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Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker
Bærum Natur- og Friluftsråd er en paraplyorganisasjon for alle foreninger i Bærum som
arbeider for friluftsliv, natur og naturopplevelse og kulturminner.
For friluftslivet er det viktig at søndagene ikke er dager da mange må jobbe, eller lar seg
friste til å ha sin handledag. Dette er dagen da familien eller venner kan samles og være
noenlunde trygge på at det passer for alle med å delta i felles aktiviteter.
Dette er dagen da frivillige har anledning til å gjøre noe for andre – enten det er å lede turer,
arrangere små og store samlinger, servere kake eller pølser på dagsturhyttene, holde kurs i
fiske, fuglekikking eller fjellklatring – og masse annet som er kjempeviktige for at det sivile
samfunnet skal fungere, videreføre tradisjoner, bringe glede, kunnskap - og FOLKEHELSE ut
til alle.
Den norske tradisjonen med friluftsliv på søndag – må få fortsette. Hvem skal gi barna den
gode opplevelsen av familiefellesskap med nysgjerrighet, glede og utfordringer i naturen
hvis familien ikke lenger får iallfall en felles ukedag til dette? Er det i skoletiden det skal
skje? Har regjeringen tenkt seg søndagsåpen SFO og barnehager – foreldrene kan jo risikere
å være pålagt å arbeide?
Det er grunn til å tro at søndagsåpne butikker - med alt det fører til av søndagsarbeid for
veldig mange ulike bransjer og arbeidstakere, vil svekke og kanskje gjøre vanlig frivillig
arbeid umulig – iallfall i den form vi kjenner det i dag.
Derfor har også alle natur – og friluftslivsorganisasjonene sagt et tydelig NEI til søndagsåpne
butikker. Det samme svarer resten av hele det frivillige Norge.
Både staten og kommunene har lenge sagt at frivilligheten er noe de vil satse på og øke
samarbeidet med. Da er det paradoksalt at regjeringen kommer med et forslag som så
grundig vil svekke alt det frivillige arbeidet i Norge.
En kan ikke forvente at folk vil handle mer om det blir åpent på søndager. Innkjøpene bare
spres. Konsekvensen av at butikkene skal ha åpent på søndager, medfører økte kostnader
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for samme omsetning for forretningene. Derved dyrere varer. Eller er det en uttalt
målsetting at det norske folk skal øke sitt forbruk ytterligere?
Søndagshandel medfører også mer transport og bilkjøring og derved en negativ miljøeffekt.
Eller er det en uttalt målsetting at folk skal planlegge mindre og impulskjøpe mere – når
butikkene alltid er åpne?
Hensynet til arbeidstagerne tilsier at de bør kunne ta fri når andre i familien tar fri, når
venner har fri og når det er arrangement som henvender seg til folk, til familier med felles
fritid på søndag. Argumentet med at studenter trenger jobb holder ikke. I mange
forretninger trenger en fagfolk som kan veilede kundene, og studentene kan ikke bli overlatt
til seg selv. Hvor går grensen for hvem som skal jobbe på søndager? Hvorfor bare butikker?
Hvorfor ikke andre serviceyrker og offentlige kontorer? Og skal folk jobbe på søndag, må
offentlig transport også fungere på samme måte alle ukedager – da blir det enda flere som
må jobbe på søndagene.
Vår konklusjon:
Vi er sterkt imot søndagsåpne butikker og alt det medfører av pålagt arbeid på søndag for
en lang rekke mennesker. Søndagsåpne butikker er i konflikt med mange
samfunnsinteresser, det er både et unødvendig og uønsket tilbud, og vi ber regjeringen
trekke forslaget.

Hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn, leder

