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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

4 av 10 varsler
permitteringer

I en fersk måling fra NHO Service og Handel sier 39% av
bedriftene at det kan bli aktuelt å permittere innen kort tid
grunnet koronaviruset. Verst rammet er kantinebransjen
der 100% av bedriftene melder at det kommer
permitteringer. NHOs medlemsundersøkelse ble utført av
8. – 13. desember 2021.
Les mer

-Helt feil medisin

- Forrige uke var det 5 200 mennesker
i Norge som mottok
permitteringsvarsel.
Bemanningsbyråer er en koblingsboks
mellom folk og jobb, og 40 prosent av
de som får jobb kommer fra
arbeidsløshet. Regjeringen velger å
sende ut forslag om å begrense
bransjen akkurat når mange har bruk
for den, skriver Anne-Cecilie
Klatenborn i Dagens Perspektiv.
Les mer

Gi oss krise-innspill

Det er krevende tider for
medlemsbedriftene våre. Derfor
inviterer vi nå til jevnlige lyttemøter
for å få innspill, informere om arbeidet
vi gjør politisk og for å ha en tett og
god dialog med dere. Neste blir tirsdag
21. desember kl. 08:00 - 09:00.
Les mer

Status for tiltak

Her får du det siste om krisetiltak som
lønnstøtte, kompensasjonsordninger,
lånegaranti, utsettelser av skatte- og
avgiftsinnbetalinger og endringer i
arbeidsgiverperioden.
Les mer

BPA-utvalg er enige
om fritt brukervalg

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOUen «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper
dette skal gi mer rettferdige regler for alle.
Les mer

Årets bedrift i Agder

Brandsdal Group og nettbutikken Bli
Vakker er kåret som årets bedrift i
Agder. Den sukessrike
netthandelvirksomheten som ble
startet i Kristiansand rett før
årtusenskiftet, har passert en milliard
kroner i årsomsetning og er i stadig
vekst.

Samfunnskritisk jobb? Utsatt til 12. mai
Er jobben din samfunnskritisk slik at
du har krav på barnehageplass og
andre rettigheter, kan du trenge
dokumentasjon og kjennskap til
reglene. Her er oversikt.

Grunnet smittesituasjonen, nasjonale
regler og helsemyndighetenes
anbefalinger, har NHO besluttet å
utsette Årskonferansen og
Årsmiddagen. Ny dato for NHOs
årskonferanse blir 12. mai 2022.

Les mer

Les mer

Les mer

Ordfører Siv Høgtun:

- Vi hadde ikke greid oss
uten bemanningsbyråene!
Askøy kommune bruker vikarer fra ulike
bemanningsbyråer, og det har ikke ordfører Siv Høgtun
(H) noen betenkeligheter med. Hun har selv jobbet med å
rekruttere vikarer og vet hvilke kvalitetssikringsprosedyrer
de må gjennom.
Les mer

Fikk Brobyggerprisen

Vår medlemsbedrift Mindus delte ut
Brobyggerprisen til den inkluderende
familiebedriften Sjølingstad
Snekkerverksted på Vigeland. – Nær
halvparten av de ansatte har kommet
inn via tiltak fra selskaper som Mindus,
forteller daglig leder Dan Langhoff til
Lindesnes Pluss.

Økonomisk overblikk

Nå er mørketida her, med strømkrise,
omikron og svimlende smittetall. NHOs
økonomibarometer fra november viste
knallgod stemning. Så snudde det
brått.

Gode eksempler

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

Les mer

Les mer

Les mer

Girer opp handel

NHO styrker seg på handel
– IKEA melder seg inn
NHO girer opp satsningen på handelsbransjene og andre
bransjer som retter seg mot forbruker. IKEA melder seg nå
inn. Det gjør også Cutters og Raise-gruppen.
Les mer
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