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Ny vakttelefon:
476 87 384

NHO Handel og NHO 
Service fusjonerte i slutten 
av fjoråret og har nå lansert 
en ny vakttelefon innen HR.  

Vi er nå 8 advokater som 
støtter over 6.000 

medlemsbedrifter innen 
service og handel. 

Vi dekker områder som 
arbeidsgiverservice, 
personal, hms, lønn 
og tariffspørsmål. 
Tjenesten er gratis 

for våre medlemmer. 

I tillegg har vi 
www.arbinn.no  

hvor du finner alt av maler, 
kontrakter, sjekklister og 
annet nyttig. Du kan stille 
løpende spørsmål til våre 

rådgivere gjennom en
chat-funksjon.

Test oss også på andre 
medlemsfordeler hvor vi på 

vegne av våre 25.000 
medlemsbedrifter har 

fremforhandlet kanskje 
Norges beste 

innkjøpsavtaler. Vi snakker 
da om avtaler på telefoni, 
drivstoff, hotell, forsikring, 
pensjon osv.  Send oss en 

epost til lbm@nhosh.no om 
dette kan være av interesse.

Ferske tall om 
bransjens utvikling

Se rapporten

"Handel,  Statistikk og Trender 2018" 
er en ny publikasjon fra NHO Service 
og Handel. Den gir nøkkeltall om 
bransjen.

Det er forbruket av varer og tjenester 
i Norge som danner rammene for 
markedet. Innenfor disse er det 
handel og tjenestebedriftenes jobb å 
skape god konkurransekraft og 
lønnsomhet. Det totale konsumet i 
Norges husholdninger var på 1 120 
mrd. kr i 2016. Av dette var 
detaljhandelsvarer hele 54 prosent, 
tilsvarende i overkant av 600 mrd. 
kroner. I snitt la hver av oss igjen litt 
over 100.000 kroner i butikker, 
bensinstasjoner, kiosker og i 
nettbutikker i 2016 (IBA 2017).
Handelsnæringen er en stor 
arbeidsgiver og gir jobb til mange. 
Perspektivmeldingen har pekt på 
fremtidens velferd avhenger av at 
yrkesdeltagelsen øker. Varehandelen 
kan spille en sentral rolle her, da 
bransjen er mangfoldig og gir flere sin 
første arbeidserfaring.
Den kommende Stortingsmeldingen 
om handelsnæringen er en 
anerkjennelse av bransjens betydning 
og størrelse i norsk økonomi.
Varehandelen har sett bransjeglidning 
og sterk vekst i netthandel de siste 
årene, og det er grunn til å tro at det 
vil fortsette. Vi har både store og små 
medlemmer med varesalg på nett og i 
tradisjonelle kanaler, og bidrar med 
det som bedriftene trenger ut fra sin 
situasjon og størrelse.
Anne-Cecilie Kaltenborn
Adm. dir. i NHO Service og Handel

Sammendrag:
Vi har 600 bedrifter innen handel som 
sysselsatte 7.500 årsverk (11.000 
ansatte) og omsatte for 69 mrd.kr i 
2016 inkl. distribusjon.

Det er nå en gullalder for kundene, men 
varehandelen har utfordringer. Hver av oss 
handlet for nærmere 100.000 kroner i året 
som gikk – dette ga butikker, bensin-
stasjoner, kiosker og nettbutikker en samlet 
omsetning på ca. 600 milliarder kroner i 
2016. 170 milliarder av dette var i 
dagligvarebutikker, 210 milliarder var i 
faghandel. 
Varehandelen er avhengig av en teknologisk 
endring som går stadig fortere. Selv om 
hovedtyngden av varehandelen fortsatt 
foregår i tradisjonelle handelskanaler, vokser 
netthandelen med 15-20 % årlig, mot 4-5 % 
vekstrate i fysiske butikker. Netthandelen er 
vanskeligere å tallfeste enn fysisk handel. 
Post Nord anslo at varehandel på nett inkl. 
kjøp fra utlandet utgjorde 50 mrd.kr i 2016. 
26 % anslås å være fra utlandet (IBA 2017-
Detaljhandelsboken 2018).

Varehandelen vokste samlet med 5,5 % i 
2016 (Statistisk Sentralbyrå 2018). Den sterke 
veksten kommer hovedsakelig fra 
motorkjøretøyhandel som vokste med 9,7 %. 

