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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

11. desember2020

Slik forbereder du deg til å
søke kompensasjon 18.
januar 
I den nye ordningen legges det opp til at seriøsitetsvurdering
og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Søkere må benytte
godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles
krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller
autorisert regnskapsfører før den sendes inn. 

Les mer

  

Slik blir handel i 2021
Handlemønstrene våre blir varig endret,
spår Nielsen i sitt nyhetsbrev. På tross
av at smittevernsrestriksjoner på sikt
avvikles, vil flere på hjemmekontor og
lavere grensehandel prege handelen
også i årene som kommer. 

Les mer

-Når sluttet De å slå

Deres kone? 
Ikke rart det ble rabalder. Få tema er
mer politisert enn dette. Etter to års
arbeid kunne ikke utvalget uten videre
bekrefte påstanden om at det pågår en
større lekkasje av velferdspenger og at
det er noe fishy med private bedrifter
som leverer det samme som det
offentlige, skriver Anne-Cecilie
Kaltenborn i Dagens Perspektiv. 

Les mer

Pensjon fra første kr 
Både NHO, Virke, LO og YS har vært
representert i arbeidsgruppen som 10.
desember leverte en utredning om
hvordan pensjon fra første dag og første
krone vil påvirke bedrifter og ansatte. 

Les mer

Digitaliserer 300 bygg og
kutter 40% av
energibruken 
300 bygg digitaliseres i løpet av 2021 slik at energibruken
kuttes opp til 40 prosent. Det skjer som et samarbeid
mellom Toma og Energy Control og er eksempel på
eiendomsteknologi som er kommet på et nytt nivå. 
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Les mer

  

Ny avtale for renhold 
NHO Service og Handel og Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) ble onsdag
kveld enige i forhandlingene om
renholdsoverenskomsten. 

Les mer

Permitteringer - gi råd
Vi trenger dine innspill. Tirsdag 15
desember kl. 13-14 har vi teams-møte
for alle våre medlemmer som ønsker å
gi innpill om permitteringsregler – veien
videre. 

Les mer

Nasjonal godkjenning 
NHO Service og Handel støtter forslaget
om en nasjonal godkjenningsmodell
som vil styrke valgfriheten i kommunale
helse- og omsorgstjenester. Her er vår
høringsuttalelse. 

Les mer

Fra reiseliv 
til olje og gass 
Korona-krisen tvinger mange til å skifte jobb. Siv Kari
Risanger (43) fikk hjelp til å gå fra reiseliv til olje og gass. 

Les mer

Stas Hår og Bryn: 

Hold kunden varm! 
Stas Hår og Bryn i Trondheim har hatt en formidabel vekst i
nettsalget under koronaperioden. Suksess kommer ikke av
seg selv. Man forstår hvorfor bedriften to ganger er kåret til
Årets Frisørbedrift. 

Les mer

Ingen suksess med varig
tilrettelagt arbeid i
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kommunal regi 
I 2018 startet et forsøk med å overføre ansvaret for varig
tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene. – Tankegangen de
senere årene har vært normalisering, med større vekt på
utdanning, kompetanse og arbeid. Dette forsøket går i
motsatt retning, sier direktør Kenneth Stien til Velferd. 

Les mer
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