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Vi har gjennomlevet en ekstremt krevende tid. Konsekvensene av Koronasituasjonen er store, ikke minst for vår 

bransje selv om krisen har truffet våre medlemsbedrifter svært forskjellig. Mange har fått store tap, ukurante 

varelager og opplevet å bli stengt ned av myndighetene, mens andre har hatt vekst i perioden.

NHO Service og Handel har siden krisen ble reell i midten av mars arbeidet konstant for å ivareta våre 

medlemmers interesser. Det har vært tett kontakt med myndighetene og den kritiske situasjonen som våre 

medlemmer er i er gjort godt rede for gjennom bl.a. løpende medlemsundersøkelser. Vårt mål har hele tiden 

vært å legge til rette for best mulig tiltakspakker som kan forhindre at virksomheter går til grunne og at 

arbeidsplasser forsvinner. Samtidig ønsker vi å synliggjøre den samfunnsmessig viktige jobben som mange av 

medlemsbedriftene gjør for å holde hjulene i gang i vitale deler av norsk arbeidsliv.

I denne krisen har vi også sett at mange av våre medlemmer har vært kreative for å finne nye løsninger som også 

har bidratt til å hjelpe andre.  Vår medlemsbedrift Sport Outlet med sine 80 butikker har inngått en avtale med en 

rekke Taxi-aktører om hjemkjøring av varer, og håper ordningen vil spre seg over hele Norge. Kolonial.no ansetter 

permitterte noe også REMA 1000 har gjort. REMA 1000 har også tilbudt hjemlevering for de som ønsket det. Selv 

om deler av varehandelen er hardt truffet har noen bransjer, som dagligvare, netthandel, leketøy, helsekost, dyr-

og apotek hatt god eller normal vekst.

Kompensasjonsordningen
Det ble raskt klart at det ble viktig å få på plass en ny tiltakspakke for å sørge for at sunne bedrifter ikke går 
konkurs pga epidemien. Sammen med Norsk Eiendom (NE) og Virke startet vi som kjent arbeidet med å utarbeide 
en Norsk modell basert på den danske for å sikre kompensasjon for de bedriftene som stod i står i fare for å gå 
konkurs fordi inntekter direkte eller indirekte er borte, mens faste fortsetter. Ordningen ble lansert for helt 
nedstengte virksomheter lørdag 18. april og for øvrige virksomheter påfølgende mandag.

Vi jobber fortsatt med å spille inn justeringer som f.eks. at valg av selskapsform slår veldig feil ut for mange 
(avdelinger vs juridiske enheter) og derfor må likebehandles. Vi har også gitt innspill på de utfordringer 
sesongbaserte virksomheter har og at franchiseavgiften som for mange er variabel, men likevel i stor grad en 
uunngåelig fast kostnad må tas med inn som fast kostnad da bl.a. husleie ofte ligger i denne avgiften.  Vi får ellers 
løpende innspill fra våre medlemmers om spilles inn.
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Regjeringen har satt av 100 millioner til åtte nye bransjeprogram hvorav ett av de et for detalj- og 
faghandel som får rundt 15. millioner av disse midlene. Staten og partene i arbeidslivet samarbeider 
om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus er fagskoler, 
studieforbund og andre opplæringsaktører engasjert for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. Målet er 
at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll. Hovedmålgruppen er arbeidstakere, permitterte og 
arbeidsledige som trolig deltar lite i opplæring. 

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen digital 
markedsføring og netthandel. Koronakrisen har forsterket dette. For noen har koronasituasjonen ført til travle 
dager og usikkerhet rundt smittevern og møte med kunder. Andre deler av næringen har opplevd tomme butikker 
og mange har blitt permittert.

I bransjeprogram for fag- og detaljhandel tilbys nå gratis kurs både for de som er permittert eller arbeidsledig, 
eller for de som er i full jobb, men ser at bransjen er i omstilling. Det er nå gjennom denne tiltakspakken mulighet å 
skaffe kompetanse bransjen etterspør fremover. 

Bransjeforening Handel i NHO Service og Handel har sammen med NHO sentralt, Handel og Kontor, LO, Virke og 
Kompetanse Norge jobbet frem et program på kort tid som gir de som ønsker det et godt program med korte og 
relevante kurs som er gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan 
kombinere opplæring med jobb. 

