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Medlemsfordeler støttepakker NHOs Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

08. mai 2020

Vil gjøre renholdsbransjen
mer attraktiv 
"Kompetansestandard for Renholdsbransjen" er et prosjekt i
NHO Service og Handel som nå starter opp med Marianne
Grimsøen som prosjektleder. 

Les mer

  

Kritisk til veileder 
Advokat Henrik Bjørge i NHO Service og
Handel er kritisk til myndighetenes nye
veileder "Tjenestespesifikk veileder om
anskaffelse av helse- og
sosialtjenester". 

Les mer

Gjenåpning 
Regjeringen la denne uken frem en
rekke tiltak som del av en gradvis
gjenåpning av samfunnet. 

Les mer

- La BHT gi krisehjelp 
Bedriftshelsetjenester kan sterkt øke
testkapasiteten av korona i Norge og
utgjøre en meget stor forskjell for å få
hjulene i gang igjen. 

Les mer

Krisen treffer med ulik
tyngde 
Koronapandemien treffer norsk næringsliv hardt, men med
ulik tyngde og til ulik tid, viste dagens møte mellom våre
medlemsbedrifter og NHO-sjef Ole Erik Almlid og leder av
NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Les mer
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Aktivt liv etter 67 år 
-Behovet for et aktivt liv stopper ikke
når man fyller 67 år. Vi er derfor glade
for at regjeringen foreslår å fjerne den
øvre aldersgrensen på 67 år for
brukerstyrt personlig assistanse (BPA),
sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av
NHO Service og Handel. 

Les mer

Fafo kartlegger 
Fafo skal sammen med Unge
funksjonshemmede og Arbeid &
Inkludering i NHO Service og Handel
kartlegge bruken av digitale verktøy
som arbeidsmarkedstiltak under korona-
krisen. 

Les mer

Utviket smart løsning 
Vår medlemsbedrift Coor og Rørlegger’n
AS i Skien har de utviklet en mobil,
berøringsfri vaskestasjon der du får
vasket hendene uten tilgang på strøm
og vannrør. Løsningen vil gjøre
gjenåpning av lokaler og overholdelse
av smittevernstiltak litt lettere. 

Les mer

  

Selge til det offentlige
NHO fortsetter serien med
direktesendte nettmøter hvor vi
sammen med myndigheter og andre
organisasjoner orienterer om viktige
endringer, aktuelle vurderinger og nye
løsninger som har innvirkning på
hvordan din bedrift kan drive videre.
Tid: 14.05.2020 kl. 09.30 - 11.00 

Les mer

Slik påvirkes du 
Hver uke siden krisen startet har NHO
sendt ut en medlemsundersøkelse til
bedriftene for å få innsikt i hva som er
de største utfordringene og hvordan
dette utvikler seg uke for uke. Her er
oversikt over utviklingen i våre bransjer.

Les mer

Viktig portal 
Søknadsportalen for
kompensasjonsordningen for
næringslivet er åpen både for bedrifter
som er stengt av myndighetene, og
øvrige foretak med betydelig
inntektstap. 

Les mer

Nå 2.576 medlemsbedrifter med 7.170virksomheter. Nye er:
Almansoori Flavia Al-
Mansoori
Bygg & Industri Norge AS
Clippers Studio AS
Espe Produkter AS
Espen Storhaug AS

Face By Silje Yvonn AS
Glød hudklinikk AS
Hansen Willumstad
Helens Hud- og Fotpleie
AS
Irina Sokolova

Memonas Beauty Room AS
Ringo Bodø AS
Salong Fantasi Olga
Brønmo
Solvor's Hårdesign Solvor
Bore Sjursen

Stine Barbos Hudpleie AS
Sturla Kregnes AS
Vivo Kristiansand AS
Zanzuel & Klinikk Nova AS
Zenz Ida-Kristin Oudmayer

Dine Medlemsfordeler
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