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Trendkonferanse 20. juni 
Vi tilbyr en supereffektiv halvdagskonferanse om 
viktige trender for våre medlemmer i tiden som 
kommer.  Alle bransjer står overfor disrupsjon
hvor kjente forretningsmodeller endres.  Behov 
for ny kompetanse er ekstrem, teknologi-
utviklingen går fortere og fortere.  Millenium 
generasjonens kunder og ledere setter helt nye 
krav til oss som arbeidsgivere, både innen B2C 
og B2B.  Program her.  Påmelding her.

Husk også vårt frokostseminar den 1. 
juni om kriminalitet i varehandelen. 
Bakgrunn er at mange av våre 
medlemmer har anmeldt tyveri, både 
fra kunder og ansatt som til stor 
frustrasjon blir henlagt av politiet pga
ressursmangel. Dette ønsker vi bl.a. å 
adressere hvor Christina Rooth, 
Samfunnskontakt i politiet svarer. 
Program her.  Påmelding her.

Trenger du HR support – ring: 476 87 384

https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://event.nho.no/skjema/?event=9681
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/stopp-tyven/
https://event.nho.no/skjema/?event=10125
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Kort fra Retail 

Nyhetsbrev for HANDEL 2/2018

NHO Service og Handel forventer en moderat omsetningsvekst i 
varehandelen mot fjoråret på mellom 2,6-3%.  Veksten er 
bransjeavhengig hvor bredt vareutvalg, sport og elektro 
forventes å få den største veksten. Veksten i netthandelen, som 
ikke er en egen bransje, vil likevel ha den største veksten på 
mellom 15-20% avhengig av bransje. 

Sett fra mitt ståsted er 
priskonkurransen fortsatt sterk, økte 
kostnader har derfor i liten grad gitt 
utslag i lavere priser. 
Konjunkturomslaget har gitt en bedring 
i arbeidsmarkedet som i varehandelen 
sysselsetter nærmere 380.000 ansatte. 
Vi hadde i fjor en sysselsettingsvekst på 
1.1% som forventes å fortsette selv om 

automatisering og digitalisering har 
truffet varehandelen for fullt.
Arbeidsledigheten har vært uendret i 
alle fylker. Tror ikke vi kan vente noen 
stor oppgang i år.  Ellers er 
forbrukertilliten fortsatt høy og en 
renteoppgang er trolig kommet 
nærmere egen virksomhet.

Vekst i detaljhandelen

GHA - Grensehandelsalliansen

Grensehandelsalliansen kommenterer i brevet til finanskomiteen 
regjeringens utkast til revidert nasjonalbudsjett 2018. Brevet er i 
tillegg Grensehandelsalliansens kommentarer om å utrede 
fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet.

Hovedpunkter i brevet:
• GHA ønsker at økningene i avgiftene 
på sjokolade- og sukkervarer og 
alkoholfrie drikkevarer som ble innført i 
statsbudsjettet 2018 reverseres i 
revidert nasjonalbudsjett 2018.

• GHA mener at konkurranse-
situasjonen for norske mat- og 
drikkeprodusenter og varehandelen 
raskt utvikler seg negativt som følge av 
avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 
2018, og at dette har langsiktige 
skadevirkninger.

• GHA mener Stortinget bør be 
regjeringen foreta en fullstendig 
gjennomgang av særavgiftene med mål 
om å innføre særavgifter på mat og 
drikke som er tilpasset formålet, og som 
styrker den norske mat- og 
drikkenæringens konkurransekraft i 
forhold til grensehandel, avgiftsfri
import og folkehelse.

• GHA mener at grensen for avgiftsfri 
privatimport på 350 kroner må avvikles 
så raskt som mulig.

• Det er ikke en bærekraftig løsning å 
erstatte de økte særavgiftene med en 
økning i matmomsen på de samme 
produktene til 25 pst. En momsøkning 
vil føre til den samme 
grensehandelsproblematikken som de 
økte særavgiftene.

• Stortinget burde vedta en 
grensehandelspakke etter dansk 
modell, med formål om å reversere 
grensehandelen, stimulere nye 
investeringer og arbeidsplasser i 
verdikjeden for mat og drikke, samt 
styrke folkehelsearbeidet. Den danske 
modellen er selvfinansierende fordi 
reduserte avgifter fører til økt salg i 
Danmark som igjen bidrar til økte 
skatte- og avgiftsinntekter for staten.

