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Søndagsåpne butikker ka
-Om vi liker det eller
ei, søndagsåpent – det
kommer! mener sen-
terleder i Torvbyen
Morten Huth. – Med
søndagsåpne butikker
vil kostnadene til hver
enkelt forretning øke
og da blir det til sy-
vende og sist forbru-
kerne som må ta reg-
ninga.

Torvbysjefen mener han ikke
har noe valg hvis det blir en-
dring i dagens åpningstidslov.

-Vi må følge resten av han-
delsstanden. Jeg registrerer jo at
det er andre senterledere som er
udelt positive til å holde åpent
også på søndager, derfor vil ikke
dette bli noe vi kan velge å stå
utenfor her i Torvbyen. Velger

alle andre å ha åpent må også vi
ha åpent, konkluderer Huth.

Redusert grensehandel?
Morten Huth er overbevist om
at det vil bli vanskelig å få økt
totalomsetningen fordi man vel-
ger å holde åpent hver dag.

-Økte kostnader blir den stør-
ste utfordringen, det positive
kan være at vi bremser noe av
grensehandelen. Rett over gren-
sa er søndagen den største om-
setningsdagen hvor det omsettes
for store summer innen elektro-
handelen, møbelbransjen og
ikke minst dagligvarehandelen.

Mye uklart
I Høyres program er det klart
uttalt hvilket mål man har om
søndagsåpne butikker: «Dagens
åpningstidslov er utdatert, og re-
gelverket er for rigid og fullt av
smutthull. Høyre vil at de butik-
kene som ønsker å holde åpent
på søndager, skal få lov til det.» 

-Vi har jo ennå ikke fått kjenn-
skap til hvilke rammebetingelser
man tenker seg hvis åpnings-
tidsloven blir endret, sier senter-
leder Huth. – Vil nye regler gjel-
de alle bransjer eller kun daglig-
vare? I hvilket tidsrom kan vi
holde åpent på søndager? Det er
mange spørsmål som vi ennå
ikke vet svaret på, derfor blir det
«å sitte litt på gjerdet» foreløpig.
Men blir det mulighet til å holde
søndagsåpent vil også Torvbyen
ønske sine kunder velkommen
syv dager i uka. Bekymringen er
som sagt økt kostnadsnivå, for
vi kommer aldri til å gå på ak-
kord med regulerte arbeidsfor-
hold for våre ansatte.
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FRYKTER ØKTE KOSTNADER: Blir åpningstidsloven endret vil også Torvbyen 

Innehaver av Leketor-
vet i Fredrikstad, Ing-
er Lise Bye, ønsker
ikke å holde søndag-
såpent hele året.

- Selv er jeg ikke negativ til å
jobbe på søndager, men jeg er
opptatt av å ha kvalitet på ser-
vicen vi gir våre kunder. Derfor
vil jeg prioritere å ha erfarne
medarbeidere på jobb, noe som
betyr at målet om økt antall ar-
beidsplasser for skoleungdom
ikke vil innfris her hos oss.
Samtidig tror jeg det er viktig
at alle har en fridag de kan bru-
ke sammen med familien. Det
blir spennende å se hvilken løs-
ning man ender på.

Sju av ti butikkledere
vil ikke ha søndagsåp-
ne butikker, viser en
fersk undersøkelse. De
frykter det vil ta fra
dem fritid og gå ut over
bedriftens inntjening. –
Det er viktig å få på
plass et best mulig re-
gelverk før søndagsåp-
ne butikker blir tillatt,
sier Jan Olav Brekke i
Lederne.

Ifølge undersøkelsen Norsk Le-
delsesbarometer fra organisasjo-
nen Lederne mener nærmere 70
prosent av medlemmene i han-
delsbransjen at det er negativt at
loven om søndagsåpne butikker
liberaliseres. Høyre og Frem-
skrittspartiet vil ifølge regje-
ringserklæringen tillate alle bu-
tikker å holde søndagsåpent -
også de som er over 100 kva-
dratmeter. Lederne ønsker å
være tidlig ute med å tilpasse seg
endringene.
– Vi har tatt til orde for en dialog
med arbeidsgiverorganisasjone-
ne SAMFO, NHO og Virke for å
få til et best mulig avtale- og re-
gelverk for ansatte i dagligvare-
handelen før vi får et politisk

vedtak om søndagsåpne butik-
ker, sier forbundsleder i Lederne,
Jan Olav Brekke.

Han understreker at organisa-
sjonen ikke aktivt har gått inn
for at det skulle bli tillatt med
søndagsåpent, men at de heller
vil være føre var enn å rydde opp
i regelverket i etterkant.

Konstant tilgjengelig  
Undersøkelsen viser at det Le-
dernes medlemmer er mest be-
kymret for er at de må gi avkall
på enda mer fritid. Dette gjelder
særlig butikksjefene, sier Stein
Stugu ved De Facto kunnskaps-
senter for fagorganiserte, som
gjennomfører Norsk Ledelsesba-
rometer.

– Hele 84 prosent av butikk-

sjefene svarte at søndagsåpne bu-
tikker vil medføre betydelig mer-
arbeid for dem. Fra før av er dette
en gruppe som har et sterkt press
på seg for å være tilgjengelig
under store deler av butikkens
åpningstid, og de jobber langt ut-
over normale arbeidsuker, sier
Stugu.