Nettsidene til kursene finnes her: 

Bransjeprogram for detalj- og faghandelen

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kompetansenorge.no%2Fbransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud%2Fbransjeprogram-for-detalj--og-faghandelen%2F&data=02%7C01%7Clbm%40nhosh.no%7C7432bceff0e14aaed11b08d8024a5678%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637261865622465273&sdata=c6VPN8uhLQrKCliMAzwbg4TixSbWf3r1EeFOCfqrUEk%3D&reserved=0
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Største fall i grensehandelen noensinne

Nordmenn handlet for 1,7 milliarder kroner på dagstur over grensen i første kvartal 2020. Det er mindre 
enn halvparten av hva det ble handlet for i 1. kvartal året før, da beløpet var 3,9 milliarder.

Handelen i 1.kvartal 2020 er altså beregnet til å ha falt med 57 prosent mot tilsvarende periode i 2019. Dette er det 
største fallet i grensehandel SSB har målt noen gang.  Sees rullerende år (siste fire kvartal) under ett mot foregående 
rullerende år, så beregnes fallet i grensehandel til å være – 15,3 prosent, med en årlig handel på 13,8 mrd i 2019/20 
mot en årlig handel på 16,3 mrd i 2018/19.

Koronakrisen vil naturlig nok påvirke nordmenns grensehandel dramatisk, men det er først siste halvdel av den siste 
måneden i kvartalet at grensen mot Sverige var stengt. Dermed skulle tallene vært påvirket i langt mindre grad enn 
de viser seg å være nå. Fallet i handlebeløpet per handletur reduseres mer enn antall turer og er hovedårsaken til det 
store fallet i grensehandelen. For siste firekvartalsperiode mot foregående periode gikk antall turer marginalt opp, 
mens handlebeløpet ble redusert med 296 kr per tur, fra 1889 kr til 1592 kr per tur.

Koronafallet i grensehandelen understreker hvor stort problemet er når grensekryssende handel falt 57 prosent i 
første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2019. Samtidig sier 9 av 10 nordmenn av de vil gjenoppta 
grensehandelen når koronasituasjonen er over.  Vi kan ikke fortsette å ha en avgiftspolitikk som går på autopilot 
og se passivt på at avgiftsinntekter og arbeidsplasser flyttes til Sverige

Det positive i dette er at omsetningen flyttet hjem til Norge hvor både Vinmonopolet og dagligvaresektoren kan 
vise til kraftig salgsvekst siden midten av mars.  Vi ser klart økt omsetning særlig i butikkene som ligger tett på 
svenskegrensen. Samtidig viser tall fra analyseselskapet Nielsen at omsetningen av særlig sjokolade, 
brus/mineralvann, snus og sigaretter har økt betydelig etter at reiserestriksjonene ble innført.

En befolkningsundersøkelse Ipsos har gjennomført for NHO Mat og Drikke viser at folk flest likevel kjøper og 
drikker omtrent like mye alkoholholdig drikke og mineralvann som de gjorde før grensene stengte. Nielsen Norges 
grensehandelsundersøkelse viser at når nordmenn først handler produkter med høye avgifter, som alkohol, brus, 
tobakk og godterier, handler de også kjøtt, meieriprodukter og pålegg.  Samtidig viser Ipsos' undersøkelse for NHO 
Mat og Drikke at hele 88 prosent, altså nesten ni av ti, vil gjenoppta grensehandelen i Sverige når grensene åpnes 
igjen.

9 av 10 vil gjenoppta grensehandelen etter koronaen



4Nyhetsbrev for HANDEL 2/2020

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384

Status politiske saker  

Vi er nå i gang igjen med den "nye normalen" når det gjelder næringspolitikk hvor vi følger opp de 
prioriterte sakene i hht bransjeforeningens strategi. Følgende kan nevnes:

- Etableringshindringer i dagligvaresektoren – prisdiskriminering. Vi har i hele 2019 og frem til krisen jobbet 
mye med synliggjøre at konkurransefiendtlig prisdiskriminering fra dominerende leverandører gjør at 
dagligvaremarkedet går mot et duopol/monopol om ikke tiltak iverksettes.  Etter at konkurransetilsynet 
avdekket forskjeller på over 15% jobbes det nå med å se på om og hvordan konkurranselovens § 10 og 11 skal 
anvendes. Covid-19 krisen har satte dette litt på vent, men vi er nå i gang igjen med regelmessig 
møtevirksomhet. 

- Lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren. Signaler som er gitt, sier denne meldingen vil komme i juni. Vi 
har gitt innspill til næringsministeren og vil holde kontakten med departementet.  NFD la som kjent frem 
forslaget til lov om god handelsskikk den 6. desember hvor vårt mål med denne loven er at det blir ryddigere 
forhandlinger i dagligvarebransjen og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres 
leverandører. 