Veksten fra 2015-2016 var slik:
• Faghandelen hadde en vekst på 3,2 %.
• Agentur og engroshandel vokste med 5,7%.
• Dagligvarehandel vokste med 4,1 %.
• Veksten i norske nettbutikker var 15,7 %. 

https://arbinn.nho.no/
mailto:lbm@nhosh.no
https://www.nhosh.no/contentassets/d056dbe97f8d4d118255ec3ac90cf598/310118_statistikk-og-trender_handel-f41_web.pdf
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Forbyr geoblokkering

EU-Rådet vedtok 27. februar en 
forordning om å forby ubegrunnet 
geoblokkering i det indre marked. 

Den nye forordningen vil fjerne hindringer for 
e-handel ved å eliminere forskjellsbehandling 
på grunnlag av kunders nasjonalitet eller 
bosted.

Forbudet mot geoblokkering er en viktig del 
av Eus strategi for et digitalt indre marked. 
Når forordningen trer i kraft, vil dette trolig få 
konsekvenser på andre områder som f.eks. 
avskaffelsen av roamingtakster for 
mobiltelefoner og innførelsen av 
grenseoverskridende portabilitet av 
onlineabonnementer.

- På nåværende tidspunkt er det kun 15 % av 
europeerne som kjøper varer hos 
onlinebutikker i et annet EU-land på grunn av  
geoblokkeringspraksisen, sier Leif Bache-
Mathiesen, fagsjef for handel i NHO Service 
og Handel.

Konsekvenser for Norge

EUs forordning vil endre det rettslige 
grunnlaget for bedrifter i Norge når det 
gjelder behandlingen av kunder og forbruker, 
ved salg til kunder fra andre land i EØS. En 
viktig ting her blir trolig tolkningen av 
hvordan Roma II forordningen vil gjelde og 
prinsippene om at bedrifter skal kunne følge 
regelverket i sine hjemland også ved 
internasjonale salg, men uten at det fratar 
forbrukeren grunnleggende rettigheter de 
har ifølge forbrukerregelverket i det landet 
forbrukeren bor ift håndhevingen av 
forordningen. Roma II forordningen er ikke 
tatt inn i EØS – avtalen.

Avhengig av dette vil bedrifter kunne risikere 
å måtte forholde seg til opp til 31 forskjellige 
nasjonale forbrukerregelverk. Det vil trolig 
være både en kunnskaps- og 
kapasitetsutfordring for mange norske 
bedrifter.

Dette vil kunne påføre økte kostnader for 
bedrifter som må gjøre om på nettsidene sine 
for å imøtekomme de nye reglene.

Den reelle innvirkningen av forordningen vil 
variere i forhold til hvor stor pågangen er fra 
utenlandske besøkende på norske nettsider. 

Mer om saken

Nyhetsbrev for HANDEL 1/2018

Omfattende og økende grensehandel betyr tap av norsk 
verdiskaping og norske arbeidsplasser, og fører til reduserte 
avgiftsinntekter for Norge.

En vesentlig årsak til økt grensehandel 
er utformingen av, og ikke minst nivået 
på, de norske særavgiftene. Dette gir 
seg utslag i en betydelig lovlig 
grensehandel, fører til at 
folkehelsearbeidet svekkes og bidrar til 
kriminalitet i form av smugling. 

Disse utfordringene forsterkes av den 
avgiftsfrie grensen på netthandel.  Hele 
verdikjeden for mat og drikke i Norge 
påvirkes av grensehandel og smugling.

NHO Service og Handel har etablert 
«Grensehandelalliansen» sammen med 
NHO Mat og Drikke, Handel og Kontor i 
Norge, Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund og 
Virke Dagligvarehandel.

Målsettingen med alliansen er:
- Økt oppmerksomhet om årsakene til 
og konsekvensene av en voksende 
grensehandel og kriminalitet i form av 
smugling; 
- Oppslutning om en forutsigbar, 
konsistent og kunnskapsbasert 
avgiftspolitikk som styrker norske mat-
og drikkeprodusenters 
konkurransekraft i forhold til 
grensehandel og avgiftsfri import; og 
- Oppslutning om reduksjoner i det 
samlede avgiftstrykket på særavgifter 
på mat- og drikkeprodukter.

