Hjemmekontor bør avvikles nå

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

28. januar 2022

Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Bør lette på tiltak

NHO ber regjeringen
avvikle hjemmekontor
NHO og to av NHOs største bransjeforeninger ber
regjeringen følge Danmarks eksempel og oppheve påbudet
om hjemmekontor, samt andre restriksjoner. -Helt feil at
dette er et "mindre inngripende tiltak", mener de.
Les mer

-Med et pennestrøk søker
Tajik masseoppsigelse av
6500 faste ansatte
- At en arbeids- og inkluderingsminister går inn for at
tusenvis av mennesker mister jobben, er etter vår mening
historisk. Mange vil kanskje si skandaløst, heter det i en
kronikk i Nettavisen som er signert ledere i 20
bemanningsbedrifter.
Les mer

Prisdiskriminering

Vi søker fagsjef

Matfag øker

NHO Service og Handel er kritisk til en
ny veileder fra Konkurransetilsynet som
må bli bedre dersom den skal oppfylle
målet: Å veilede til mindre
prisdiskriminering.

Vi søker fagsjef - Helse og velferd. Dette
er en spennende og sjelden mulighet til
å jobbe for helse- og velferdsnæringen.

I 2021 startet en nasjonale
rekrutteringskampanje til restaurant- og
matfag som ser ut til å gi resultater.
Antall søkere til restaurant- og matfag
øker.

Les mer

Les mer

- Grensehandel er
erkeeksempelet på
unødvendig transport
Grensehandelsalliansen møtte denne uken næringsminister
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Jan Christian Vestre for å følge opp punkter i
Hurdalsplattformen. – Grensehandel er erkeeksempelet på
unødvendig transport, mener NHO Service og Handel.
Les mer

Økt formidling

Å ruste barna for livet ISS blir klimanøytral

Tallene for arbeids- og
inkluderingsbransjens resultater i 2021
er klare. Spesialrådgiver Magne Bråthen
peker på at det er ekstra gledelig at
tallene viser at flere av de som har hatt
størst utfordringer i arbeidslivet, kom i
jobb i 2021.

Hedvig Montgomery står bak podkasten
"Foreldrekoden", bokserien
"Foreldremagi" og er den norske
foreldre søker råd hos for å ruste barna
for livet. Montgomery kommer til
Fagkonferansen i mars for å snakke om
hvordan vi kan møte og støtte ungdom
som har falt utenfor.

Les mer

Vårt medlem ISS lanserer denne uken
en ny ambisjon om å bli et
klimanøytralt selskap innen 2040.
Les mer

Les mer

NFVB-møte 1.feb

Grønt skifte i handel

Utdanning bør endres

Alle NFVB-medlemmer inviteres til et
kort, nyttig og digitalt informasjonsmøte
tirsdag 1. februar. Her vil NFVBs
president, direktør og andre gi deg
aktuell informasjon.

- Vi skal lykkes med en overgang fra et
samfunn der vi bruker og kaster
produkter til et samfunn der vi bruker
ressurser flere ganger i et kretsløp, sier
Mathilde Tybring-Gjedde (H). 2. februar
bidrar hun til seminar hvor partene i
arbeidslivet ser nærmere på hvordan de
i fellesskap kan bidra til det grønne
skiftet i handel.

På oppdrag fra NHO har
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) sett
på dimensjoneringen av
utdanningssystemet og foreslått tiltak.
Bedriftene sliter i dag med å få tak i folk
med riktig kompetanse. Særlig styrking
av fagskolene vil være helt nødvendig.

Les mer

Les mer

Sykefravær til himmels?
Slik forbereder du deg
Det forventes høye smittetall og dermed også høyere
sykefravær, etter at Regjeringen letter på tiltakene. Alle
bedrifter bør forberede seg på dette og legge planer for å
opprettholde mest mulig normal drift. Regjeringen gjør blant
annet endringer i reglene, slik at flere slipper karantene.
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