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Medlemsfordeler støttepakker NHOs Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

12. juni 2020

Lønnskompensasjonsordningen
for permitterte er klar – dette
må arbeidsgiver gjøre 
NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å kunne utbetale
lønnskompensasjon til permitterte, mao "full lønn" i 18 dager. 

Les mer

Gjennomslag for at private
helseleverandører skal få
dekket koronakostnader 
Et av hovedinnspillene fra NHO Service og Handel til
Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett og
Krisepakke III har vært at private helse- og
omsorgsleverandører til kommunene, skal få dekket sine
ekstraordinære kostnader knyttet til virusutbruddet. 

Les mer

  

Grove feil 
Even Hagelien, bransjedirektør NHO
Service og Handel, retter opp grove feil
om bemanningsbransjen i
Gudbrandsdølen Dagningen. 

Les mer

Demper grensehandel
Sukkeravgiften på alkoholfrie
drikkevarer kuttes med 365 millioner til
2017-nivå. Dette er viktig
gjennombrudd og et første skritt mot å
dempe grensehandelen mot Sverige. 

Les mer

Læreplassjakt 
Å ha lærlinger er både
virksomhetskritisk og avgjørende for
framtida. Derfor er NHO og LO med på
Læreplassjeger-kampanjen 2020. 

Les mer
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Service og Retail 
– den nye normalen 
Vi inviterer 19.juni våre medlemmer til gratis webinar om
økonomi og politikk for våre bransjer i pandemiens
kjølevann. Nye digitale bransjerapporter lanseres: Tall
og Trender 2020. 

Les mer

  

Arbeidslivskrim 
Hvordan kan du sikre at dine
leverandører ikke bryter norske lønns-
og arbeidsvilkår, følger skattereglene og
ikke ødelegger for det seriøse
næringslivet? Bli med på webinar 25.
juni 2020: 

Les mer

Nebemanning? 
Dette webinaret 17. juni gir deg en
gjennomgang av hvilke forberedelser
arbeidsgiver skal gjøre før en
nedbemanning. 

Les mer

Revidert budsjett 
Revidert budsjett: Utvidet
permitteringsordning må på plass før
sommeren 

Les mer

  

Verve-kampanje 
Vi starter i dag en verve-kampanje i
sosiale medier som vi håper vil gi oss
nye medlemmer. 

Se film

Smitte-oversikt 
Her er er verktøy for trygg gjenåpning
av kontoret, som samler alle krav og
retningslinjer om smittevern. Dette er
utviklet av vår medlemsbedrift Coor. 

Les mer

Frisører får lederråd 
Koronakrisen har boostet masse
kunnskap og erfaring. Coach Alf Inge
Cleve-Stiansen fra NFVB Lederprogram
mener det nå er viktig å ha en offensiv
holdning til å få hjulene i gang igjen. 

Les mer

Byttet Tokyo OL 2020 
med Kolonial.no 
Våre medlemsbedrifter Logent AS og Kolonial AS har fått en
viktig rolle for toppsvømmeren Emilie Nyenget Løvberg. Hun
byttet Tokyo OL 2020 med Kolonial.no. 
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Les mer

Ferske tall 

Nedbemanner i 3. kvartal 
Det blir trolig nedbemanning også i tredje kvartal. Dagens
høye arbeidsledighet ser ut til å holde seg utover høsten,
viser ferske tall fra Manpower. 

Les mer

Nå 2.604 medlemsbedrifter med 7.259 virksomheter. Nye er:
Sigma Nord AS Barnevernkompetanse AS Norge Internasjonal

Parfum AS
Haar Atelier AS

Dine Medlemsfordeler
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