«Grensehandelalliansen» skal være en 
kampanje som samordner aktiviteter og 
tiltak de deltakende organisasjonene 
gjennomfører, enten i regi av alliansen 
eller som en del av hver enkelt 
organisasjons egen virksomhet.

Grensehandelalliansen er etablert

Sukkeravgiften
Politikerne fortviler. Vi hamstrer 
godteri som aldri før.

Vi har fått en sterk vekst i netthandelen fra
Sverige etter at sukkeravgiften ble innført. 

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble i fjor enige om 
å øke sjokolade- og sukkervareavgiften med 83 prosent. Det har gitt et 
skikkelig prishopp. En 200 grams sjokoladeplate fra Freia koster nå rundt femtilappen 
på Meny, mens 300 gram marsipan fra Hval har gjort et prishopp fra 59 kroner til 82 
kroner med den nye avgiften. 

NHO Service og Handel mener at sukkeravgiften gir enda større konkurransefordeler 
til utenlandske aktører. I tillegg er avgiften uheldig da Norsk dagligvarebransje har 
lagt mye innsats og ressurser i å få ned forbruket av sukker, salt og skadelig fett, og 
her ser vi at norske myndigheter sponser innførsel av de samme varene.

-Svenske kjøpmenn, spesielt innen netthandel er overveldet over gavepakken de har 
fått av norske politikere. Sukkeravgiften som ble innført fra nyttår, har gitt betydelig 
vekst i netthandelen av brus og sjokolade fra Sverige. Det som er trist oppe i dette er 
at Norske politikere ikke ser at dette går utover Norske arbeidsplasser, sier Leif 
Bache-Mathiesen, bransjedirektør i Handel.

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/eu-forbyr-geoblokkering/
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NHO Service og Handel har valgt å satse 
på rekrutteringskonseptet "Ringer i 
Vannet" (RIV). Dette er et tilbud til våre 
medlemmer og personer som har falt 
utenfor arbeidslivet. Målet er å få flest 
mulig tilbake i jobb.  

Vi mennesker og spesielt de unge bryr seg 
om det som er nært, konkret og relevant.  
De unge er også mer opptatt av globale 
spørsmål enn de eldre, som legger mer 
vekt på det lokale i vårt eget land.

Én av fire sier at å bekjempe fattigdom og 
urettferdighet i verden er en sak det er 
verdt å engasjere seg i. Dette kommer 
stadig nærmere og vi har allerede mange 
utfordringer i vårt eget land å ta tak i.  

Fire forbrukertrender

Unge er også den gruppen som lettest lar 
seg begeistre av bedriftens 
samfunnsansvar, viser Opinions 
trendrapport, Consumer Stories 2017-
2019. Rapporten gir innsikt og veiledning 
om hvordan innrette seg for å nå 
igjennom med merkevaren din og 
budskapet ditt, basert på en god match 

med folks verdier og forventninger.

For å lykkes med samfunnsansvaret er det 
spesielt fire trender eller forventninger 
som gjør seg gjeldende blant oss som 
forbrukere:

1. Den sømløse forbruker 

Erfarne brukere ønsker at ting skal flyte, 
gå raskt og være enkelt. Det skal være 
ukomplisert å være kunde. Blir det for 
mange valg, går man heller et annet sted.

Råd: Gjør det enkelt å velge, vær 
tilgjengelig overalt og kommuniser 
effektivt. Gjør det enklest mulig å støtte 
gode saker med minst mulig friksjon. 

2. Den optimaliserende forbruker 

Kundene sammenligner pris, kvalitet og 
dokumentasjon. Det handler om å gjøre 
en smart handel og få maks ut av varen 
eller prestasjonen.

Råd: Tilby effektive metoder, tydelige 
dokumenterte resultater og smarte 
løsninger. Folk vil gjerne se effekten av 
gode tiltak de er med på å støtte, og 
ønsker mest mulig effektiv utnyttelse av 
ressursene.

3. Den moralske forbruker 

50 prosent av den norske befolkningen 
har moral og etikk med seg i sine 
kjøpsbeslutninger, fordi man er blitt 
fortalt at det er viktig. Forbrukerne ønsker 
moralsk velvære og forventer at bedrifter 
har moralsk ryggrad.

Råd: Velg en relevant hjertesak, spill på og 
utløs følelser. Vær oppriktig, ekte og 
menneskelig. 

