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Merknader fra Parat til forslag til endringer i helligdagsloven for
å tillate søndagsåpne butikker
Generelle kommentarer
Parat er negativ til de forslag som regjeringen har komme med til endringer i
helligdagsloven fordi forslaget utelukkende har som formål at det skal være tillatt å
ha butikker åpne på søndager. Samtidig mener Parat at et generelt forbud må
videreføres for de særskilte helligdager, for høytidsdagene 1. og 17. mai og for
høytidsaftene påske-, pinse-, og julaften fra klokken fire.
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Konsekvenser for apotekbransjen
Parat har mange medlemmer som er tannhelsepersonell eller ansatt i apotek. Parat er ikke i tvil om at de
foreslåtte endringene vil være uheldige for disse medlemmene på forskjellige måter. Om det tas utgangspunkt i apotekbransjen, mener Parat at endringene er en fare for den faglige standarden som er lovpålagt i
denne næringen. Et apotek er en faghandel, med autorisert helsepersonell. Den faglige standarden er like
nødvendig på en ukedag som på en søndag. Parat påpeker at det alt i dag er mangel på autorisert fagpersonell i distriktene. Skal også søndag bemannes, frykter Parat for at fagkompetansen svekkes ikke ubetydelig disse dagene. Om disse dagene prioriteres av arbeidsgiver, vil andre dager i uken bli skadelidende.
Ikke bare setter dette arbeidstakerne under et sterkere press på flere måter. I tillegg vil sikkerheten for
kundene/pasientene bli dårligere, med de konsekvenser dette fører med seg. Parat foreslår at endringene
av helligdagsloven ikke blir fremmet for på denne måten å fremme pasientsikkerheten.
Parat er på den andre siden klar over at folk flest også må ha tilgang på nødvendige medisiner også på mer
ugunstige tidspunkt, men her kan vi vise til at det i dag er om lag 800 apotek i landet, og mange av disse
apotekene har på en uke en åpningstid på rundt 50 til 60 timer, og de gir en god tilgjengelighet til legemidler
og andre apotekvarer. I tillegg kommer vaktapotek i de fleste større byer.
Parat er klar over at det skal være kommunene som selv skal avgjøre om butikker skal kunne holdes åpne
på søndager, men Parat tror at denne valgmuligheten er illusorisk, spesielt i områder der andre kommuner
har besluttet at butikker skal kunne holdes åpne. Det er også viktig å huske på at mange butikker – også
apotek – er lokalisert i kjøpesentra, og i slike sentra må alle butikkene innrette seg etter felles åpningstider.
Med andre ord vil mange eiere av apotek ikke kunne motsette seg at det skal være søndagsåpent.
Tannhelse
Også tannhelsetjenester er knyttet opp mot kjøpesentra og andre sentra. Det blir spørsmål om ikke disse
tjenestene skal være tilgjengelige for publikum på samme måte som apotektjenester blir det. Personellet blir
satt under et ytterligere press på denne måten, og mangel på fagpersonell vil minst like tydelig gjøre seg
gjeldende her. Det samme vil gjelde for andre arbeidstakere som jobber med tjenesteyting opp mot
butikknæringen. Dette vil være lagerarbeidere, rengjørere og sikkerhetspersonell.
Konklusjon
Parat er ikke i tvil om at lovendringene bare vil få en rekke uheldige konsekvenser for samfunnet. Folk flest
ønsker heller ikke denne lovendringen. Behovet til forbrukerne kan således ikke ha vært hovedmotivet ved
utformingen av disse endringene i helligdagsloven. Regjeringens forslag har derfor bare som formål å tekkes profittmotivet til næringen. Et flertall i Stortinget kan slik gjøre en feil som senere kan bli vanskelig å rette
opp i. Det beste for samfunnet vil være at lovendringen legges bort og aldri blir tatt opp igjen til ny vurdering.
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