Rekord i kortbruk 16. mai
Onsdag 16. mai var den dagen til nå i år med 
mest kortbruk. Bare i løpet av denne dagen 
ble det utført i overkant av 8,6 millioner 
kortkjøp, en økning på 14,5 prosent 
sammenlignet med 16. mai i fjor. 16.mai ble 
betalingskortene benyttet til å handle for 
mer enn 3,2 milliarder kroner.

H&M tester interaktive speil
H&M har siden midten av april testet et 
interaktivt speil som kunden kan 
kommunisere med.
Speilet befinner seg i andre etasje på H&Ms 
flaggskipbutikk på Times Square i New York, 
kjedens aller største butikk. Sammen med 
Microsoft, Ombori og Visual Art har H&M 
utviklet en teknologi som gjennom kognitive 
løsninger som stemme- og 
ansiktsgjenkjenning gjør det mulig å svare på 
kundenes spørsmål

Ladestolper
Mobillading er på full fart inn på Norske 
kjøpesenter. Undersøkelser viser at dette kan 
få kundene til å bli lengre på senteret og slik 
bidra til mersalg.

Årets Retailer
På årets Store Retail Dag 2018 vant 
Kolonial.no den gjeveste prisen - Årets 
Retailer. Juryens begrunnelse var at 
utforderen Kolonial.no har endret 
spillereglene i et svært tøft marked og 
samtidig vært kreativ for å få kundens 
oppmerksomhet.

Prisportalen skrotes 
Etter massivt påtrykk fra NHO Service og 
Handel har Forbrukerrådet innsett at det er 
for mange feil i data som skal sammenlignes 
og at arbeidsmengden for 
dagligvareaktørene var alt for stor.  

Trenger du HR support – ring: 476 87 384
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Personvern og GDPR
Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av  
data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.
Les mer om dette på Arbinn.no. Der har NHO lagt ut informasjon og et personvernverktøy som gir
din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft fra 1. juli.  
Neste kurs som NHO holder om dette er den 30. mai på Biri. Les mer og meld deg på her…

Hele 72 % av lederne i varehandelen svarer at de kun er litt eller delvis forberedt på de nye reglene. 
Viktig derfor at man tar stilling til dette raskt da virksomheter som behandler opplysninger om sine 
ansatte og kunder behandler personopplysninger. 

Ledelsesprogram skreddersydd småbedrifter
Driver du en gründereid eller familieeid bedrift? Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo  
og Lisboa høsten 2018 og våren 2019

NHO Service og Handel tilbyr et eksklusivt  
ledelsesprogram, skreddersydd i samarbeid med  
School of Management ved OsloMet.

Kurset LEDELSE, ORGANISASJONSKULTUR OG  
KONFLIKTHÅNDTERING (LOK) er lagt til

Oslo: 17.-21. okt. 2018 og
Lisboa: 26.-31. mars 2019

Målgruppen er toppledere og mellomledere i  
gründereide eller familieeide små og mellomstore  
bedrifter i NHO Service og Handel.

Les mer og meld deg på her…

Trenger du HR support – ring: 476 87 384

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/nho-kurs-nye-personvernregler2/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
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En stortingsmelding om handelen vil 
derfor være et viktig redskap for å 
utvikle kunnskapsbaserte og 
forutsigbare rammevilkår som sikrer 
fremtidig utvikling og 
konkurransevilkår for handelen. 
Som andre næringer har også 
handelsnæringen behov for 
kunnskapsbaserte og forutsigbare 
rammevilkår som står seg mot både 
konkurranse fra utlandet og en 
utvikling som endrer behovet for 
både arbeidskraft og kompetanse i 
næringen.  

Stortingsmeldingen om varehandelen

Næringsminister Torbjørn Røe 
Isaksen sa på Oslo 
Handelstandsforenings 
frokostmøte i april at en 
Stortingsmelding for 
Handelsnæringen skal være 
klar ved årsskiftet 2018/19

NHO har på vegne av sine 25.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som 
kommer deg til gode – om de brukes.

NHO har mange medlemmer som sparer inn sin kontingent flere ganger gjennom å bruke de medlemsfordelene man har i 
NHO/NHO Service og Handel.  Gjennom NHO får du nemlig tilgang til over 130 leverandører som gir deg svært gode 
betingelser og hvor noe også gir årsbonus ved stort volum. 