Endringene 
Endringene av regelverket inne-
bærer at alle butikker som øn-
sker det kan holde åpent på søn-
dager, altså ikke bare de såkalte
Brustadbuene på under 100 kva-
dratmeter, slik det er i dag. Om-
rådeleder for Coops medlemmer i
Lederne, Hege Wold, sier at
mange butikksjefer ikke vil våge
å holde søndagsstengt.

– Hvis konkurrenten din hol-
der søndagsåpent går folk heller
dit, og da blir den butikken etter
hvert førstevalget for kundene
fordi de er mer tilgjengelige. Der-
for tør ingen å stå utenfor. De øn-
sker jo å være med på utvikling-
en.

Butikkdød i distriktene  
Nærmere halvparten av de spur-
te er uenige i påstanden om at
søndagsåpent vil være positivt
for inntjeningen. Utvidede åp-
ningstider sprer bare omsetning-
en over flere timer. Og uendret
omsetning sammen med økte
kostnader gir redusert lønnsom-
het, forteller Wold.

– Folk spiser ikke mer mat
selv om butikken har utvidet åp-

-Vi trenger alle en fridag

ER SPENT PÅ HVA SOM SKJER: Inger Lise Bye i Leketorvet er
opptatt av å gi god service, noe som vil medføre ekstra kostnader
hvis det blir søndagsåpent i senteret.  

Sju av ti butikksjefer i Norge kritiske til søn
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n bremse grensehandelen

holde søndagsåpent, forteller senterleder Morten Huth, men han er ikke overbevist om at flere dager med åpne butikkdører nødvendigvis gir økt totalomsetning. 
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ningstid. Og dette kan gå særlig
hardt ut over de små butikkene.
Økte personalkostnader kan være
nok til at en butikk går med
underskudd, og til slutt må legge
ned.

Hun viser til hvilke konsekven-
ser dette har fått i Danmark, etter
at de i oktober i fjor lempet på be-
stemmelsene om åpningstid. Bare
ett år etter har nærmere 100 dag-
ligvarebutikker blitt nødt til å leg-
ge ned driften, og det gjelder sær-
lig de små butikkene i distriktene.
Konkurransen fra større butikker
har også rammet kiosker og ben-
sinstasjoner.

Tilpasset regelverk  
Tilbakemeldingene fra Ledernes
medlemmer bekrefter behovet for

å få på plass et regelverk som er
tilpasset utvidede åpningstider,
sier forbundsleder Jan Olav Brek-
ke.

– For oss er det viktig å få på
plass sikringsbestemmelser for
ansatte som blant annet omfatter
avspasering, overtid og beman-
ningsløsninger dersom de skal ar-
beide på søndager. Ordningen må
også, etter vår mening, være ba-
sert på frivillighet.Vi vet at mange
er sterke motstandere av å måtte
arbeide på søndager. Andre igjen
er positive til det mot at de for ek-
sempel kan ha fri en ukedag som
kompensasjon, slik man har i an-
dre bransjer, sier Brekke.

ndagsåpent
Det skal avholdes 10
rettsmøter neste  uke.
Mandag 14.10.
•Konkurssak. Skiftesamling.

•Straffesak. Meddomsrettssak
der mann (30) er tiltalt for le-
gemsfornærmelse. Aktor er po-
litiadvokat Nils Vegard og for-
svarer er advokat Lars Dahl-
back.

•Sivil sak. Hovedforhandling i
alminnelig tvistesak vedrø-
rende regress mot totalentrepe-
nør. Prosessfullmektiger er ad-
vokatfullmektig Torleiv Rike,
advokat Ørjan B. Lunde og ad-
vokat Frode W. Carlsson. Det er
avsatt 3 dager til saken.

Tirsdag 15.10.
•Straffesak.Tilståelsespådøm-
melse der kvinne (48) er siktet
for kjøring i påvirket tilstand.

•Sivil sak. Hovedforhandling i
overprøvingssak vedrørende
Fylkesnemndas vedtak. Pro-
sessfullmektiger er advokat
Torgeir Røinås Pedersen og ad-
vokat Øystein Remme. Det er
avsatt 2 dager til saken.

•Konkurssak. Rettsmøte til be-
handling av konkursbegjæring.

Onsdag 16.10.
•Straffesak. Meddomsrettssak
der mann (49) er tiltalt for kjø-
ring i påvirket tilstand. Aktor
er politiadvokat Dag Borge

Svendsen og forsvarer er advo-
kat Øyvind Abrahamsen.

•Straffesak. Meddomsrettssak
der mann (27) er tiltalt for kjø-
ring i påvirket tilstand. Aktor
er politiadvokat Nils Vegard og
forsvarer er advokat Lars Dahl-
back.

•Straffesak. Meddomsrettssak
der mann (31) er tiltalt for be-
drageri. Aktor er politiadvokat
Knut Erik Evju og forsvarer er
advokat Dag Olav Riise.

Torsdag 17.10.
•Konkurssak. Rettsmøte til be-
handling av konkursbegjæring.

Saker i Fredrikstad tingrett
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