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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Hva betyr nye
koronarestriksjoner?

Torsdag innførte regjeringen nye nasjonale anbefalinger,
og statlige tiltak i Viken og Oslo. Hva betyr dette for
bedriftene og hva forventer NHO fra regjeringen?
Velkommen til NHOs webinar på mandag 6. des 2021, kl.
12:00–13:00.
Les mer

Speedintervjuet 20

Vår medlemsbedrift 4Service
arrangerte Rekrutteringsdagen for å gi
flere en sjanse, og for å møte mange
potensielle gode jobbkandidater. – Vi
har troen på at det bor mye ressurser i
dem som i dag står utenfor
arbeidslivet, sier Tone Hartviksen
ansvarlig for bærekraft i 4Service.
Les mer

Ledigheten faller

De helt arbeidsløse faller i alle
yrkeskategorier sammenlignet med
november i fjor, viser ferske NAV-tall.
For butikk- og salgsarbeid faller andel
ledige som prosent av arbeidsstyrken
fra 4,5% i november i fjor til 2,4% i år.
Tilsvarende faller andelen for
serviceyrker fra 5,0% i fjor til 2,7% i
år. I helse, pleie og omsorg er andelen
helt ledige på 0,8% mot 1,2% for et år
siden.
Les mer

Statsbudsjettet: - Dette er
en krigserklæring

Ap-Sp-regjeringen vil utrede hvordan kommersiell drift kan
fases ut fra skattefinansierte velferdstjenester. Dette vil
først og fremst ramme folk i distriktene.
Les mer

- Korona-effekten er
bare begynnelsen

-Vi frykter at utskrivningsklare
pasienter vil fortsette å ta opp sengene
– i mye større grad enn det vi ser nå til de akutt syke menneskene som
kommer til sykehusene, skriver
Torbjørn Furulund i Adresseavisen.
Les mer

Samler seg i NHO SH

Hele frisørbransjen i Norge samler seg
i NHO Service og Handel etter at Raise
Gruppen (Nikita/Sayso) og Cutters
melder overgang til Norske Frisør og
Velværebedrifter (NFVB).
Les mer

Avviste Stendis anke

Høyesteretts ankeutvalg avviste nylig
anken i den såkalte Aleris-saken.
Borgarting lagmannsretts dom blir
dermed rettskraftig. Her slås det fast
at 22 omsorgsarbeidere i Stendi
(tidligere Aleris) hele tiden har vært
arbeidstakere og ikke selvstendig
næringsdrivende.
Les mer

Alle er velkommen

På Årskonferansen 2022 skal vi snakke
om morgendagens jobber i Norge,
morgendagens arbeidsgivere og
arbeidstakere, og ikke minst
morgendagens arbeidsliv.
Alle er velkommen til å følge den
digitale versjonen av Årskonferansen.
Les mer

Lynkjapt kurs

Innføring i hvordan NHOs
håndbøker kan gjøre
jobben din enklere

Webinar 8. desember Kl. 12:00: Webinaret er på 15
minutter og du får presentert oppbygging, funksjonalitet
og smarte muligheter i NHOs personal- og HMS-håndbok.
Det er også god tid til spørsmål etter presentasjonen.
Les mer

Ber om tiltak

NHO har sammen med Spekter, Virke
og KS sendt et brev til arbeids- og
inkluderingsminister Hadia Tajik, og
ber om tre dagers arbeidsgiverperiode
ved koronarelatert sykefravær, slik det
var før 1. oktober.
Les mer

Korona-erfaringer

Norge går nå inne i en ny korona-fase.
Mange er sterkt preget. NFVB har spurt
medlemsbedrifter om deres koronaerfaringer.
Les mer

Veien til inkludering
går gjennom
kompetanse
Andreas Karth Roald er spesialpedagog
og brenner for kompetanseheving. –
Læringsnettverket skal gi
medlemmene faglige møtepunkter og
et godt grunnlag for å spille hverandre
gode, sier han.
Les mer

Vikariatet fikk snøballen til å rulle

Fikk hjelp i avgjørende
faser av livet

Hun var arbeidsledig på sjuende måned, og hun var
desperat. Så fikk Desiree Elisabeth Kåberg (34) et to
måneders engasjement i et forlag, og det endret alt. I dag
er hun jurist i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – og
definitivt på rett plass.
Les mer
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