- 350 (3.000) kronersgrensen. 1. april forsvant 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel. Det betyr moms 
fra første krone og er en viktig milepæl for norsk handel. Vi må likevel smøre oss med litt tålmodighet da en 
overgangsordning gjør at den momsfrie grensen lever videre litt til. Vi jobber videre med å fjerne tollfritaket 
på varer under 3.000 kroner som er konkurransevridende til fordel for utenlandske aktører.

- Nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill fra H.O. Dep. Helse- og omsorgsdepartementet 
er i gang med arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og inviterer alle interesserte til å gi innspill innen 15. 
juni 2020. Her vil vi gi innspill sammen med bl.a. Kolonial.no

- NHOs veikart for fremtidens næringsliv. NHO-fellesskapet har gjennom arbeidet med prosjektet "Veikart for 
fremtidens næringsliv" gjort flere analyser om jobb- og verdiskapingspotensialet i norsk næringsliv. 
Koronakrisen har ført til at flere av utfordringene Norge stod overfor før krisen er blitt forsterket, og 
omstillingsbehovet har økt. Rapporten "Veikart for fremtidens næringsliv" vil være NHOs innspill til hvordan 
Norge skal komme ut av krisen.

Regjeringen kartlegger nå hvordan Norge best mulig skal 
komme seg ut av koronakrisen. I forbindelse med dette 
møtte 3 av våre medlemsbedrifter (Clas Ohlson, Komplett 
og Husfliden i Bergen) statsminister Erna Solberg hvor 
innspill ble gitt. Det ble også sendt inn et skriftlig notat fra 
oss og medlemsbedriftene som deltok i etterkant av 
møte. 

Innspillsmøte til statsministerens 
kontor (SMK)
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Koronavirusets påvirkning på forbrukertrender

En analyse (Sparebank 1 SR-Bank) viser at forbruket vårt er redusert med 4000 kroner i snitt i perioden 
fra 12. mars til 28 april. Vi har også endret hvilke varer vi bruker penger på. 

Grafen nedenfor viser endringer i kundenes forbruksvaner våren 2020 med 2019 som nullpunkt.
Hvert punkt på grafen viser snittet for de siste 7 dagene. Det er derfor snittet for f.eks. apotek er høyt også 
etter 12 mars selv om omsetningen falt kraftig.  Den 12. mars fikk vi en enorm topp i forbruket som følge av 
hamstring av dagligvarer og salg på apotek. Så reduserte kundene det totale forbruket de neste dagene. Det 
kan være et resultat av den engstelsen mange kjente på spesielt i denne første perioden med sterke 
koronatiltak. 

At vårens store feiringer som 17. mai, konfirmasjoner og brylluper ble avlyst kan være en årsak til at 
forbruket av klær, sminke og sko er halvert sammenlignet med fjoråret. Isteden har vi brukt mer penger på 
dagligvarer, som har gitt denne bransjen en stor omsetningsvekst. Vi tar bort unødvendig forbruk og bruker 
mer på det nødvendige
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Forts: Koronavirusets påvirkning på forbrukertrender

For å starte med konklusjonen så føles verden når det gjelder oss forbrukere fortsatt litt ute av kontroll 
når vi beveger oss inn ut i 2020. Det er mye politisk omveltninger og utvikling i markeder går bare raskere
å raskere. Vi ser nå et Kina som for første gang har brems i økonomien, bærekraft blir et krav og vi fikk så
en global krise som har snutt opp ned på mange virksomheter. 

Når det gjelder oss forbrukere handler det nok mye fortsatt om å ta kontrollen tilbake etter en karantene/isolasjons 
tid. Dette har vært frustrerende for mange noe som har gjort at «soffa shopping» har økt kraftig hvor fokus har vært 
de nære ting som hjem, familie, helse og ekstra kos fordi vi synes synd på oss selv. 

Forbrukertrendene globalt vil også i 2020 fortsatt handle om å ta tilbake kontrollen og hevde oss selv. I
i møte med uro og usikkerhet, føler vi oss sterkere når vi kan gå tilbake til det grunnleggende og spise salat fra vårt 
eget drivhus eller bruke penger på digitale aktiviteter som bl.a. har medført at Netflix har måttet dra ned 
bildekvaliteten på film for å møte den store streeming etterspørselen som har gitt økt belastning på nettkapasiteten.

