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SSBs detaljomsetningsindeks viser at omsatt volum 
vokste med +1,8 % fra mars til april 2019 på 
sesongjusterte tall. Mot april 2018 var veksten på + 
1,4 %. Indeksen er dermed på sitt høyeste på 
nesten ett år og den langsiktige trenden er positiv. 
Veksten var høyere enn forventet, og analytikere 
ventet på forhånd en vekst mot mars på + 0,3 %, 
skriver E24.

Oppgangen ble i stor grad drevet av vekst 
dagligvarehandelen, som står for rundt 40 prosent 
av omsetningen i indeksen. Konsumprisen på 
dagligvarer falt med - 0,8 % fra mars til april som 
følge av priskonkurranse i påskehandelen, noe som 
kan ha bidratt sterkt til økningen i omsatt volum.

Handelen vokser overraskende mye i april

Gjennomslag for avvikling av 350 kronersgrensen
Etter dagens regler er varer med verdi 
under 350 kroner fritatt fra avgifter og 
toll. I behandlingen av budsjettet for 
2019 fattet Stortinget et 
anmodningsvedtak om å fjerne 
grensen på 350 kroner, og å 
gjeninnføre avgift for varesendinger av 
lav verdi fra utenlandske 
selgere/tilbydere til forbrukere i Norge 
fra 1. januar 2020..

I tråd med vårt krav og Stortingets 
vedtak har Finansdepartementet 
utarbeidet et forslag til avvikling av 
350-kronersgrensen. NHO Service og 
Handel skal svare og ber om innspill fra 
medlemmer på dette innen 1. juli.

Det positive er at det vil kreves inn 
mva på netthandel i utenlandsk 
nettbutikk fra første krone. Systemet 
innebærer at den utenlandske 
selgeren, som Wish, Amazon, Ebay, ol., 
krever inn merverdiavgift ved salget til 
forbrukere i Norge og betaler inn 
avgiften til

Skatteetaten via en forenklet 
nettløsning. Løsningen vil gjelde for 
varer som har 25 prosent mva. 

Det som ikke er bra er at tekstilvarer 
slipper toll ved privatimport, mens det 
er fortsatt er toll ved import fra 
handelbedrifter. Vi mener dette ikke 
gir full likebehandling. 
Finansdepartementet foreslår at alle 
varer utenom næringsmidler får 
oppjustert fritak for eventuell tollavgift 
fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner. 
Dette gjelder tekstilvarer, varer der 
konkurransen mellom norske butikker 
og utenlandske nettbutikker er særlig 
hard.

Vi er tilfreds med at Finans-
departementet og etatene leverer på 
mva-løsning generelt og særavgifter 
for næringsmidler. Men vi vil utfordre  
systemet der det er tollfritak for 
tekstilvarer opp til 3000 kroner når det 
handles privat, mens det er full toll for 
handelsbedrifter i Norge. 

Det neste kritiske punktet er å 
kontrollere at mva faktisk blir betalt 
hos Amazon og andre nettsteder som i 
dag selger store mengder med 
billigvarer avgiftsfritt til norske 
forbrukere. Norske myndigheter må 
etablere kontrollrutiner og systemer 
som sikrer etterlevelse. 

En ting er å få et system på plass 
overfor våre handelspartnere i EØS, 
noe annet er å håndheve dette overfor 
Kina.

Dette er en svært viktig sak for NHO 
Service og Handel, og vi ber om innspill 
fra medlemmene til høringen.

Høringsfristen til Finansdepartementet 
er allerede 5. august. 

Dette for å rekke regjeringens 
budsjettkonferanse senere i august, og 
statsbudsjettet i oktober. 

Det nye systemet skal være på plass fra 
1. januar 2020. 

