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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Enormt sykefravær skaper
trøbbel for Ghazi (26):
– Det har kostet oss dyrt
Sykefraværet skyter til himmels i service- og
handelsbransjen. NHO Service og Handel ber staten om å ta
regningen for koronarelatert fravær fra dag fire. – Korona gir
mange fraværsdager som gjør at vi nå sitter med hele
regningen, sier Ghazi Khder Jezdin som er daglig leder i
kantine- og renholdsselskapet Support Service Partner AS.
Les mer

Staten bør ta mer av

Krever strømstøtte

XXL går inn i NHO

NHO Service og Handel er fornøyde med
at regjeringen letter på hjemmekontorrestriksjonene, men etterlyser tiltak mot
den enorme sykefraværs-bølgen som nå
skyller inn over norske bedrifter.

Strømkrisen kommer for mange
bedrifter i tillegg til tapt omsetning og
aktivitet på grunn av koronapandemien,
en hastig innført lov om pensjon fra
første krone og økte skatter.
- Situasjonen er ekstraordinær og må
behandles på den måten, sier Anniken
Hauglie viseadmin. dir. NHO.

XXL Norge har besluttet å melde
selskapet inn i en
arbeidsgiverorganisasjon. Valget falt på
NHO Service og Handel.

Les mer

Les mer

sykefraværsregningen

Les mer

Innlegg i DN

Når ideologi blir viktigst
- For meg er det en gåte hvordan noen etter erfaringen med
pandemien vil fjerne de såkalte private kommersielle
aktørene fra helse og omsorg, skriver Ingvild L. Kristiansen,
adm. dir. i Stendi i et innlegg i DN.
Les mer
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Rødt bommer

Vi søker fagsjef

Økt konkurranse i

om helseinnleie

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

storhusholdning

Seher Aydar fra Rødt har i Fagbladet
(02.02) påstander om
bemanningsbransjen som ikke er
riktige, skriver Even Hagelien i
Fagbladet (LO MEDIA).

Les mer

Les mer

Fra 1. februar styrkes konkurransen i
det norske dagligvaremarkedet for
storhusholdning. Kolly, som er Reitan
Retail sin satsing på
storhusholdningsmarkedet, starter nå å
levere varer til hoteller, restauranter og
catering.
Les mer

Urimelig angrep

Blir sjef for 118.000

Inkluderingsforsker

Fellesforbundet beskylder
bemanningsbransjen for sosial dumping
og lønnstyveri. Beskyldningene er
urimelige og gir et feilaktig bilde av
situasjonen på byggeplassene, skriver
Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagens
Næringsliv.

Kathinka Friis-Møller blir leder for vårt
medlem Compass Groups virksomhet i
Europa- og Midtøsten-regionen med
118.000 ansatte.

Charlotte Liebak Hansen bruker
forskningen i kampen mot
utenforskapet. Hun leder Væksthusets
Forskningscenter, hvor alt de gjør har et
eneste formål: Å utvikle
sysselsettingsinnsatsen i Danmark. På
Fagkonferansen vil hun snakke om én
faktor som er særlig avgjørende for å
lykkes med inkludering.

Les mer
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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.
Les mer
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