
HANDEL - Retail News 
NYHETSBREV for faghandel, dagligvarehandel, grossister og agenter i Norsk varehandel.
Av bransjeforeningen Handel i NHO Service og Handel 03/2019

Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384

Bli med på Handlekraft 2019
Vi ønsker velkommen til Handlekraft 2019: NHO Service og Handels årskonferanse den 21. 
november 2019 på Clarion Hotel The Hub i Oslo.
Se frem til en spennende møteplass og et inspirerende program. På konferansen møter du blant annet 
Statsminister Erna Solberg, Arne Hjeltnes, Civita-leder Kristin Clemet, sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum, adm. 
direktør i World Employment Confederation Denis Pennel, leder for Handelens Miljøfond Rasmus Hansson, 
adm. direktør i Compass Group Norge Kathinka Friis-Møller og Aiman Shaqura som har etablert Give a Job og 
Charge.no. 

Les mer og meld deg på her…

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
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Årets beste bedrift
Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2019" og "Årets Talsperson 2019" og 
trenger din hjelp til finne verdige vinnere.

Prisene deles ut av NHO Service og Handel hvert år i 
tilknytning til Generalforsamlingen under 
festmiddagen som i år er den 21. november på 
Clarion Hotel The Hub, i Oslo. Prisene er et gavekort 
på henholdsvis kr. 10.000, og kr 5.000 - samt et 
diplom. Prisene ble utdelt første gang i 2017.

KRITERIER
«Årets Service- og handelsbedrift» deles ut til en 
medlemsbedrift  i NHO Service og Handel som har 
utmerket seg siden forrige generalforsamling ved 
særlig god kvalitet i sine leveranser, ved innovativt 
arbeid, ved å være en god arbeidsgiver eller ved sin 
samfunnsnyttige innsats.

"Årets Talsperson" deles ut til en enkeltperson som 
fortrinnsvis representerer/er ansatt i en av 
medlemsbedriftene til NHO Service og Handel.

Forslag på kandidater sendes til bfi@nhosh.no

NHOs kompetansebarometer 2019
Manglende kompetanse er en flaskehals
6 av 10 av NHOs bedrifter har i stor eller noen grad et 
udekket kompetansebehov. Særlig øker etterspørselen 
etter arbeidskraft med master- og bachelorgrad. Det 
viser resultatene fra NHOs kompetansebarometer 
2019.

Les mer her

Trommer sammen til nordisk offensiv for å kutte 
utslipp fra vare- og tjenesteleveranser
Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestiller dialog på temaet utslippsfri levering av varer og 
tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden 
samarbeider i større grad.

En beregning gjort av Difi på bakgrunn av en rapport fra Asplan Viak anslår at totale utslipp fra vare- og 
tjenesteleveranser til det offentlige er i størrelsesorden 2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i Norge totalt, 
eller ca. 4 – 5 % av det totale utslippene i Norge.

NHO Service og Handel vil følge dette arbeidet tett

mailto:bfi@nhosh.no
https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/nhos-kompetansebarometer-2019/


4Nyhetsbrev for HANDEL 3/2019

Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384

NHO Service og Handels lederprogram 2019

Med en modul i Oslo og en i Lisboa har NHO Service 
og Handel etablert et program som er skreddersydd 
ledere og mellomledere i tjeneste- og 
handelsbedrifter. Super evaluering fra første runde 
gjør at vi nå gjennomfører en ny runde med dette 
programmet.

Lisboa

- Det er stor stas at vi har fått etablert et 
ledelsesprogram i landsforeningen vår i samarbeid 
med OsloMet, med praktisk tilnærming, en 
utenlandsmodul og utrolig lav pris, jubler adm. dir. 
Anne-Cecilie Kaltenborn.

Din hverdag som leder

- De første som tok dette programmet forteller om 
krevende, men relevant kursing innen ledelse og 
konflikthåndtering, organisasjonsbygging og HMS. Vi 
er veldig glad for å høre at vi har truffet med dette 
kurset. Målet er at du skal få med deg noe direkte 
tilbake til jobb, så det må handle om hva folk trenger i 
hverdagen som leder.

