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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Regjeringen foreslår
kraftige innstramminger
på innleie

Regjeringen går inn for et forbud mot innleie fra
bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og
tidligere Vestfold. I tillegg foreslås flere endringer i
innleiereglene som vil ramme bedrifter i hele landet. Konsekvensen er at det kan bli vanskelig å få tak i nok folk
under produksjonstopper og sesongvariasjoner. En bedrift
kan ikke ha en reservebenk - de må ha folk i jobb, sier
direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.
Les mer

- Vi har kommet langt Bygger ned bransjer
-Vi er en bransje som har kommet
langt i å etablere gode prosesser og
ryddighet rundt innleie av arbeidskraft,
skriver Torkil Skancke Hansen,
administrerende direktær i Assemblin
AS.

Les mer

– Blir forslagene vedtatt er vi redd
resultatet blir det motsatte av det
regjeringen ønsker. Det blir færre
bedrifter i Norge som konkurrere om
store oppdrag, det kan bli flere
permitteringer og gi en mindre
attraktiv bransje å søke seg til, sier
Marianne W. Røiseland, adm. dir.
Rørentreprenørene Norge.
Les mer

BNL reagerer

BNL reagerer på forbud mot innleie av
arbeidskraft: – Regjeringen burde gått
i dialog, sier BNL-direktør Nina Solli til
Dagsavisen. - Vi er ikke tatt med på
råd i regjeringens arbeid med saken,
sier hun.
Les mer

Rekordmange fikk jobb,
på tross av pandemien

13.000 personer, som falt på utsiden av arbeidsmarkedet,
fikk tilbud om jobb eller utdanning i fjor. Det er ny rekord,
viser tall som Arbeid & Inkludering i NHO SH
offentliggjorde denne uken.
Les mer

- Uforsvarlig

Regjeringen og SV avvikler
kompensasjonsordningen for
næringslivet etter 28. februar. - Det er
uforsvarlig å sette stopp for
kompensasjonsordningen før vi vet om
smitteverntiltakene er opphevet, sier
Anniken Hauglie, viseadm. dir. i NHO.
Les mer

- Forstår ikke alvoret

- På samme måte som at vi ikke hadde
kommet oss gjennom pandemien uten
vaksiner, utstyr og andre bidrag fra
private aktører, så hadde vi heller ikke
hatt full barnehagedekning i Norge
uten private aktører, heter det i en
kronikk fra NHO SH og LMI på TV2.no.
Les mer

Lærlingepakke er klar Slik satser renhold
Nye læreplaner i vg3 opplæring i
bedrift er fastsatt og skal tas i bruk fra
høsten 2022. Det er nå utviklet en
kompetansepakke som hjelper deg til
å ta godt imot lærlingene. 25. januar
arrangerer NFVB et gratis webinar
om innholdet i kompetansepakken.

Les mer

For vårt medlem Ren Service er målet
at minst 9 av 10 ansatte satser på
Kompetansestandarden og får
Yrkeskompetansebevis Renhold. Nylig
fikk den første gruppen med ansatte
bevis for vel gjennomført utdanning.
Les mer

Nødplakat

Næringslivets sikkerhetsråd har lansert
en nødplakat for digitale angrep, med
viktige telefonnumre og nyttig
informasjon. Den kan skrives ut,
henges på veggen, og forhåpentligvis
være til nytte for virksomheter som
rammes av digitale angrep.
Les mer

Historisk år for Oda

Vårt medlem Oda vokste med 25% og
doblet antall ansatte til over 1000 i et
år hvor mange historiske milepæler ble
nådd. Oda omsatte i 2021 for 2,47
milliarder kroner, opp fra 1,97 mrd i
2020, som også var et rekordår.
Les mer

Sykefravær til himmels?
Slik forbereder du deg

Det forventes høye smittetall og dermed også høyere
sykefravær, etter at Regjeringen letter på tiltakene. Alle
bedrifter bør forberede seg på dette og legge planer for å
opprettholde mest mulig normal drift. Regjeringen gjør
blant annet endringer i reglene, slik at flere slipper
karantene.
Les mer

Sykefravær-regning

Sykefraværet skyter til himmels i
service- og handelsbransjen. NHO
Service og Handel ber staten ta
regningen for korona-relatert fravær
fra 4. dag.
Les mer

Nullprofittmodellen

Webinar 28. januar: Hva vil
gjennomføringen av en
nullprofittmodell bety for helse- og
velferdsbedriftene? Velkommen til
medlemsmøte på Teams.
Les mer

Gode eksempler

Over 80.000 mennesker får hvert år
jobb gjennom bemanningsbransjen.
Her er gode eksempler og viktige
erfaringer.
Les mer

Godt voksen - forlenget arbeidslivet:

Brukte vikarbyrå for å
utforske mulighetene sine

Etter 15 år i samme jobb, kjente hun at det var tid for å
finne på noe annet. -Jeg ville prøve nye sider av
sykepleieryrket før jeg pensjonerte meg, forteller Solveig
Zerener (58). Hun sa opp jobben som leder ved
gastrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus, kontaktet et
vikarbyrå – og siden har hun ikke sett seg tilbake.
Les mer
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