I tillegg til NHO Forsikring og NHO Pensjon som er blitt en stor suksess har vi nedenfor noen fler av våre leverandører:  

Er du klar over dine medlemsfordeler? 

Trenger du HR support – ring: 476 87 384

Flere medlemsfordeler finner du her

http://www.ishavskraft.no/bedrift/http:/www.ishavskraft.no/bedrift/
http://www.coca-cola.no/
https://www.diplom-is.no/
http://www.nortekstil.no/
http://tamigo.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/arkiv-medlemsfordeler/
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Alle kassaapparater må oppgraderes i løpet av 2018
Bedrifter som driver kontanthandel må 
innen utgangen av 2018 få på plass et 
kassasystem som tilfredsstiller kravene 
den nye kassasystemloven stiller.

Det nye kassasystemregelverket trådte i 
kraft for leverandørene allerede 1. 
januar 2017, og stiller krav om at alle 
nye kassasystemer som selges, leies 
eller lånes ut, følger det nye 
regelverket, skriver Skatteetaten i en 
pressemelding. For å legge til rette for 
en naturlig utskifting av eksisterende 
systemer, fikk bokføringspliktige foretak 
ytterligere to år på å oppgradere sine 
kassasystem. 

Vi er nå halvveis i overgangsperioden, 
og et godt råd er å kontakte 
systemleverandøren og forhøre seg om 
det eksisterende kassasystem kan eller 
skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er 
mulig, må bedriften skaffe et nytt 
system og bruke disse til å registrere og 
dokumentere kontantsalg.

Må være produkterklært

Fra 1. januar 2019 vil det kun være 
tillatt å benytte kassasystem som 
tilfredsstille lovkravene og er utstyrt 
med en såkalt produkterklæring fra 
leverandøren. På 
skatteetaten.no/kassasystem finnes en 
oppdatert liste over de leverandører 

som har produkterklært sine 
kassasystemer hos Skatteetaten

Vil bekjempe svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag 
i kampen mot svart økonomi og mer 
rettferdig beskatning i 
kontantsalgbransjen. Skatteetaten har 
gjennom flere år avdekket betydelig 
manipulasjon av kassasystem og 
unndratt kontantomsetning i en del 
bransjer. - I tillegg til tap av 
skatteinntekter som skal komme 
fellesskapet til gode, medvirker 
unndratt omsetning til illojal 
konkurranse, der seriøse 

næringsdrivende risikerer å bli 
utkonkurrert. 

Den nye lovgivningen krever at 
kassasystem skal være utstyrt med en 
rekke nye funksjoner. Det er også 
innført forbud mot enkelte typer 
funksjoner.

Risikerer gebyr ved overtredelse

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem 
som tilfredsstiller lovkravene være tillatt 
å bruke. Har du ikke et nytt kassasystem 
på plass da, risikerer bedriften å få 
overtredelsesgebyr på 11030 kroner, 
det dobbelte ved gjentatte 
overtredelser.

Påbud om å skrive ut alle kvitteringer ved kjøp: 
- Bare skatteetaten som synes dette er en god idé

For fra 1. januar 2019 blir bedrifter pålagt å avslutte hvert kjøp 
med utskrift av kvittering. Uansett om 9 av 10 kunder ikke ønsker 
kvittering må samtlige skrives ut. Bakgrunnen er skatteetatens 
ønske om å komme den svarte kontantomsetningen til livs.

Men innretningen på den nye forskriften får enkelte bedrifter til å 
se rødt. Dette fordi enkelte butikker og kjeder har papirløse 
løsninger hvor kunden får kvittering på e-post om de ønsker det. 
Disse virksomhetene må nå investere i printere, hvor også 
fotavtrykket øker.

Trenger du HR support – ring: 476 87 384
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Viktige trender innen handel og konsum i 2018

Trenger du HR support – ring: 476 87 384

# Fremtidens detaljhandel
Fremtidens detaljhandel har utfordret og vil fortsette å utfordre forhandlere verden over. Den har et langt større 
nedslagsfelt enn først antatt, og vi befinner oss nå i skjæringspunktet mellom forbrukerens forventninger og 
teknologiens muligheter.

