Kan ikke rive vekk støtteordningene

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

27. august 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

-Kompensasjonsordning for
bedriftene må videreføres
- Smitteverntiltakene ble ikke endret tidlig i august slik som
forventet før sommeren. Da kan man ikke rive vekk
støtteordningen uten å ha noe annet på plass, sier NHO-sjef
Ole Erik Almlid.
Les mer

Sterkt i varehandel

Brøt i vekteroppgjøret 36 prosent dyrere

Nordmenn på ferie i eget land ga sterk
vekst for varehandel sammenlignet med
i fjor, viser SSB-tall som ble klare i dag.
Også netthandelen vokser fortsatt
kraftig. – Vi tror oppturen kan bli
langvarig, sier Anne-Cecilie Kaltenborn,
adm. dir. i NHO Service og Handel.

Vekteroppgjøret går til mekling etter at
det ble brudd med NAF og Parat denne
uken.
Les mer

Når Nav selv følger opp jobbsøkere,
koster det 36 prosent mer enn når
oppgaven settes ut til eksterne
tiltaksarrangører, viser ny evaluering.
Les mer

Les mer

Neste trekk – veikart for
fremtidens næringsliv
31. aug. kl. 10:30–12:00: Følg lanseringen av NHO-rapport
"Neste Trekk". Rapporten viser veien ut av krisen og inn i en
digital, global og grønnere fremtid. Ledere i alle politiske
partier kommer.
Les mer

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465D417446405E4A79454B59/43405E4676424B504478444A594B71?noTracking=true[27.08.2020 13:28:16]
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Bestillingsproblemer

Brath i hovedstyret

Byggfag er i havn

Mange opplever at det tar lang tid å
bestille HMS-kort. Arbeidstilsynet vil
presisere at det er lovlig å arbeide frem
til HMS-kort er mottatt, men
arbeidsgiver må da kunne dokumentere
at kort er under bestilling.

Maalfrid Brath fra Manpower Group
representerer NHO Service og Handel i
NHOs hovedstyre. Styret består av
president, visepresident og 8 øvrige
medlemmer. Styret møtes vanligvis 810 ganger i året.

Mandag ble det enighet i meklingen
mellom Fellesforbundet og
Byggenæringens Landsforening (BNL)
om ny Fellesoverenskomst for byggfag
for perioden 2020-2022,

Les mer

Les mer

Les mer

Korona

- Å ha det gøy på jobb er
noe vi må ta på alvor
”Når timene flyr - tips og triks for å få det gøy på jobben” er
tittelen på en fersk bok av Stine Trygg-Hauger, adm. dir. i
vår medlemsbedrift Clas Ohlson.
Les mer

Nå 2.606 medlemsbedrifter med 7.271 virksomheter. Nye er:
Volvat Bedrift AS

Milrab AS

Ecohair AS

Regenbogen AS
Dine Medlemsfordeler
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