Les mer om høringen her >>

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/handelen-vokste-overaskende-mye-i-april/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring---framlegg-om-fjerning-av-fritak-fra-avgift-for-varesendingar-av-lag-verdi-350-kronersgrensa/id2653574/
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Trendkonferansen 2019 + Hagefest arrangeres den 29. august 
Vi arrangerer den 29. august en 
spennende trendkonferanse med 
påfølgende hagefest. Som medlem 
får du selvfølgelig medlemspris og 
link til program og påmelding finner 
du her: 

Konferansen starter kl. 13.00 hvor 
vi skal innom digitalisering, cyber 
angrep, SEO, generasjon Z og 
hvordan blir fremtidens arbeidsliv.

Dette er en fin anledning til å bygge 
nettverk da du vil treffe mange 
kollegaer og ikke minst politikere 
som spesielt vil delta på 
Hagefesten.

Velkommen!

Lov om god handelsskikk
NHO SH ønsker loven velkommen og oppfatter at den har potensiale til å bidra til sunnere og mer 
verdiskapende konkurranse. EU har vedtatt en liknende lov. Denne virker dog mer spesialisert mot å 
beskytte småbedrifts-virksomhet innen landbrukssektoren.

Selv om denne loven primært gjelder dagligvare og til dels storhusholdning vil den trolig også gi føringer 
for resten av varehandelen. 

For bedre konkurransen innen dagligvaresektoren m.m, har flere aktører etterlyst en lov som på egnet 
vis kan motvirke former for konkurranseskadelig forretningsførsel. Dette kan omfatte uavhengig tilsyn, 
veiledning og eventuelt korrigerende tiltak mot uforholdsmessig maktutøvelse i enkelte segment. 
Feilaktig bruk av posisjoner og nettverk i dagligvarehandelen kan igjen gi dårligere tilbud til forbrukere, 
men også hindre nødvendig transparens om hvordan hindringer ut over konkurranseloven kan redusere 
verdiskapningen og utviklingen i markedet.

NHO Service og Handel har levert høringssvar som kan leses her: 

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://www.nhosh.no/contentassets/fad44982300f441dad36ab6f7aa31b56/horingssvar-god-handelsskikk.pdf
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4 kjappe om ferie

1) Hvor mye ferie har 
arbeidstakerne krav på?

Ferieloven fastsetter at alle 
arbeidstakere har krav på 25 
virkedager ferie hvert ferieår. Ferieåret 
følger kalenderåret. Med virkedager 
menes samtlige dager i uken med 
unntak av søndag. Den lovfestede 
ferien utgjør dermed 4 uker og 1 dag. 
Det er viktig å merke seg at de fleste 
tariffavtaler og mange arbeidsavtaler 
gir arbeidstaker rett til fem uker ferie 
hvert år. Arbeidstakere som fyller 60 år 
i løpet av ferieåret, har etter ferieloven 
krav på ytterligere én ferieuke. 
Forannevnte bestemmelser om feriens 
lengde gjelder uavhengig av om 
arbeidstakeren arbeider heltid eller 
deltid.

2)     Når skal ferie avvikles

Tidspunktet for avvikling av ferie skal 
avklares mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker i fellesskap. Det er 
imidlertid viktig å merke seg at 
arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker 
avvikles i perioden fra 1. juni til 30. 
september (hovedferieperioden). En 

arbeidstaker som startet i 
virksomheten etter 15. august kan kun 
kreve én ferieuke før 30. september. 
Dersom det ikke oppnås enighet om 
tidspunktet for ferien, kan arbeidsgiver 
ta avgjørelsen alene. Spørsmålet må 
imidlertid ha vært diskutert med 
arbeidstaker på forhånd, og 
arbeidstaker har krav på to måneders 
varsel før feriestart.

3)  Hva inngår i feriepengegrunnlaget?

Ferieloven fastsetter at det skal 
beregnes feriepenger av 
arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag 
omfatter fast lønn og variable tillegg 
som overtid, smusstillegg, skifttillegg, 
tillegg for ubekvem arbeidstid, mv. 
Mange arbeidsgivere trår feil når det 
gjelder bonus. Utgangspunktet er at 
bonus skal inngå i 
feriepengegrunnlaget. Ved tvil vil det 
avgjørende være om 
bonusutbetalingen anses for å være 
vederlag for arbeid. Ferieloven 
oppstiller også en uttømmende liste 
over hva som ikke skal inngå i 
feriepengegrunnlaget. Dette omfatter 
ulike poster knyttet til utgifts-

kompensasjon, herunder utgifter til 
bilhold, kost, losji, mv. Feriepenger fra 
fjoråret inngår heller ikke i 
feriepengegrunnlaget.

