Var hakk i hæl på tyvene

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

18. desember2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Helsesentre inn i NHO
Service og Handel – vil
styrke folkehelsen
Helsesentrene går fra Virke til NHO Service og Handel. De
danner nå en ny bransjegruppering og vil samarbeide for
styrket folkehelse.
Les mer

Hakk i hæl på tyvene

Lyser opp julen

Mat til det offentlige?

Profesjonelle butikktyver på raid i
Trøndelag ble stoppet gjennom effektivt
samarbeid mellom Elkjøp-kjeden, vaktog sikkerhetselskap og politiet i en
aksjon i november.

Denne julen ønsker vårt medlem Clas
Ohlson å gjøre noe fint for de som er
mest berørt av koronakrisen. 20
butikkteam over hele Norden bestemte
seg for å dekorere uteområdene til
lokale syke- og eldrehjem med
julebelysning.

Viktig nyhet for alle som leverer mat i
offentlig anskaffelser. Denne veilederen
bør du se nærmere på.

Les mer

Les mer

Les mer

Securitas Norge sine tiltak
for å begrense forurensning
Securitas Norge viktigste bidrag til bærekraft er kontinuerlig
reduksjon av forurensning. 25 prosent av bilparken er nå
elektrisk og vil øke.
Les mer
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Innovativ bærekraft i

Sparer bedriftene for

Velferdstjenesteutvalget

REMA 1000

store beløp

leverer innsikt

REMA 1000 har redusert sine egne CO2utslipp med over 60 prosent og har
allerede nådd målet for 2030 om
halverte utslipp. Bedriften har en rekke
innovative klimaprosjekter. Eksempelvis
har de investert i innovative
miljøkonsepter til sine nye lagerbygg og
investert i Norges største enkeltkjøp av
solceller.

Egenandel for karantenehotell kuttes fra
1.500 til 500 kroner per døgn. Dette er
et viktig gjennomslag for
bemanningsbransjen og andre i
næringslivet som er tungt rammet av
korona og som trenger tiltak som letter
byrdene. Karantenetiden er normalt 10
døgn.

- Velferdstjenesteutvalget leverer innsikt og
et bedre kunnskapsgrunnlag for å finne
løsninger, skriver Torbjørn Furulund i
Dagens Næringsliv (DN).
Les mer

Les mer

Les mer

-Uten bemanningsbyråene
hadde vi ikke klart oss
- Alle som arbeider i helse og omsorg kjenner på angsten. Vi
vet at marerittet kan komme tilbake. Men nå har vi erfaring,
sier Karianne Fedøy Magnussen, styrer for Metodisthjemmet
i Bergen. Her forteller hun hvordan sykehjemmet taklet
koronakrisen.
Les mer

Reglene er ikke like

Dette må du vite om
munnbind
I Trondheim har kommunen denne uken (uke 51) besluttet
munnbindpåbud innendørs for frisører og velværebedrifter,
mens det ikke er et krav i Oslo og Bergen.
Les mer

Vil gjøre en forskjell
- Det menneskelige aspektet ved direktørjobben i Astero,
gjør arbeidsdagen mer krevende, men også mye mer
givende, sier Per Olav Myrstad i et stort portrettintervju i
Romsdals Budstikke. Styrelederen i bransjen mener
samfunnet får mye igjen for å investere i bedrifter som
Astero.
Les mer
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