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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Staten nekter folk å gå på
jobb og sender regningen
til bedriftene

Frisørsalongeier Berit Olimb forviler over økt kortidsfravær
på grunn av myndighetenes tiltak, som hun må betale fra
egen lomme. NHO Service og Handel krever nå at staten
tar regningen for korona-relatert fravær allerede etter dag
tre, skriver avisa Oslo.
Les mer

Åpner for grupper

NHO / NHO Service og Handel har fått
gjennomslag for lettelser i
koronarestriksjoner slik at
treningssentre kan åpne for
gruppetrening for inntil 20 personer.
Les mer

Letter opp tiltak

Slik kommenterer NHO lettelsene i
korona-restriksjoner som regjeringen
varslet torsdag kveld.
Les mer

Ny Norges-modell

Regjeringen lanserer ny Norges-modell
for et seriøst arbeidsliv:
- NHO Service og Handel ønsker å
være en konstruktiv part i å utvikle
arbeidslivet i Norge, og vi har lenge
ligget i front i arbeidet med tiltak slik
at lovlydige virksomheter ikke taper i
konkurransen om kontrakter, sier
Anne-Cecilie Kaltenborn.
Les mer

Even Hagelien:

-Grove feil om
bemanningsbransjen
- Mimir Kristjánson (Rødt) har et innlegg i Nettavisen
(08.01) som inneholder en rekke feil og urimelige
påstander om norsk bemanningsbransje. Angrepene fra
Rødt-politikeren er grove og kan ikke stå uimotsagt,
skriver Even Hagelien i Nettavisen.
Les mer

Bransjeutvikling

Fagbrev i hudpleie har lenge vært et
ønske fra mange i bransjen. - Vi
trenger mer tyngde, vi trenger flere
søkere og ikke minst riktige søkere til
bransjen vår, sier Carina Dahl Aspeli
fra Hvil vingene dagspa.

Nettverk netthandel

Nettverk for netthandel og
bransjeforeningen Handel inviterer til
et frokostseminar 21. januar hvor vi
oppsummerer året 2021 og ser i
krystallkula fremover.

Utsatt skatteregning

Finansminister Trygve Slagsvold
Vedum vil blåse nytt liv i ordningen
som lar kriserammede bedrifter søke
om utsettelse av skatter og avgifter –
og senke renten for de som gjør det.

Les mer

Les mer

Les mer

Vi søker journalist /
kommunikasjonsrådgiver
Vil du formidle kunnskap om norsk handel, og om
forbrukertrender? Vi har ledig jobb til deg.

Les mer

1 av 2 bedrifter sliter

Siste NHO-undersøkelse viser at nær 1
av 2 bedrifter har opplevd
koronarelatert etterspørselssvikt eller
kanselleringer pga korona de siste fire
ukene, mot 42 prosent i desember.
Les mer

Forventer avklaringer

Regjeringen setter en sluttdato for fritt
behandlingsvalg: - Vi forventer
avklaringer, sier Torbjørn Furulund.
Les mer

Gode eksempler

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

Arbeid & Inkludering:

Fagkonferansen 2022:
Hold av 29. og 30. mars!

Fagkonferansen arrangeres digitalt 29. og 30. mars.
Forsker Tonje Fyhn kommer for å snakke om hvorfor norsk
ungdom som faller utenfor, ser ut til å falle hardere enn
andre unge i Europa. Hos de fleste handler det om brutte
eller mangelfulle relasjoner. Derfor har vi satt dette som
hovedtema og mål for Fagkonferansen 2022: "La oss
snakke om relasjoner".
Les mer
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