For arbeidstakere som følger lovens 
ordning med ferie i 4 uker og 1 dag 
beregnes feriepengene med 10,2 
prosent av feriepengegrunnlaget. 
Satsen økes til 12 prosent for 
arbeidstakere med 5 uker ferie.

4)   Når skal feriepengene utbetales?

Arbeidstakerne skal som utgangspunkt 
motta lønn for dagene de er på arbeid 
og feriepenger for dagene de avvikler 
ferie. Ferieloven åpner for at man for 
enkelhetsskyld kan utbetale 
feriepenger samlet én gang per år, for 
eksempel i juni som er vanlig praksis i 
Norge. Feriepengene opptjenes året 
før de utbetales. Det er ikke anledning 
til å utbetale feriepenger løpende 
gjennom opptjeningsåret. Feriepenger 
kan kun utbetales i opptjeningsåret 
dersom arbeidsforholdet avsluttes.

Vi nærmer oss ferie hvor ferieavvikling er tema for arbeidsgivere

Politiet henlegger alt for mange anmeldelser fra varehandelen 
Bransjene Handel og Sikkerhet&Beredskap i NHO Service og Handel har jobbet sammen om å 
synliggjøre ovenfor politiet at henleggelser av politianmeldelser der hvor både ansatte og kunder har 
stjålet eller begått underslag gir en svært uheldig signaleffekt til kriminelle. Dette betyr at blir du tatt 
så blir saken mest sannsynlig henlagt pga manglende (ressurser) prioritering hos politiet.  Når vi vet at 
svinn i varehandelen utgjør milliardbeløp burde dette komme lengre opp på prioritetslisten til politiet.

Svar fra Morten Reppen, Politiinspektør/Seksjonspåtaleleder, Felles kriminalenhet
I den grad det er mulig å svare ut dette på et generelt nivå, så er situasjonen nå som 
tidligere at det fortløpende foretas en vurdering av samtlige saker vi får inn til 
distriktet opp mot hva det er kapasitet til å ta tak i og hva som av ulike grunner må 
henlegges. Det er ingen sakskategorier der samtlige saker konsekvent henlegges - det 
foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Det blir således slik at mindre alvorlige saker som vil kreve noe etterforskning før de 

kan avgjøres vil kunne måtte henlegges for at politiet kan få benyttet sine ressurser på 
de mer alvorlige sakene.

Vårt råd er:
Anmeld alltid saken ved kjent 
gjerningsperson og vurder 
alltid å påklag en henleggelse. 
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Årets lønnsoppgjør 2019
Som de fleste kjenner dro forhandlingene på overtid, men ble landet før en eventuell konflikk. Vi 
var klar over at dette kom til å bli et dyrere mellomoppgjør enn vanlig da vi har hatt en del år med 
lav lønnsutvikling.

Butikkoverenskomsten – nye minstelønnssatser
Alle medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal reguleres med til sammen kr 4,50 per time fra 1. 
april. Butikkoverenskomstens minstelønnssatser reguleres med det samme beløpet, og ingen ansatte som er 
omfattet av overenskomsten kan etter 1. april lønnes lavere enn satsene under.  Ser her for mer informasjon. 
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Grensehandelen har øket dramatisk i 2018
Ferske SSB tall viser at grensehandelen nok en gang slår alle rekorder. Norske forbrukere handlet for 
hele 16,3 milliarder kroner i perioden mars 2018 til mars 2019.  Dette er en økning på hele 8,3 prosent. 