4. Den fellesskapende forbruker 

Brukere skaper nye økonomier i 
fellesskap, som for eksempel Uber. De 
liker å ha muligheten til å påvirke, 
gjennom å være en del av større 
kampanjer og grupper i eksempelvis 
sosiale medier og blogger.

Råd: Utnytt mangfoldets makt, skap 
samfunn, sharing is caring. Involvering og 
toveis dialog er viktig, spesielt for de 
yngre generasjoner. 

Forventning også til arbeidsgivere

Bedriftens samfunnsengasjement er 
viktigst for omdømmet og mindre viktig 
for å selge eller bygge merkevarer. 
Samtidig er den økte forventningen til 
ansvarlighet en trend som også gjør seg 
gjeldende i arbeidslivet, skal du tiltrekke 
og beholde medarbeiderne du ønsker.

– Du må ha et etisk og moralsk ståsted for 
å få folk til å jobbe for deg, og ikke minst 
for å engasjere millennium-generasjonen.  

Mange av NHO Service og Handel sine 
medlemmer har valgt 
rekrutteringsprosjektet "Ringer i Vannet" 
som sitt samfunnsansvar. Dette prosjektet 
gir godt omdømme, gratis rekruttering og 
null risiko om kandidaten ikke fungerer. 

Les mer om Ringer i vannet her

For å lykkes med samfunnsansvaret er det  
avgjørende å definere sin samfunnsrolle på 
en måte som oppleves som mest mulig 
relevant for målgruppen.

Samfunnsansvar (CSR) og 
fire viktige forbrukertrender

ALKOHOLSALG PÅ NETT
Vi har sammen med Kolonial.no gjennomført 
et møte med Helsedirektoratet for å 
synligjøre at det er urimelig å kreve at 
Kolonial.no må søke kommunal salgsbevilling 
når andre slipper unna med en søknad 
nasjonalt. NHO Service og Handel mener det 
er på tide å modernisere alkoholloven.  
Mer om saken

POSEAVGIFTEN
Bli med på handelens store 
miljøsatsing, Handelens 
Miljøfond! Sammen skal vi 
redusere plastforsøplingen, 
øke plastgjenvinningen og 
redusere bruken av 
plastbæreposer. 
Mer om saken

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/retten-til-aa-kjope-ol/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/handelens-miljofond--for-bedrifter-som-tar-miljoansvar/
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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

Handelens 370 000 ansatte er fordelt 
over hele landet. Handelsnæringen 
sysselsetter mellom 9 og 18 prosent av 
alle sysselsatte i hvert fylke. I flere 
småsamfunn er butikken en viktig del 
av nærmiljøet. Det må tilrettelegges 
for at handelen kan være til stede i 
hele landet, gjennom arealplanlegging 
og transportløsninger.

Handelsnæringen sysselsetter også 
nesten 100 000 ungdommer i Norge 
og er for mange inngangsporten til 
arbeidslivet, noe NHO Service og 
Handel er sterkt engasjert i. 
NHO Service og Handel ser derfor frem 
til denne stortingsmeldingen som 
tidligst kommer høsten 2018

Rammevilkår som påvirker 
handelen, gir ringvirkninger 
ikke bare for næringen selv og 
landets økonomiske utvikling, 
men også for bosetting, miljø, 
folkehelse, transport, 
integrering og inkludering i 
samfunnet, 
kompetansebygging, 
innovasjon og utvikling. 

Flertallet på Stortinget er for matkastelov. 
I fjor høst mente regjeringen det ikke var nødvendig med en matkastelov, nå krever 
flertallet på Stortinget at de fremmer et forslag til ny lov. 
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter 
næringsmiddelindustrien og matvarebransjen» heter det fra Ap, Sp, SV, KrF og MDG, 
gjengitt av Dagsavisen.
Videre heter det at «Loven bør omfatte påbud om å donere all spiselig overskuddsmat 
til veldedige formål og sekundært til dyrefor, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall 
knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn».
I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker hvert år 42 kilo mat som kunne vært spist. 
Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kilo i året.
Det var i fjor at KrF ba regjeringen «utrede og eventuelt foreslå en matkastelov som 
omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen». Et forslag regjeringen 
skrinla.
– Vi kan ikke gjøre alt vi er imot forbudt ved lov. Jeg tror på et godt samarbeid mellom 
det offentlige og aktørene, sa daværende næringsminister Monica Mæland (H) og 
forsvarte regjeringens beslutning.