Varehandelen må omstille seg og følge disse trendene for fortsatt å være relevant for sine kunder som i dag har 
svært mange alternativer. Mange av de samme forbrukertrendene gjelder derfor fortsatt som:

1. Sømløshet, dvs at forbruker kan handle de samme varene til samme pris levert der kunden ønsker, når kunden 
ønsker det levert. Forbrukere er mer lojale til gode kundeopplevelser enn de er til merkevarer. De som vil vinne 
fremtidens forbruker er de som er best på kundeopplevelser – så enkelt, likevel så vanskelig. 

2. Skreddersøm, hvor det handler om personifiserte produkter og kommunikasjon til meg som forbruker.  I dag 
aksepterer ikke lengre forbrukeren «one size fits all» ,men de forventer produkter og tjenester tilpasset mitt 
behov. Personifisering er derfor et behov som må dekkes gjennom hele kjøpsprosessen

3. Opplevelser og underholdning, er en naturlig del av de forventninger vi har til selve kjøpsprosessen da vi er vant 
til strømmetjenester, gaming og vil fort vurdere alternativer om ting blir kjedelig.

4. Samfunnsansvar går nå fra å være et markedsføringselement til å bli et viktig konkurranseelement. Ansvaret vi 
alle kan ta med å gjøre verden litt bedre i morgen enn den var i dag er viktig, og dette har forbrukerne adoptert 
og vil verdsette de merkevarer som tar ansvar. Små elementer her vil være like viktige som store.

5. SoMe, ikke noe nytt, men vi bruker nå sosiale medier til nesten alt og den forblir en viktig interaksjonskanal med 
dine kunder.  Viktig å ha en solid plattform på dette og en plan på kommunikasjon hvor den digitale delen er godt 
integrert med resten av kommunikasjonen.

Veksten fortsetter for bransjeforening Handel i NHO SH

Bransjeforening Handel vokser og har hittil i år fått 273 nye medlemmer som utgjør mer enn 2.400 årsverk.  Vi har passert 
milepælen på 1000 medlemmer i april og status pr mai 2020 er 1.088 medlemmer som representerer 9.139 årsverk. Samlet har 
disse medlemmene en samlet omsetning på for 44 milliarder kroner.
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Bransjeansvarlig Handel
Leif Bache-Mathiesen 
E-post: lbm@nhosh.no
Telefon: 911 08 104

NHO har på vegne av sine 28.000 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. 

NETS/Elavon: Har denne gangen lyst til å trekke frem våre avtaler på kort transaksjoner på kredittkort (master/Visa) 
som viser seg å være svært konkurransedyktig. Vi snakker om transaksjonskostnad på rundt 0,5 kr.

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

Medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Webinar 4. juni, kl. 12.30
I januar 2021 får 1,4 millioner nordmenn sin egen 

pensjonskonto. På denne kontoen samles all 

pensjon du har opptjent – både fra nåværende og 

tidligere arbeidsgivere. 

Med Egen Pensjonskonto flyttes mer ansvar over til 

arbeidsgiver og etableringen av «egen 

pensjonskonto» innebærer mange endringer for 

nesten alle ansatte i privat sektor. Med 

lovendringen vil alle pensjonsordninger for den 

ansatte automatisk samles hos bedriftens 

pensjonsleverandør. Lovforslaget innebærer 

dermed økt informasjonskrav til arbeidsgivere.

Men hva betyr endringen for den ansatte, 

næringslivet og deg som arbeidsgiver?

NHO Service og Handel ønsker å ruste sine 

medlemmer frem til 2021, og inviterer til et 

Webinar i samarbeid med Storebrand, vår 

foretrukken pensjonsleverandør. 

Klikk her for å delta.

Klikk her for å delta.

mailto:lbm@nhosh.no
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/
Klikk her for å delta.
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NDk3NTBjMWQtNTc2YS00NDg3LWFiZGYtYTkxN2E0OGY3NTZh%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252244b5383f-aeed-4959-a674-24d907b93966%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522216ad8a5-f51d-4281-954c-4e3bc5e5fd1d%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=aa4bdf00-f03d-44d9-aed6-1482abe06422&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NDk3NTBjMWQtNTc2YS00NDg3LWFiZGYtYTkxN2E0OGY3NTZh%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252244b5383f-aeed-4959-a674-24d907b93966%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522216ad8a5-f51d-4281-954c-4e3bc5e5fd1d%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=aa4bdf00-f03d-44d9-aed6-1482abe06422&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

