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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Ukraina-krisen

Nye anslag spår
3,3% prisvekst
Lønnsoppgjøret: Krig og usikre tider gjør at Det tekniske
beregningsutvalget (TBU) har ny vurdering av prognosen for
prisveksten og anslår nå en vekst i konsumprisindeksen
(KPI) på 3,3 prosent. Det er viktig premiss for
lønnsoppgjøret som startet denne uken.
Les mer

Angrepet på Ukraina

Ber om strømstøtte

Hjelperollen

NHO følger situasjonen og vestlige
sanksjoner mot Russland. Mange
medlemsbedrifter er berørt. Her finner
du informasjon om sanksjoner,
oppfølging av ansatte, kontrakter til
kunder med tilknytning til Russland,
kontaktpunkter for næringslivet,
cybersikkerhet og annet aktuelt innhold.

Med bakgrunn i dagens prissituasjon for
energi, den raske omleggingen av
europeisk energipolitikk og
utfordringene dette medfører for norske
bedrifter, foreslår NHO at det etableres
en ordning for strømstøtte til bedrifter,
med rask iverksettelse.

Gode relasjoner er viktig for å lykkes
med inkludering. Noe av det mest
krevende i en hjelperrolle er å forholde
seg til egne sårbarheter og holdninger.
Psykologspesialist Heidi Svendsen
Tessand kommer på Fagkonferansen for
å snakke om dette, og hvilken rolle din
egen ryggsekk kan spille i møte med de
du veileder og hjelper.
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Opplev NM

Nye på arbeidsliv

Kvinnelige gründere

Lørdag 19. mars kan du se dedikerte
fagutøvere kjempe side om side på
Clarion Hotel The Hub. Her får du
spenning, inspirasjon og faglig glede.
Rundt NM-arenaen står flere av
bransjens leverandører, samtidig som
du kan delta på ulike faglige seminarer.

Advokat Anna Hjelle og jurist Elisabeth
Arctander er nyansatte i NHO Service og
Handel.

Det er langt flere kvinnelige gründere
innen tjenester enn i andre bransjer.
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Ukraina-krisen:

UDI ber om innkvartering
for 8000 flyktninger
UDI inngår nå avtaler om rundt 8 000
akuttinnkvarteringsplasser som følge av krigen i Ukraina.
Vårt medlem Hero Norge og andre aktører har blitt bedt av
UDI om å framskaffe akuttmottaksplasser i løpet av de
nærmeste dagene og ukene.
Les mer

IKEA stanser i øst

Sponser sommerjobb

Å forby private

Vårt medlem IKEA stanser drift i
Russland og Hviterussland midlertidig
som følge av Ukrania-krigen.

Dersom du som arbeidsgiver kan tilby
sommerjobb til unge arbeidsledige, kan
du nå få støtte fra NAV.

Vi tar gjerne en diskusjon med SV om
hvordan vi sammen kan skape
forbedringer, skriver Torbjørn Furulund i
Dagens Næringsliv (DN).
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Helsenæringen må
inkluderes i arbeidet med
ny folkehelsemelding
Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet
rundt en ny folkehelsemelding, som skal legges frem våren
2023. Politikerne våre må ha en plan for hvordan vi skal
sikre bedre helse for alle, og norsk næringsliv er en viktig
brikke her, skriver Grete Karin Berg, Karita Bekkemellem og
Torbjørn Furulund i Dagens Medisin.
Les mer

NHOs årskonferanse

Kompetanse-strategi? Husk årsoppgaven

NHOs årskonferanse 12. mai vil dreie
seg om situasjonen i Ukraina og dens
konsekvenser for Europa, Norge og
bedriftene.

Har du en kometansestrategi for dine
ansatte? Ved å jobbe strategisk med
kompetanseutvikling sikrer du at
bedriften har kompetansen som trengs
for å dekke nåværende og fremtidige
behov.

Les mer

Vi minner om at frist for innrapportering
var 28. februar. For å unngå
forsinkelsesgebyr ber vi de som ikke har
levert årsoppgaven om å gjøre det så
raskt som mulig.
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Ferske tall:

Kurs i arbeidsrett for
bemanningsbransjen
Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til
arbeidsrettsskurs for bemanningsbransjen. Kurset er digitalt.
Les mer
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