Dagsturhandlingen til Sverige har altså økt med 1,25 milliarder
og svenske kjøpmenn gnir seg i hendende. I tillegg til dette 
kommer den digital grensekryssende handelen. Årsaken til dette 
er som kjent det høye norske avgiftsnivået hvor det ser ut som 
politikere har skyggelapper da de ikke ser konsekvensene av sin 
politikk. Vi håper at et grensehandelsbarometer som er vedtatt 
innført vil gi nok fakta til å se konsekvensene av dette. Målet med 
dette barometeret er ikke bare å se hvor mye nordmenn kjøper, 
men hva de kjøper. Her vil NHO og NHO Service og Handel henge 
på for å få dette etablert.

Fra årsskiftet 2018 økte regjeringen også avgiftene dramatisk på typiske 
lokkevarer som brus. Når avgiften på en boks cola i Norge er høyere 
av utsalgsprisen på en boks i Sverige er det ikke vanskelig å forstå 
hvorfor forbrukeren reiser til Sverige 
for å hamstre.  

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2019/ResultatavOppgjoret2019/
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I 2018 lanserte Snapchat en funksjon ved navn "Store" som var selskapets 
første forsøk på å muliggjøre direkte netthandel i appen for forbrukerne.

Nå lanserer de en ny versjon av shopping-funksjonen, en utvikling av den 
tidligere "Store"-funksjonen. Denne er dog i en testfase og DigiDay 
rapporterer at det er fem influensere som er med på prosjektet: Kylie 
Jenner, Kim Kardashian West, Shay Mitchell, Spencer Pratt og Bhad Bhabi. 

Følgerne til disse influenserne kan nå med den nye "swipe up"-funksjonen 
bli ført direkte til influensernes butikk i Snapchat. Selskapet har også med 
hjelp av netthandelsplattformen Shopify bygget inn en egen kasse, slik at 
kunden kan handle direkte i appen uten å forlate Snapchat.

Bildedelingstjenesten Snapchat er i gang med en 
testversjon hvor brukere kan handle direkte i appen. 

Retail News: 
Snapchat lanserer egen netthandel

I løpet av de siste årene har H&M gjennomført flere store satsninger for å øke 
salget i sin netthandel, og i begynnelsen av året stod det klart at konsernets 
nettbaserte salg nådde nye høyder i 2018. 

Når Instagram nylig lanserte en ny salgsfunksjon var H&M tidlig ute med å 
begynne å bruke den. Selskapet har også arbeidet med å forbedre sin app 
med ulike omni-funksjoner. Nylig lanserte H&M også konseptet "in-store"-
modus, som er tenkt å knytte sammen selskapets fysiske butikker med 
netthandelen.

30 milliarder på nett i 2018

H&M har passert 30 milliarder på nettsalg in 2018

Netthandelen skaper viktige arbeidsplasser
NHO Service og Handel vil i tillegg til å fronte viktigheten av like 
konkurransevilkår for fysisk handel også kjøre et eget arrangement under 
Arendalsuka om netthandel.

Vi mener at netthandelen som har fått mye pepper for å ødelegge markedet 
for den fysiske handelen faktisk er en viktig sysselskapingsmotor, spesielt i 
distriktene. I tillegg lønner de fleste nettselskapene bedre en de fysiske 
butikkene som igjen er bra for velferdsstaten Norge. 

Vi ønsker derfor alle som er i Arendal  tirsdag 13. august kl. 10-11.00 hjertelig 
velkommen til Næringslivets Hus (Mør Biffhus i Pollen). Her vil du blant annet 
høre hva Kolonial.no og Komplett.no gjør som jobbskapere.

Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384
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Bransjeansvarlig Handel
Leif Bache-Mathiesen 
E-post: lbm@nhosh.no
Telefon: 911 08 104

NHO har på vegne av sine 26.000 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

Vil avslutningsvis benytte anledningen til å ønske alle 
våre medlemmer en riktig god sommer.  Handelen er 
ikke som andre bransjer som stenger i fellesferien, men 
har mange steder høysesong.  Dette gir utfordringer nå 
ansatte ønsker ferie og butikksjefer må derfor planlegge 
godt og hente inn ferievikarer. Bruk vakttelefonen 
nedenfor om du trenger juridisk hjelp eller send meg en 
epost om det er andre ting.  God sommer! 

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/
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