NHO Service og Handel gjentar suksessen fra 2018/2019 og gjennomfører også i år 
lederprogram i samarbeid med OsloMet. Kurset finner sted i Oslo og Lisboa/Portugal. 
Det er fortsatt noen plasser igjen så vil man være med må man kaste seg rundt. 

-Den første modulen i oktober er i Oslo, den andre 
som finner sted i mars er i Lisboa. Det er fint for 
ledere fra de forskjellige bransjene våre å komme 
bort, konsentrere seg om gruppen, bli godt kjent og 
dele utfordringer. Samtidig har vi fått et godt 
samarbeid med ambassaden vår i Lisboa, med 
besøk der og orientering om europeisk næringsliv. 
Både deltagerne og ambassaden forteller at dette 
var et både nyttig og hyggelig møte.

Målgruppe:

Ledere og mellomledere i medlemsbedriftene i NHO 
Service og Handel

Samling 1

Oslo, ps:hotell, Vulkan 22 (Oslo sentrum) 29. 
oktober til 2. november 2019

Samling 2

Estoril, utenfor Lisboa i Portugal,  2. mars til 7. mars 
2020

Les mer og meld deg på her…

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Johan 
Henrik Bjørge på jhb@nhosh.no. 

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
mailto:jhb@nhosh.no
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Hvem er forbrukeren i 2019 og litt om globale trender

1) VI blir smartere
Alle er blitt eksperter som skaper  
utfordringer mellom kunde og 
butikkansatte. Før holdt det med 
merkevaren, nå må retailere hele tiden 
jobbe med innovasjon og opplevelser, 
senke prisene og skreddersy tilbudet til 
hver enkelt kunde.

2)    Vi er blitt mer selvforsynte
Vårt fokus på at «jeg kan ta vare på 
meg selv» innenfor helse, ubehag, 
ulykkelighet gjør at den rådgivende 
faghandelen har mindre verdi for oss 
kunder.  Bruk av apper og 
skreddersydde tjenester skaper den 
produkt unikheten vi søker som dekker 
våre behov der vi før måtte spørre om 
hjelp. Det å « ta vare på meg selv» blir 
sett på som en luksus og gjør våre 
kunder mer allsidig og som dermed 
utvider deres horisont når det gjelder å 
dekke akkurat mitt behov.  

3)  Vi skal ha ting nå
Får jeg ikke det jeg trenger akkurat nå 
velger jeg din konkurrent. Krav om 
effektivitet og sømløshet i alle kanaler 
forventes. 

4)  Vi ønsker at ting er genuint

Kunder søker i mye større grad enn før 
det som er og føles ekte og genuint. 
Flere og flere vurderer nå sitt konsum 
og beveger seg fra overmaterialisme til 
måteholdenhet.  Vi som har alt er ikke 
lengre opptatt av å få mer, men ønsker 
i større grad opplevelser i og rundt 
produktet. 

5. Vi vil ha en verden uten plastikk
I løpet av de siste 12 månedene har 
ønske om en plastikkfri verden satt seg 
i samfunnet. Vi velger nå bevist vekk 
tilbydere som ikke har gode 
kommuniserte løsninger på 
alternativer. Kunde i vestlige land vil 
bruke lommeboken til å protestere 
mot de som ikke tar ansvar og 
synliggjør at de jobber med 
bærekraftige alternativer. 

6. Vi er blitt mer beviste. 
Redselen for ikke å få meg seg ting 
(FOMO) har blitt erstattet av et mer 
bevist ønske/glede av å stenge mer ute 
(JOMO).  Finding My JOMO er blitt et 
begrep blant unge som er mer bevisste 
på hva de bruker tid på og hva de ikke 
ønsker å bruke tid på. Planlagte 
avbrekk fra SoMe er i ferd med å bli en 
større del av generasjon Z ønsker og 

handlinger.

