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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

31. juli 2020

75% vekst for dagligvarer.
Dette bør få konsekvenser 
Dagligvarebutikker på den norske siden av grensen har
opplevd opp mot 75 prosent vekst de siste månedene. NHO-
sjef Ole Erik Almlid peker på at perioden med stengte
grenser har vist oss hvor stort problemet med grensehandel
er for norsk næringsliv. Nå ber han om endringer i norsk
avgiftspolitikk. 

Les mer

  

Sterkt sommersalg 
Handel har eventyrlig vekst i
sommer. 
- Mange har nok hatt behov for å ta
igjen det tapte etter lang tid med
hjemmekontor og reiseforbud
utenlands. Lav rente spiller trolig også
inn, sier Anne-Cecilie Kaltenborn til NRK
TV. 

Les mer

Forhandlinger starter 
Fellesforbundet og Norsk Industri
gjenopptar tarifforhandlingene mandag
3. august. Lønnsoppgjøret skulle
opprinnelig gjennomføres i mars, men
ble utsatt på grunn av
koronasituasjonen. 

Les mer

Ny kontrakt 1. juli 
Lovendring som trår i kraft 1. juli er tatt
inn i en oppdatert versjon av
standarkontrakt for
bemanningsbransjen. Den heter
"Alminnelige kontraktsbestemmelser om
leie av arbeidskraft" og er tilgjengelig
for våre medlemmer her: 

Les mer

  

Nye retningslinjer 
Viktig for kantiner: Fra og med 15. juli
gjelder nye retningslinjer for buffet-
servering. 

Les mer

Felles front 
Sjømat Norge og NHO Handel og
Service går ut med felles front mot
useriøse aktører. 

Les mer

1 av 5 fikk avslag 
1 av 5 bedrifter har fått avslag på
kontantstøtte under koronakrisen,
skriver Klassekampen. NHO Service og
Handel peker på tre svakheter ved
ordningen: Definisjonen på faste
utgifter, definisjonen på sesongarbeid
og krav til organisasjonsform. 
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Les mer

Arbeidsinkludering burde
stå høyere på den politiske
agenda 
Andreas Østenrød leder Ressurs Tromsø, Nord-Norges
største tilbyder av tjenester innen kompetanseheving og
integrering. Vi har en sommerprat om det han brenner for. 

Les mer

Helse og velferd 

- Feil fra Arbeiderpartiet 
-Noe er galt når arbeidernes parti under merkelappen
«tillitsreform» har begynt å spre usannheter om
arbeidsplassen til over 5000 omsorgsarbeidere, skriver
Ingvild Kristiansen, adm. dir. i vår medlemsbedrift Stendi, i
Dagbladet. 

Les mer

Nå 2.603 medlemsbedrifter med 7.262 virksomheter. Nye er:
Sigma Nord AS Calma Beauty AS Fra Topp Til Tå Sørgård Toma Facility Norge AS

Ny virksomhet

Dine Medlemsfordeler
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