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Åpent brev til regjeringen
Organisasjonene som skriver under dette brevet, er bekymret for konsekvensene
søndagsåpne butikker kan få for Norge. Derfor ber vi regjeringen om å
gjennomføre en helhetlig konsekvensutredning før Stortinget sier ja eller nei til
søndagsåpne butikker.
Underskriverne mener ikke nødvendigvis at dagens løsning er perfekt. Men vi har mange og
ulike grunner til å være bekymret for konsekvensene søndagsåpne butikker kan få for blant
annet folkehelsen, for klima og miljø, for kultur, kirke, frivillighet, friluftsliv, familiene og
distriktene.
Vi ber regjeringen om å utrede følgende før vedtak om søndagsåpne butikker fattes:
 Når mor og far jobber eller handler om søndagen, blir andre aktiviteter prioritert vekk:
kjøring av unger til håndballtrening, vaffelsteking på idrettsarrangement, trening av
skolens fotballag, og søndagstur i skog og mark. Frivilligheten har økt i omfang i takt
med at folk har fått mer fritid. Samtidig er søndagen den siste dagen folk fortsatt har fri
samtidig, ettersom butikkenes åpningstider er utvidet på hverdager. Det er ikke lett å
arrangere loppemarked eller skirenn på dugnadsbasis når folk ikke har fri på samme tid.
Hvordan vil søndagsåpent påvirke frivillighet, friluftsliv og folkehelse?
 Søndagsåpne butikker vil kreve ansatte. Vil de måtte hentes fra andre, viktige bransjer
som for eksempel pleie- og omsorgssektoren? Er søndagsåpne butikker det første
skrittet mot et syvdagerssamfunn? Hvilke konsekvenser vil det i tilfelle få for
sykefraværet i Norge?

 Stress og hektisk hverdag er i ferd med å bli en folkesykdom. Helgen er et etterlengtet
tidspunkt der familiene kan være samlet. Hvilke konsekvenser vil søndagsåpent få for
familielivet, omsorg for familiemedlemmer med pleiebehov, og for psykisk helse?
 Transport av handlende og arbeidere, energibruk i butikker og transport av varer fører
til utslipp av klimagasser. Bruker folk naturen mindre, påvirker det respekten for natur
og miljø. Hvordan vil søndagsåpent påvirke klima og miljø?
 Søndag er en viktig besøksdag for kirker og kulturtilbud. Hvilken betydning får
søndagsåpent for dette?
 Søndagsåpent kan føre til færre distriktsbutikker og døde bysentra, samt kostnader ved
å holde åpent en ekstra dag. Hvor mange distriktsbutikker står i fare, og hvilken effekt
får det for matpriser, bysentra og for lokalsamfunn som mister butikken sin?
Forslaget om søndagsåpne butikker kan ha så vidtrekkende konsekvenser, at det fortjener
grundig kunnskap og bred samfunnsdebatt. Søndagen har vært en særegen dag for
mennesker i Norge gjennom hele det siste tusenåret. Derfor ber vi om en samlet
konsekvensutredning.
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