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Styrket samarbeid mellom Initiativ for etisk handel (IEH) og 
NHO Service og Handel (NHOSH)
NHOSH er medlem av IEH og ser verdien av å benytte ressurssenterets kompetanse og mange års erfaring 
med opplæring og støtte til virksomheters arbeid med bærekraft. Fra IEHs omfattende program for 
kompetansebygging, er første leveranse workshopen «Strategisk tilnærming til FNs Bærekrafts mål». Dette 
settes opp i Næringslivets hus 10. oktober (til kostpris).  Program her.  Påmelding her.

350-kronersgrensen blir en av de store sakene i årets budsjettforhandlinger mellom regjeringen og Kristelig 
Folkeparti. En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at fjerning av 350-kronersgrensen kan gi 
budsjettforhandlerne nær en milliard kroner i 2019 alene. Dette er penger som kan fordeles på velferd. I 
tillegg vil fjerning av grensen skape flere norske arbeidsplasser.

Beregningene viser at en fjerning av momsfritaket for utenlandske nettbutikker vil gi en betydelig 
provenygevinst. Staten vil kunne få økte inntekter fra merverdiavgift i størrelsesorden 900 millioner kroner 
ved en avvikling av 350-kronersgrensen i 2019. Som følge av veksten i netthandelen vil provenyinntektene 
øke til 1,5 milliarder kroner i 2023. 

Ved en fjerning av grensen vil nordmenns forbruk vris mot kjøp av norske varer og tjenester. Våre 
beregninger viser at en slik vridning vil øke sysselsettingen i Norge med anslagsvis 1 700 årsverk i 2019. På 
sikt antar man at utenlandske nettbutikker vil moms-registrere seg i Norge. Det betyr at 
sysselsettingseffekten vil avta gradvis.  Rapporten kan lastes ned her.

Initiativ for etisk handel
(IEH) er Norges største
nettverk av bedrifter,
organisasjoner og offentlige
virksomheter som jobber
forpliktende og systematisk
for å sikre bærekraftige
leverandørkjeder, samt
sørge for at internasjonal
handel ivaretar menneske-
og arbeidstakerrettigheter,
bærekraftig utvikling og
forsvarlig miljøhåndtering

Fjerning av «350-kronersgrensen» for import til Norge

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

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/workshop-om-etisk-handel/
https://event.nho.no/skjema/?event=10577
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-77-Fjerning-av-350-kronersgrensen-for-import-til-Norge.pdf
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Frustrasjonen knyttet til leveransen etter et kjøp har aldri vært så høy som den er nå, ifølge tall fra SSB

Varehandel i Norge har et sterkt fokus på pris, og dette har 
blitt reflektert i hvordan logistikken har blitt bygd opp. 
Forsyningskjedene har tradisjonelt baserer seg på 
produksjon i lavkostland, transport i store volumer på skip 
(sjøtransport håndterer 90% av godstransport på verdensbasis), og 
lange leveringstider.

Det har blitt lagt ned store ressurser for å effektivisere og 
styre vareflyten, og firmaer har passet på å gjøre innkjøpene 
i perioder med fordelaktige valutakurser, lave renter og 
overkapasitet i transportmarkedet. Når varene til slutt har 
kommet seg til Norge har grossistleddet definert videre 
vareflyt ut til butikkene, hvor til slutt kunden kommer for å 
kjøpe til en bestemt kampanjeperiode. Denne epoken er 
over.

Fra å ha faste tidspunkt som varene sendes på, er det nå 
plutselig en eksplosjon i hasteordre. Fra å håndtere et gitt 
antall butikker, får man nå henvendelser fra forbrukere, 
butikker og kundeservice som alle etterspør informasjon om 
varene. De store pallene som før ble håndterte med en truck 
må nå splittes opp i kartonger eller stykk, og før du vet ordet 
av det går du tom for plass. Diskusjonen rundt kostnad pr. 
plukk har derfor blitt kritisk for forretningsdriften. 

For å krydre en allerede kaotisk problemstilling har 
kampanjeperiodene utviklet seg fra å være en måte å selge 
varer med høy fortjeneste eller å kvitte seg med 
hyllevarmere, til å gå slag i slag gjennom hele året med Black 
Friday som det sorte fåret. Når salget starter på fredag har 
logistikkoperasjonen i bedriften en maratonsprint foran seg 
som varer fra siste fredag i november til langt ute i februar. 
Bare i løpet av den helgen 5-dobles antall ordre som betyr at 
den eneste måten å håndtere så kraftige topper er å leie inn 
vikarer for å jobbe i helg, og gjerne overtid.

