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Norges vei ut av krisen
NHO lanserte denne uken veikartet for fremtidens
næringsliv. Det viser Norges vei ut av krisen og inn i en
digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige
små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele
landet. Rapporten er delt inn i ambisjoner, muligheter og
politikk.
Les mer

Sykefravær gir tap

Forhandler 7. sept

Mekling for vektere

– Denne bransjen består av tusenvis av
samvittighetsfulle medarbeidere som tar
smittevernet på høyeste alvor. Vi jobber
i nærkontaktbransjen og det alle frykter
mest er selv å bli en smittespreder. Vi
går jo alle rundt og snufser litt om
høsten, kanskje også med litt sår hals.
Men skal vi droppe å gå på jobb av den
grunn, hvor går grensen, spør NFVBleder Anne Mari Halsan i Budstikka.

Blant våre medlemmer er Riksavtalen
særlig viktig for Drift og Service,
kantiner, forpleining, catering og
bemanningsbransjen. Forhandlingene
starter mandag.

Mekling for vekteroverenskomsten
mellom NHO Service og NAF og Parat
blir 14. og 15. september. Våre
motparter brøt forhandlingene 25 og 26
august.
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Verste nedtur på ti år
for bemanningsbransjen
Bemanningsbransjen er sterkt preget av koronakrisen. Antall
fakturerte timer var i andre kvartal det laveste på ti år, viser
tall som NHO Service og Handel offentliggjorde denne uken.
Les mer

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465D417446405E4A79454B59/43405E4676424B504478444A594B71?noTracking=true[04.09.2020 14:09:30]

Norges vei ut av krisa

100 millioner kroner
Handelens Miljøfond lyser ut over 100
millioner kroner til nye idéer og
prosjekter. Fondet er nå Norges største
i sitt slag og har delt ut over 260
millioner kroner til ulike rydde-,
innovasjons- og forskningsprosjekter.
Les mer

Samarbeid med

NFVBs

private gir nye jobber landskonferanse
-Jeg har lyst til å peke på Norlandia som
driver innenfor asylmottak, barnehager
og verdig eldreomsorg. Bedriften har
eksportert sine tjenstemodeller til Polen,
Nederland, Tyskland og de nordiske
land. Det er slett ikke sant at det ikke
går å utvikle noe nytt på områder som
det offentlige i dag dominerer, sa AnneCecilie Kaltenborn da NHO Arktis og
Altaposten inviterte til debatt i Tromsø.

NFVBs landskonferanse gjennomføres
digitalt fredag 9. oktober fra klokken
10.00 til 16.00. Meld deg på nå.
Les mer

Les mer

En tjenestebasert økonomi
er også en grønnere
økonomi
Stadig flere vil kjøpe tjenester i stedet for produkter. Stadig
flere vil for eksempel tenke ”belysning” i stedet for ”lyspærer
og lamper”. Dette er gode nyheter for en tjenestebasert
økonomi som er digital, grønn og viktig for et samfunn som
sterkt trenger omstilling og utvikling, skriver Anne-Cecilie
Kaltenborn i Dagens Perspektiv.
Les mer
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