# Øst vs. Vest
Sammenstillingen mellom øst og vest vil fortsette å dominere detaljhandelen i årene fremover. I Kina, som tidligere 
var kjent for å adaptere vestlige forretningsmodeller til lokale markeder, skjer det nå en enorm fremvekst av nye 
plattformer som tar det asiatiske markedet med storm.

# Emosjonell Retail
Emosjonell retail handler om å skape følelsesmessige bånd 
til kundene og styrke bevisstheten til merkevaren gjennom 
historiefortelling og godt innhold.  I fysisk detail handler det 
altså ikke lengre kun om å selge produkter eller tjenester, 
men om å skape identifikasjon og differensiering. Mange 
mener at kundeopplevelsen i 2020 vil være viktigere enn 
både pris og produkt for å differensiere merkevarer

# Kunstig intelligens
Kunstig intelligens vil få større innflytelse på kjøpsprosessen 
og kundeopplevelsen i tiden fremover, med forventninger 
om at 85 prosent av alle transaksjoner vil være basert på 
kunstig intelligens innen 2020. Allerede i 2018 blir AI-
baserte løsninger distribuert i stor skala.

# Smart Shopping
Forbrukeren vil sette økt fokus på det som øker livskvaliteten. Return on time er blitt den nye valuta der forbrukerne 
søker convenience i shoppingsituasjonen som optimaliserer og sparer tid.

# Den beviste forbruker
De bevisste forbrukere utgjorde tidligere en liten elitegruppe, men det er nå blitt mer mainstream å ha ett bevisst 
forbruk og holdning. Brands og retailere må derfor tilpasse seg og ha større fokus på sosialt ansvar i deres 
brandidentitet.

# Kundeopplevelse
Kundereisen er viktigere enn noen gang og forhandlere kjemper om å skille seg ut i et utfordrende og mettet marked. 
Som en konsekvens av dette vil kundeopplevelse være den nye målestokken for hvordan virksomheter kan måle sin 
suksess. 

Mer om trender får du her: her

https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
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Våre møteplasser 
finner du her

Leif Bache-Mathiesen 
E-post: lbm@nhosh.no
Telefon: 911 08 104
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Bli med på handelens store miljøsatsing, 
Handelens Miljøfond! Sammen skal vi redusere 
plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og 
redusere bruken av plastbæreposer. Medlemmer i 
Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 
øre per plastbærepose, som brukes til disse 
formålene. Oppstart er planlagt til begynnelsen av 
2. kvartal 2018.

Mer om Handelens miljøfond her

Trenger du HR support – ring: 476 87 384

Bransjeforeningen Handel i NHO Service og Handel 
ønsker å være en samfunnsansvarlig organisasjon og 
har vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) 
siden 2014.

Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke 
innsatsen vår for å forbedre arbeids- og miljøforhold i våre 
medlemmers verdikjede. På denne måten vil vi bidra til å 
sette fokus på en mer bærekraftig utvikling i fattige land 
som våre medlemmer har handelsforbindelser med. Vi 
ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om etisk 
handel generelt.

NHO Gründer lanseres som et tilbud til bedrifter i oppstartfasen. NHO Service og Handel har mange 
oppstartsbedrifter og det er viktig å kunne støtte dem i den første fasen. Vi bidrar med rådgivning og 
nettverk for de gründerne som trenger støtte til å ta gode beslutninger. 

Medlemskapet inkluderer:
- Tilgang til alt innhold i vår digitale arbeidsgiverportal www.Arbinn.no hvor du finner maler, kontrakter, FAQ  

om jus, HR, GDPR, HMS, Lønn og kan bruke vår chat løsning. 
- Tilgang på rådgivere og fagpersoner i NHO/NHO Service og Handel
- Gode rabattavtaler innen blant annet pensjon, forsikring og andre innkjøpsfordeler.

Mer informasjon om NHO Gründer finner du her. 

Handel reiser ned til NHO Brüssel i begynnelsen 
av juni hvor vi møter representanter fra Business 
Europe for å diskutere felles utfordringer og 
hvordan vi kan påvirke beslutningen som tas i 
EUs institusjoner

https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
mailto:lbm@nhosh.no
http://www.handelensmiljofond.no/
http://www.etiskhandel.no/
http://www.arbinn.no/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/grunder/