Sist, men ikke minst, har andel returer skutt i været med 
introduksjonen av netthandel, og i mange bransjer blir så 
mye som 30-50% av varene returnert. Kostnadsbildet knyttet 
til returer er for mange bedrifter fortsatt en ukjent faktor, 
men etter hvert som man innser at kostnadene forbundet 
med et salg kan overstige inntekten vil dette bli et område 
som får et ekstremt fokus i tiden fremover.

En ting som derfor virker sikkert er at det som skjer fra et 
kjøp er gjennomført til varen er levert blir kamparenaen der 
slaget om morgendagens kunder utkjempes.

Logistikkmarkedet endres raskt pga netthandelen

Vi netthandlet for 22 milliarder i 1. halvår 2018 

For Norden var det en vekst på 11 
prosent, fra 89,9 til 104 milliarder 
kroner. Per innbygger er det 
nordmenn som legger igjen mest 
penger, og 63 prosent av oss handler 
på nett hver måned.

Yngre handler betydelig mer enn eldre, 
men aller mest handler forbrukere i 
alderen 30–49 år der i snitt 73 prosent 
kjøper noe via nett hver eneste 
måned. 

Nordmenn er ivrigst på utenlandske 
markedsplasser. Omtrent seks av ti 
nordmenn som har handlet på nettet, 
har kjøpt varer fra en markedsplass 
som Wish, Amazon, Zalando, eBay, 
Etzy eller Alibaba det siste året, 
sammenlignet med 44 prosent i 
Sverige og Danmark, og 52 prosent i 
Finland. 

Hvordan varen leveres er likevel 
viktigst og vil være en kritisk faktor om 
en netthandelsaktør vil vinne i sitt 
marked hvor konkurrentene bare er et 
klikk unna. Leveransen spiller en 
viktigere rolle både for kjøp og ikke 
minst gjenkjøp, og nøkkelen er 
valgfrihet. De som ikke tar denne 
utviklingen på alvor, vil risikere å tape 
kampen om kundene,

I følge PostNord øker netthandelen både i Norge og Norden. I første halvår handlet nordmenn for 21,9 
milliarder kroner på nett, en økning fra 20,4 milliarder kroner i første halvår i fjor.

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

https://www.ssb.no/289073/problemer-med-netthandel-det-siste-aret-andel-av-de-som-har-netthandlet.etter-kjonn-alder-og-utdanning.2016
https://business.un.org/en/entities/13
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Næringslivets perspektivmelding 2018

«Verden og oss» er på sett og vis næringslivets egen 
perspektivmelding. Den tar for seg de største 
megatrendene som vil påvirke verden og Norge i tiden 
som kommer. Rapporten er skrevet av NHO, og baserer 
seg på både norske og internasjonale rapporter og 
undersøkelser fra forskningsmiljøer. Denne rapporten 
forsøker å gi et frempek på hva vi kan vente oss, sett fra 
norske bedrifters ståsted. Og den peker på alternative 
fremtidsscenarier.

Rapporten ble lagt frem i forbindelse med Arendalsuka og 
har skapt stor debatt. 

Last ned rapporten her…

Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan 
vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva 
vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.

Generalforsamling NHO Service og Handel
Fag, fest og fellesskap - NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen til Generalforsamling 
og konferanse i Næringslivets Hus den 22. november. Les mer og meld deg på her…

Nyhetsbrev for HANDEL 3/2018

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
NFD jobber nå med 
stortingsmeldingen for 
handelsnæringen hvor NHO 
Service og Handel løpende 
følger opp dette arbeidet. 
Stortingsmelding for 
Handelsnæringen skal være 
klar ved årsskiftet 2018/19

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

https://www.nho.no/publikasjoner/naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
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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. Som et eksempel får butikker som skal skifte lys 45% rabatt på 
leddbelysning. 

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? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Synsam har valgt NHO Service og Handel
Vi er veldig glad for at Synsam Norge AS har valgt å komme til oss i NHO Service og Handel

En av hovedårsakene til at Synsam har valgt å komme til 
NHO/NHO Service og Handel med sine 100 butikker er 
NHOs regionsapparat som støtter butikk- og 
regionssjefene der de er. Vi har allerede hjulpet Synsam 
med den del regionale samlinger hvor vi tilbyr vår 
fagkompetanse innen arbeidsrett og HMS gjennom våre 
120 advokater og jurister.  

