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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Kontantstøtten til
bedriftene må forlenges

Kompensasjonsordningen til bedrifter, som har tapt mye
på koronatiltak, går ut på dato i juni. Nå må den forlenges,
ber en av de største landsforeningene i NHO, NHO Service
og Handel.
Les mer

Ny kalkyle

Årets lønnsoppgjør for renhold er
vedtatt i dag, 6. mai. Her er revidert
selvkostkalkyle for 2021 basert på
årets oppgjør.
Les mer

Ett år uten
grensehandel

Varehandelen åpnet

Ett år uten grensehandel – hva betyr
det for din bedrift? Velkommen til
digitalt frokostmøte onsdag 19. mai kl.
08.30-09.30.
Les mer

Byrådsleder Raymond Johansen
kunngjorde denne uken at kjøpesentre
og butikker i Oslo kan åpne igjen,
forutsatt at alminnelige
smitteverntiltak opprettholdes. Etterlengtet og høyst nødvendig, sier
Linda Vist, direktør for handel i NHO
Service og Handel.
Les mer

Team Olivia

Deler ut 17-maikasser til
flyktninger og
vanskeligstilte familier
Vårt medlem Team Olivia deler denne uken ut gratis 17maikasser med mat og annet som skal gjøre
nasjonaldagen trivelig for flyktninger fra Syria og
vanskeligstilte familier.
Les mer

Røde dager

17. mai, Kristi himmelfart, pinse... Mai
byr på mange røde dager. Hva betyr
det for arbeidsgivere og ansatte? Som
medlem i NFVB og NHO kan du få svar
på spørsmål, både på nett og telefon.

Inkluderingsrekord

Bedriften Orbit Arena klarte å hjelpe
rekordmange i jobb i fjor, på tross av
pandemi og et tøft arbeidsmarked.
Bedriften er en av de 115
medlemsbedriftene i Arbeid og
Inkludering i NHO Service og Handel.

Les mer

Lokale forhandlinger
Årets sentrale lønnsoppgjør er nå
vedtatt og de lokale
lønnsforhandlingene kan starte.

Les mer

Ny månedsrapport

Varehandel sto for 77 % av kortbruken
i år. Klær har endelig fått medvind:
Opp 40 % målt mot samme periode i
fjor. Netthandel: Økte 54 % målt mot
samme periode i fjor. Les mer i vår
ferske månedsrapport for handel her:

Les mer

Arbeidsgivernes
veivalg

Fafo-webinar 20. mai tar for seg
arbeidsgivernes veivalg for det
kollektive arbeidslivet. Arbeids- og
sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil
åpne webinaret.
Les mer

Les mer

-Burde være like
ukontroversielt som å
kjøpe melk og brød
Det har vært høring om fritt
brukervalg.

Les mer

Lansering av
Tall og Trender 2021

Mange spør seg hvilke trender vi nå ser post korona. Store
deler av næringslivet har måttet tilpasset seg den nye
normalen når også forbrukerne har endret sine vaner.
Digitalisering og automatisering går raskere da roboter
ikke hoster. Vil menneskelig kontakt vike for økt
smittetrygghet og alle som selger noe, må kunne selge det
på nett for å overleve. Dette, og mer blir adressert på
lanseringen av Tall og Trender 2021.
Les mer

Slik motvirker velferdsmiks
et todelt helsevesen
En velferdsmiks gjør det mulig at alle kan velge private
helse- og velferdsbedrifter uten å måtte betale mer for
det. Det gir valgfrihet til alle, ikke bare de rikeste.

Les mer

Alle i arbeid!

Rigmor Aasrud (Ap) får svar av Even Hagelien i
Gudbrandsdalen Dagningen i dag.
Les mer
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