NY MATKASTELOV?
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Netthandel 
Postkonvensjonen mellom Kina og EU må revitaliseres.  

Nyhetsbrev for HANDEL 1/2018

Kina, som fremdeles er et u-land i 
postkonvensjonens forstand, kan 
etter den internasjonale postunionen 
(UPU) sitt system få sin post under 2 
kilo sendt til og i Norge for priser som 
ofte er langt under kostpris. At 
kinesiske nettbutikker kan levere 
billigere eller gratis frakt gir et stort 
konkurransefortrinn mot norsk 
netthandel og mot handel generelt.
Saken bunner i en ny rapport fra 
konsulentselskapet Copenhagen 
Economics, en rapport laget på 
oppdrag av den amerikanske 
postregulatøren. Med en vekst på 
over 30 prosent for asiatisk 
netthandel, var det god grunn til å 
stille spørsmål ved 
postfordelingssystemet som gir så 
rimelig kinesisk/asiatisk frakt. Anna 
Möller Boivie i Copenhagen 
Economics mener rapporten fastslår 
at systemet gir stor mulighet for 
konkurransevridning.

Forklaringen ligger i at FN-organet 
Universal Postal Union (UPU) 
fastsetter maksprisen for å levere ut 
brevpost og rekommanderte brev på 
inntil to kilo i alle verdens land. 
Prisene settes ikke bare etter 
distanse, men etter en 
fordelingsnøkkel som innebærer at 
de fattige landene får fraktet og 
utlevert sin post rimeligere enn I-

landene. Dette må etter avtalen 
gjøres av minst en postleverandør i 
landet. Ettersom netthandelen har 
skutt fart, og mange av 
nettproduktene lages i Asia, har 
konvensjonen gitt en omvendt effekt. 
Mange tidligere «u-land» er blitt 
svært industrialiserte, men regnes 
fortsatt som «u-land» av UPU.
Postkonvensjonen var godt kjent for 
NHO Handel i forkant av fastsettelse 
av statsbudsjettet for 2015. Dette var 
et av flere argumenter mot økning av 
fribeløpet for netthandel, og det er 
uvisst hvor stor betydning dette 
argumentet hadde. Fribeløpet endte 
på kr 350,- kroner inkludert frakt, 
mens det opprinnelig var foreslått økt 
langt høyere. Vi jobber selvfølgelig 
med å få den fjernet helt!

Kinesisk og norsk sponsing fører med 
andre ord til en sammenlagt stor 
fordel for kinesisk/asiatisk netthandel 
fordi de da også lettere kommer 
under fribeløpet på kr 350,- inkludert 
frakt. Statsbudsjettets store vinner er 
med andre ord Kina, som i tillegg til 
sponsing av frakten får en ekstra 
bonus ved å kunne innkassere den 
ekstra fordelen av å slippe både 
moms og toll på varer under kr 350,-.
Vi er så heldig å ha Komplett Group 
som medlem som nettopp setter 
fingeren på dette problemet. 

Ingebjørg Tollnes, 
Kommunikasjonsdirektør i Komplett 
har også gjort oss oppmerksom på at 
Sverige har et økende problem med 
Kina varer da det kommer 150.000 
pakker til Arlanda hver eneste dag.  Vi 
har hatt samtaler med NHO Logistikk 
og Transport, Tom Rune Nilsen som 
skal sjekke med Posten og PostNord
når det gjelder Kinavarer på det 
norske markedet.

Mer om saken

NHO Service og Handel har hatt besøk av Bachelor student Gyda Alexandria 
Jensen som skriver hovedoppgave om hvordan det norske avgiftssystemet 
påvirker varehandelen/netthandelen. Bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen ble 
intervjuet. Oppgaven tar opp behovet for like konkurransevilkår i varehandelen og ser på 350 
kroners grensen som svært uheldig for norske butikker. Det kommer ca. 40.000 pakker fra Kina
til Norge hver dag, og 99% av pakkene har en verdi under 350 kroner inklusive frakt. Det er derfor 
ingen tvil om at denne avgiften favoriserer utenlandske netthandlere. I følge PostNord-statistikker 
mottar vi altså 15 millioner pakker årlig fra Kina som er en økning på 180% på de to siste årene. 
Brorparten av forsendelsen slipper unna moms og toll. Med denne mengden snakker vi fort 
om milliarder av kroner i tapte skatteinntekter.