I tillegg til å spare tid innen HR gjennom dialog og gode 
digitale verktøy får Synsam tilgang til bedre innkjøps- og 
tariffavtaler som redusert sine kostnader.

Noen av innkjøpsavtalene Synsam får tilgang til finner du 
nedenfor.

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

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/


5Nyhetsbrev for HANDEL 2/2018

Alle kassaapparater må oppgraderes i løpet av 2018

Den nye kassasystemloven med forskrift 
trådte i kraft for leverandørene 1. 
januar 2017, og stiller krav om at alle 
nye kassasystem som selges, leies eller 
lånes ut, følger det nye regelverket.

For å legge til rette for en naturlig 
utskifting av eksisterende system, fikk 
bokføringspliktige bedrifter to år på å 
oppgradere sine kassasystem. Du som 
driver med kontantsalg bør gjøre deg 
kjent med de nye lovkravene. Et godt 
råd er å kontakte systemleverandøren 
og forhøre deg om ditt eksisterende 
kassasystem kan eller skal oppgraderes i 
2018. Hvis det ikke er mulig, må 
bedriften kjøpe eller leie et nytt system 
til å registrere og dokumentere 
kontantsalg.

Fra 2019 må alle kassasystem være 
produkterklært

Fra 1. januar 2019 vil det kun være 
tillatt å benytte kassasystem som 
tilfredsstiller lovkravene, og som er 
utstyrt med en produkterklæring fra 
leverandøren. På skatteetaten.no  
finner du en oppdatert liste over de 

leverandørene som har produkterklært 
sine kassasystem hos Skatteetaten.

Viktig lov for å 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 omsetning i bransjer med 
kontantsalg. I tillegg til tap av 
skatteinntekter som skal komme 
fellesskapet til gode, medvirker 
manglende innberetning til illojal 
konkurranse, der seriøse 
næringsdrivende risikerer å bli 
utkonkurrert – en utvikling som verken 
næringen eller det norske samfunnet er 
tjent med

Risikerer gebyr ved overtredelse 

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem 
som tilfredsstiller lovkravene være tillatt 
å bruke. Har du ikke et nytt eller

oppgradert kassasystem på plass da, 
risikerer bedriften å få 
overtredelsesgebyr etter 
skatteforvaltningsloven. Gebyret er for 
tiden på 11 300 kroner, det dobbelte 
ved gjentatte overtredelser

Spørsmål om regelverket? 

På skatteetatens hjemmesider er det 
samlet mye nyttig informasjon, både om 
selve lovverket, om produkterklærte 
kassasystem og ofte stilte spørsmål med 
svar. Der finner du også lenke til 
bokføringsforskriften som stiller en 
rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019.

Dersom du har spørsmål til regelverket 
kan du også kontakte Skatteetaten 
direkte. Det er opprettet en 
epostadresse –
kassasystemprosjektet@skatteetaten.no –
hvor det er mulig å sende inn spørsmål.

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

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. 
januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha 
et system som tilfredsstiller de nye lovkravene. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/liste/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/
mailto:kassasystemprosjektet@skatteetaten.no
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Våre møteplasser 
finner du her

Nyhetsbrev for HANDEL 2/2018

Økosystem

Vipps inntar førsteplassen på YouGov BrandIndex
Dette er rangeringen blant ungdommen foran de globale streamingtjenestene Netflix og Spotify.

Vipps inntar 
førsteplassen med 
en Word Of Mouth-
score (WOM) på 
76,8% foran Netflix. 

Det som er spesielt 
hyggelig for NHO 
Service og Handel 
er å se at vår 
medlemsbedrift 
REMA 1000 er nest 
beste Norske på en 
5 plass i de unges 
topp 10. 

Vi minner om vår 
konferanse i forbindelse 
med NHO Service og 
Handels generalforsamling 
den 22. november 2018

Årets tema er Fag, Fest og 
Felleskap som skal gi 
verdifullt fagpåfyll kombinert 
i en god sosial ramme.

For mer informasjon om 
program og påmelding
klikker du på linkene

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

Bransjeansvarlig Handel
Leif Bache-Mathiesen 
E-post: lbm@nhosh.no
Telefon: 911 08 104

https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://event.nho.no/skjema/?event=10366
mailto:lbm@nhosh.no

