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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

15. januar 2021

Bedriftene kan få
kompensasjon svært raskt 
Mandag 18.januar klokka 08.00 åpner portalen for den nye
kompensasjonsordningen for næringslivet. Bedriftene kan få
kompensasjon i løpet av tre dager hvis søknaden innfrir alle
krav, opplyser Brønnøysundregisteret. 

Les mer

  

Nytt tilbud for å

avslutte streiken 
NHO har 13. januar gitt et nytt tilbud til
arbeidstakerne som streiker i private
omsorgsbedrifter. – Vi har strukket oss
langt i dette forslaget og ber om at
arbeidstakersiden gjøre det samme, sier
Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i
NHO. 

Les mer

70 vektere sikrer

Gjerdrum 
Mange av de 70 vekterne fra Avarn,
som nå skal jobbe ved skredområdet,
har venner, kollega og familie som
opplevde katastrofen på nært hold. 

Les mer

Viktig for uføre 
Salg og service er viktigste yrke for
uføre i Norge. Hele 37 prosent av de
uføre som var i jobb i 2019, 21.800
personer, var ansatt i salgs- og
serviceyrker, viser nye tall fra SSB. 

Les mer

Frokostmøte 
for netthandel 
Nettverket for våre medlemmer innen netthandel har
frokostmøte 21. januar kl 8.30 - 10.00.
Hva har annerledesåret 2020 bidratt til for netthandelen? 
Hva betyr dette for netthandelen fremover? 
Har utenlandske nettaktører betydning for utvikling av
netthandelen i Norge? Hvilke gode råd gir vi til nettaktører? 

Les mer
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Tillitt i barnevern øker
56 prosent av befolkningen har et godt
eller meget godt inntrykk av
barnevernet. Det er en økning på åtte
prosentpoeng fra 2019, viser ny
undersøkelse uført for Bufdir.. 

Les mer

Matsvinnet avtar 
Matsvinnet i dagligvarehandel, grossist
og matindustri (ekskl. sjømatindustri)
ligger an til å nå det første delmålet i
bransjeavtalen om 15 prosent reduksjon
innen 2020. 

Les mer

Skjerper kontrollen 
Arbeidstilsynet vil intensivere kontrollen
med smittevern i norske bedrifter. 1 av
3 har forbrutt seg i smittevernet. 

Les mer

Nå kan du se
klimaavtrykket fra
handlekurven din 
Vårt medlem Kolonial.no vil gjøre det lettere å ta mer
klimabevisste valg i matbutikken. 

Les mer

Medlemsmøter for 
frisør og velvære 
Alle NFVB-medlemmer vil hvert kvartal inviteres til et kort,
nyttig og digitalt informasjonsmøte. Neste møte er onsdag
20. januar kl 08.30. 

Les mer

Ny spesialrådgiver for 
tall og analyse 
Magne Bråthen er fra 1. januar ny spesialrådgiver for tall og
analyse i Arbeid & Inkludering. – Jeg har lenge jobbet med
statistikk, analyse og forskning om arbeidsmarkedet
generelt, og arbeidsinkludering spesielt. Nå gleder jeg meg
til å kunne komme enda tettere på praksisfeltet, sier han. 

Les mer
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