7. Vi er nå sammen digitalt
Gjennom høyhastighet fiber og 5G 
føler vi nå at vi er sammen også 
digitalt. Vi forventer nå mer autentiske 
opplevelser på nett  som vil gi 
netthandel mer interaksjon med f.eks 
butikkansatte, fagpersoner og 
logistikkansatte.  Omfanget av hva vi 
kan gjøre sammen digitalt øker som 
stadig utvider horisonten på hva som 
er mulig som igjen gjør dette mer 
naturlig.

8. Vi har aldri vært mer alene
Globalt øker andelen av 
enkeltmannshusholdninger dramatisk 
noe som vil få store konsekvenser for 
fremtidig konsum. Store innkjøp 
forsvinner, fokus på convenience vil 
øke og flere vil spise ute. 

9. Vi er «ageless»
Vi kan ikke lengre putte kundene i 
båser basert på alder. Vi må derfor 
utvikle universelle produkter som 
treffer alle aldersgrupper. 
Babyboomers har mye mer til felles 
med millenials når det gjelder 
tankesett og verdier enn tidligere

Om vi skal trekke frem et spesielt tema innen globale trender så må det være intelligens. Hvordan vi i dag 
lever er helt avhengig av de valgene som er tilgjengelig og den største utfordringen er hvorledes vi skal 
tolke og forstå informasjonen rundt oss.        

Bransjeforening Handels årsmøte – 10. oktober kl. 14.00

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte i 
bransjeforeningen Handel i Næringslivets Hus den 10. 
oktober fra kl. 14-16.00. 

Papirene til årsmøte er sendt ut i hht. vedtektene som i 
år ikke har noe spesielt på dagsorden utover valg av 
styret. 

Link til påmelding finner du her

https://events.provisoevent.no/nho/events/%C3%A5rsm%C3%B8te-handel/register
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30 milliarder på nett i 2018
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8.- 10. oktober 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Kurs i arbeidsrett: Oppsigelse under sykefravær

På dette kurset vil vi se nærmere på når en oppsigelse 
begrunnet i arbeidstakers sykefravær vil være gyldig. 
Det er i senere tid avsagt en rekke dommer som 
omhandler oppsigelse på grunn av arbeidstakers 
sykefravær.

Les mer og meld deg på her…

11. Oktober 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Innspillsmøte om offentlige anskaffelser

Vi inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i 
NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

Les mer og meld deg på…

6. november 2019 – Næringslivets Hus Oslo
Kurs i arbeidsrett: Arbeidsgivers adgang til å foreta 
endringer i arbeidsforholdet

Vi er inne i en tid med store endringer og tøffere 
konkurranse i arbeidslivet. Forholdene nødvendiggjør at 
arbeidsgiver fra tid til annen foretar endringer og 
tilpasninger knyttet til blant annet arbeidstakernes 
arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og lønn.

Les mer og meld deg på her…

Andre arrangementer:

3. Okt Retaildagen Stockholm

10. Okt Internet Retailing Conf. London

16. Okt Kjøpesenterkonferansen Trondheim

24. Okt Emeet Oslo

30. Okt E-day PostNord Meet Ullevaal12

12. Jan NRF’s Retail’s Big Show NYC

Vi gir deg råd og veiledning 
i arbeidsgiverspørsmål. 
Tjenesten er gratis for 
medlemmer.

Telefon: 47 68 73 84
advokat@nhosh.no

Advokatvakten

Her er noen tilbud som du kan benytte deg av i tiden som kommer.
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https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/oppsigelse-under-sykefravar/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/innspillmote/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arbeidsgivers-adgang-til-a-foreta-endringer-i-arbeidsforholdet/
mailto:advokat@nhosh.no
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NHO har på vegne av sine 27.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som 
kommer deg til gode – om de brukes.

Den viktigste fordelen som medlem er gratis tilgang på NHOs 120 advokater og jurister innen arbeidsrett, lønn og HMS 
(vakttelefon 476 87 384) og vår digitale arbeidsportal (www.arbinn.no)

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

NHO Service og Handel
Bransjeforening Handel
www.nhosh.no/bransjer 

Bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen

Mobil: 911 08 104
E-post: 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/
http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
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