen. 

Begrunnelsene er å skape større valgfrihet for oss som konsumenter, samt å 

rettferdiggjøre de delene av handelsstanden som i dag kan ha søndagsåpent 

(bensinstasjoner, brustadbuer, hagesenter osv.). Økt sysselsetning er også et mål. 

 

Liknende endringer ble tidligere innført i Danmark. Arbeidskraftundersøkelser derfra 

viser at det verken er vekst i sysselsetting eller i omsetning etter at de fikk en ekstra 

handledag. Danskene oppgir imidlertid at omsetningen har økt i helgene og at danske 

varehandle-ansatte jobber mer i helgene. I tillegg har mange butikker bukket under. 

 

Et mulig kompromiss mellom regjeringen og Venstre kan føre til at avgjørelsen om 

søndagsåpne butikker legges til kommunene. Jeg mener at dette vil føre til 

handelslekkasjer og konkurranse mellom kommunene. Et søndagsåpent kjøpesenter i 

en kommune kan lett ødelegge for handelsstanden i en annen nabokommune. Dette vil 

gi enda lengre handlereiser for kunder. Kunder og næringsliv trenger et nasjonalt 

regelverk å forholde seg til. 

 

Forslaget vil bidra til økte klimagassutslipp. Varetransport vil øke på søndagene. 

Arbeidskraft må transporteres til og fra arbeidsplassene en ekstra dag i uken. 

Butikkansatte, vektere, vedlikeholdsarbeidere, renholdere, sjåfører og lagerarbeidere 

blir alle berørte og må øke søndagsjobbingen. I sum vil CO2-utslippene øke betraktelig 

når flere hundre tusen arbeidstakere og konsumenter skal jobbe og handle en ekstra 
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dag. 

 

Dette er en del av en politikk som ønsker vekst foran alle andre hensyn. Det at de fleste 

har fri på søndager og kan gjøre ting sammen med familie og venner, er et gode heller 

enn et problem. 

 

Jeg vil at søndagene fortsetter å være fridager for hoveddelen av norsk arbeidskraft. 

Forslaget om søndagsåpning har åpenbart store negative miljømessige og familiære 

konsekvenser. Jeg ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det 

kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt 

livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker. 

 

Lytt til folket og handelsstanden. Skrinlegg forslaget! 

 

 