Vi ønsker Gyda Alexandria Jensen lykke til med bachelor oppgaven. 

Bachelor 
oppgave om 
Varehandelen

https://www.breakit.se/artikel/11048/postnord-och-tullverket-overens-ska-bli-dyrare-att-handla-fran-kina?utm_medium=newsletter&utm_source=Breakit_Alert
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Bedrifter må opprette personvernombud

De nye personvernreglene vil i praksis gjelde 
for omtrent alle bedrifter i Norge (og i hele 
EØS). Kort sagt gjelder reglene for alle som 
behandler personopplysninger. Det er knapt 
mulig å drive en bedrift uten å behandle 
personopplysninger. Har man kunder, 
leverandører eller ansatte, behandler man i 
praksis opplysninger om privatpersoner.

Hvorfor er det plutselig så mye snakk om 
personvern?

Grunnen er at EU vedtok nye regler om 
personvern i 2016. De vil gjelde fra mai 2018 
i hele EØS-området, herunder Norge. Men 
selv om det er mye snakk om det nye 
regelsettet, er det mange av reglene som 
har eksistert lenge.

EU har hatt regler om personvern i mer enn 
20 år. I Norge har vi hatt loven om 
personopplysninger siden 2001. Den første 
loven kom i 1978, og Datatilsynet ble 
etablert i 1980. Man ligger godt an til å 
tilpasse seg de nye reglene hvis man følger 
de reglene som gjelder i dag. Datatilsynet 
har laget en oversikt over det som er nytt i 
de reglene som kommer. Men mye tyder på 
at mange bedrifter ikke kjenner dagens 
regler godt nok. Da øker selvsagt risikoen for 
dem for å bryte både gjeldende og nye 
regler

Personvernombud

En viktig endring fra dagens regler er at det 
skal ikke lenger skal være frivillig å opprette 
personvernombud. Det blir nå pliktig å ha 
personvernombud i en del virksomheter. 
Det er ingenting i veien for å opprette 
personvernombud også i virksomheter som 
ikke er pålagt å ha dette, men det skjer da 
på frivillig grunnlag.

Følgende virksomheter må utnevne 
personvernombud:

Offentlige virksomheter unntatt domstolene

Virksomheter hvis kjerneaktivitet består i
a) regelmessig og systematisk å overvåke 
personer i stort omfang
b) behandling av sensitive 
personopplysninger i stort omfang.
Med sensitive opplysninger menes 
rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, 
religiøs eller filosofisk oppfatning, 
strafferettslige opplysninger, helseforhold 
inkl. genetiske og biometriske opplysninger, 
seksuelle forhold eller medlemskap i 
fagforening.

Kvalifikasjonskrav til personvernombudet

skal utpekes på bakgrunn av sine 
dybdekunnskaper om personvern,

praktisk kompetanse innen personvern

Arbeidet kan kombineres med andre 
oppgaver, men det må ikke medføre 
interessekonflikter.

Personvernombudet skal

involveres i alle spørsmål om vern av 
personopplysninger,

ha nødvendige ressurser for å utføre pålagte 
arbeidsoppgaver,

ikke motta instrukser om utførelsen av sine 
oppgaver,

være tilgjengelig for alle registrerte som har 
spørsmål eller krav knyttet til behandlingen 
av deres personopplysninger,

skal være bundet av taushetsplikt eller 
konfidensialitet under arbeidsutførelsen.

Personvernombudets oppgaver

Kontaktpunkt for de registrerte

Informere og gi råd til de som behandler 
personopplysninger, inklusive de ansatte

Bidra til å etterleve reglene og 
virksomhetens personvernpolitikk

Gi råd og delta i konsekvensanalyser

Samarbeide med og være kontaktpunkt til 
Datatilsynet

Personvernombudet kan ikke stilles 
personlig ansvarlig for at 
personvernregelverket er oppfylt. Ansvaret 
ligger på behandlingsansvarlig og 
databehandler.

Mer om saken

Nye personvernregler trer i kraft 25. mai 2018. En viktig endring 
er at mange bedrifter må etablere personvernombud.

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsrett/nyheter/hvilke-virksomheter-ma-opprette-personvernombud/
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Arbeidstilsynet, Virke, NAF og NHO Service og Handel skal i 
mars starte en kampanje for å stimulere til at innkjøpere av 
renholdstjenester blir bedre kjent med godkjenningsordningen 
for renhold og annet som bidrar til økt seriøsitet.

