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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

14. august 2020

Tariffoppgjør i en krisetid 
Koronakrisen er et tungt bakteppe når tariffoppgjøret for
NHO Service og Handel starter med vekteroverenkomsten
25 august. Så følger renhold i september og Service- og
vedlikehold i oktober. 

Les mer

  

1 av 2 taper 
Over halvparten av våre bedrifter
(56%) taper omsetning på grunn av
smittevernregler, viser ny
medlemsundersøkelse som kom i dag,
fredag. 

Les mer

Utvider til 52 uker 
Regjeringen utvider
permitteringsordningen fra 26 til 52
uker. -Dette er et viktig gjennomslag,
sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i
NHO Service og Handel. 

Les mer

Ny bransjedirektør 
Linda Vist starter nå som ny
bransjedirektør for handel i NHO Service
og Handel. 

Les mer

"Vår bedrift vil ha et
arbeidsliv uten
arbeidslivskriminalitet" 
Skurkene i arbeidslivet utnytter koronakrisa. NHOs
oppdaterte veileder gir råd til bedrifter og skal motvirke
krim. 

Les mer
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Rask omstilling 
Helse og velferdsbransjen har vist en
sterk omstillingsevne under korona-
krisen. Dette var et av temaene da vår
medlemsbedrift Humana omsorg og
assistanse denne uke arrangerte
"alternativ Arendalsuke" i Oslo. 

Les mer

Kontanter skaper

utfordringer 
– Det er ikke tvil om at det blir mindre
bruk av kontanter. Det gir noen
utfordringer, sier Runar Karlsen,
bransjedirektør for Sikkerhet og
Beredskap til bladet Kapital. 

Les mer

Feil om todeling 
- Arbeiderpartiet vil til livs det partiet
omtaler som en todeling av
helsevesenet, skriver Jan-Terje Teige i
Sunnmørsposten. Teige er adm. dir. vår
medlemsbedrift Medi3. 

Les mer

Korona 

Passer på studentene 
Vår medlemsbedrift Avarn Security har fått i oppdrag å
passe på at studenter fra Nord universitet overholder
smittevernreglene i studentboligene i Bodø. 

Les mer

Nå 2.604 medlemsbedrifter med 7.245 virksomheter. Nye er:
3P - Trade & Work Agency
AS

Ecohair AS Modern Design Ringnes AS

Modern Design Vika AS

Nourished Innate AS
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