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Urbransjens synspunkter på forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
NEI til søndagsåpne butikker
Norges Urmakerforbund uttrykker et unisont NEI til søndagsåpne butikker. For en liten
og fra før presset fagbransje, vil det bety høyere personalkostnader som bedriftene ikke
har mulighet for å tjene inn ved å holde søndagsåpent. I en faghandel som en
urmakerforretning må man ha fagutdannet arbeidskraft og bransjen har ingen tro på at
det blir solgt og reparert flere ur ved å ha butikkene åpne på søndager. For urmakerforretningene stilles det i tillegg svært høye krav til sikkerhet og sikring av personell og
butikk, som også vil bety langt høyere driftskostnader.
Urbransjen består for det meste av små enheter og det betyr at urmakeren må jobbe sju
dager i uka. Mange urmakerforretninger ligger i senter og senterledelsen kan kreve at
butikken holdes åpen på søndag. Valgfriheten som regjeringen peker på, stemmer ikke
med det virkelige liv. Holder en butikk åpen vil de andre butikker bli tvunget til å følge
etter for ikke å miste markedsandeler.
Vi tror heller ikke kundegrunnlaget og befolkningens kjøpekraft er stor nok i bransjen til
å holde åpent sju dager i uka, og vi er redd dette vil få store økonomiske konsekvenser
for mange av våre medlemmer. For noen kan det også bety «kroken på døra».

Norges Urmakerforbund frykter også at utsiktene til søndagsåpne butikker vil føre til en
svekket rekruttering til faget.
Det er stor forskjell på å ha kiosker søndagsåpne kontra faghandel. Vi frykter spesielt
distriktsbutikkene, levende bysentra og familiedrevne små faghandelsbutikker som
urmaker.
Norges Urmakerforbund avviser også regjeringens tilleggsforslag om å la spørsmålet
om søndagsåpne butikker avgjøres lokalt. Saken handler ikke om hvilken
forvaltningsinstans som gir tillatelsen, og vi anser dette som et politisk sidespor.
Vi håper regjeringen tar faghandelen på alvor og at konsekvensene ved å innføre
søndagsåpne butikker blir nøye gjennomgått. I en noe mer urolig tid som vi nå er inne i,
tror vi det er klokt å lytte til faghandelen – ingen er tjent med tomme butikkvinduer,
større arbeidsledighet og gamle håndverksfag som blir borte.
Alle som har mulighet til det, trenger søndagene til å hente seg inn. Det er lange nok
åpningstider på hverdagene til at alle har muligheten til å handle det de trenger.
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