Budskapet til innkjøperne er 

** at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i 
renholdsbransjen.
** at de skal kjøpe fra godkjente renholdsvirksomheter 
(lovpålagt).
** at de enkelt kan sjekke i renholdsregisteret på 
arbeidstilsynet.no 
** at de kan bruke guiden ved kjøp av renholdstjenester på 
arbeidstilsynet.no for å overholde informasjons- og 
påseplikten. 

Bakgrunnen for kampanjen er at svært mange innkjøpere av 
renhold har manglende kunnskap om informasjons- og 
påseplikten.

Det er kommet en ny og brukervennlig versjon av 
renholdsregisteret. Det er  både nytt design og nye funksjoner. 

Det er også laget en guide for kjøp av renholdstjeneste. Dette 
er verktøy som skal hjelpe innkjøper med å ivareta 
informasjons- og påseplikten. De skal ha rutiner for å 
undersøke, og om nødvendig følge opp, at 
renholdsvirksomheten de bruker etterlever 
allmenngjøringsforskriften.  

Arbeidstilsynets guide består av tre steg: 

** Rutine for å ivareta påseplikten
** Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
** Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

Kampanje rettet mot innkjøpere av renhold

NHO Service og Handel er for 3 året på rad med som arrangør på Den 
Store Retail Dagen, 19. april 2018 på Vulcan Arena! 

Arrangørene i tillegg til NHO Service og Handel er Bring, ANFO, 
Penetrance, Kreativt Forum og Retail Energy.

Dette er årets viktigste begivenhet for alle som jobber med Retail.  

Konferanse har tidligere fått god omtale, spesielt da vi har en jury som 
kårer Retail prisen 2018 innen flere kategorier basert på nominasjoner.

Vi regner med ca. 100-150 deltagere.

Link til program og påmelding finner du her! 

https://www.flickr.com/photos/nhoservice/sets/72157682839416135
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Oslo Economics Rapporten 
høringsfrist 15. mars
Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning om 
etableringshindringer i dagligvaresektoren skrevet av Oslo 
Economics, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
Denne rapporten er sendt ut på høring hvor NHO Service og 
Handel vil sende inn et høringssvar. Dette er en viktig høring da 
vi har medlemmer som bl.a. har Rema og Kolonial.no som 
medlem.

Komplett satser stort
Komplett går sammen med over 100 butikker i gigantisk 
nettsatsing. Bedriften satser på Amazon-modell med flere 
hundre sterke varemerker som partnere.
Mer om saken

LO går for 
samordnet oppgjør
LOs representantskap har vedtatt at de ønsker et 
samordnet oppgjør i 2018 – for første gang på ti 
år.

I år har det vært knyttet større spenning enn normalt til 
hvilken oppgjørsform man til slutt ender på. LO avholdt 
tirsdag 27. februar sitt representantskapsmøte, og 
vedtok der at de ønsker et samordnet oppgjør. 

NHOs representantskap skal ta formelt stilling til dette 
onsdag 28. februar.  Et samordnet oppgjør innebærer 
at det er LO og NHO som forhandler på vegne av alle 
bransjer. Denne oppgjørsformen brukes bare i de store 
sakene. Sist vi hadde et samordnet oppgjør var i 2008, 
og da var det AFP-ordningen det ble forhandlet om.  

Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske rammen 
avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. NHO og 
LO blir også enige om hvilke andre spørsmål som kan 
være gjenstand for forhandlinger. I år er de mest 
aktuelle temaene AFP-ordningen og reise, kost og losji.  

Etter de sentrale forhandlingene vil det normalt bli satt 
av noen dager til justeringsforhandlinger på samtlige 
avtaler – men da uten streikerett for forbundene. 

– Vi tar vedtaket fra LO til etterretning. Uansett hvilken 
oppgjørsform som blir resultatet, vil bedriftenes 
interesser bli ivaretatt, forsikrer Nina Melsom, direktør 
for arbeidsliv i NHO.  

Alt om oppgjøret 2018

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
Foto: Sissel M. Rasmussen/LO Media

https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
mailto:lbm@nhosh.no
https://e24.no/naeringsliv/netthandel/komplett-gaar-sammen-med-over-100-butikker-i-gigantisk-nettsatsing/24264832
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/

