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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Ukraina-krisen

SATS går til
NHO Service og Handel
Norges største treningssenterkjede melder seg inn i NHO
Service og Handel. SATS har 260 treningssentre i Norden.
Selskapet har ca 4000 ansatte i Norge, hvorav 842 fulltids
ansatte. I SATS-gruppen inngår også treningssenterkjeden
Fresh Fitness med 31 treningssenter i Norge.
Les mer

Best på likestilling

Følgene av krigen

-Bedrifter vil hjelpe

Vårt medlem IKEA klatrer fra fjorårets
11. plass til topps på den ferske
utgaven av likestillingsindeksen som ble
sluppet denne uken.

NHOs Økonomiske overblikk 1/2022 er
oppdatert med analyse av konsekvenser
av Ukraina-krisen. I korte trekk
innebærer krigen mindre handel mellom
de berørte landene og resten av verden,
redusert tilgang og høyere priser på
energi, mat og andre råvarer og høyere
prisvekst generelt, og virkninger i
finansmarkedene.

UKRAINA-KRISEN: -Jeg har de siste
ukene snakket med mange bedrifter
som på eget initiativ og for egen
regning tar stort ansvar for å hjelpe de
mange menneskene som nå må droppe
det meste de har i hendene og flykte fra
de samfunn de er glad i, sier AnneCecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO
Service og Handel.
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Oppgjør-start i april

Oversatt til engelsk

Ny lære- og kursplan

Forhandlingstart for renholdsoverenskomsten er 19. april, mens
oppgjøret for vektere tar til 25. april. Så
følger våre øvrige avtaler i tur og orden.
Her er oversikt.

Kompetansestandard Renhold er nå
oversatt til engelsk. Alle medarbeidere
som har standarden i en app på mobil
vil få en oppdatert versjon tilgjengelig
på mandag. Dette vil gjøre det lettere å
rekruttere til bransjen.

Politidirektoratet har fastsatt endring i
lære- og kursplanen for nasjonal
grunnutdanning for vektere. Endringene
gjelder kravet til
klasseromsundervisning. Her er ny
versjon av læreplan og kursplan.
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13 store deler sin erfaring

Slik håndteres salg på tvers
av fysiske og digitale flater
Nye salgskanaler og nye verdikjeder skaper nye
utfordringer. 13 av Norges største aktører innen varehandel
er intervjuet om hvordan de håndterer salg på tvers av
fysiske og digitale flater. Resultatet av intervjuene er samlet
i en rapport som blir presentert og tilgjengeliggjort på vårt
frokostmøte den 19. mai.
Les mer

Brudd i frontfaget
Det er brudd i forhandlingene for
frontfagsoppgjøret. Det var
Fellesforbundet som begjærte
forhandlingene mellom partene for
avsluttet tirsdag 15. mars. Dermed er
det klart at Fellesforbundet og Norsk
Industri må ha hjelp fra Riksmekleren
for å komme videre.
Les mer

Prioriterer BHT-

Heftig på lørdag

pliktige næringer
En stor andel av virksomhetene som får
tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2022 er BHTpliktige. Det vil si at de skal være
knyttet til en godkjent
bedriftshelsetjeneste. Derfor vil tilsynet
legge vekt på hvordan virksomheten
bruker bedriftshelsetjenesten.

Lørdag 19. mars kan du se dedikerte
fagutøvere kjempe side om side på
Clarion Hotel The Hub. Her får du
spenning, inspirasjon og faglig glede.
Rundt NM-arenaen står flere av
bransjens leverandører, samtidig som
du kan delta på ulike faglige seminarer.
Les mer
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Klart for Norges største
miljødugnad for barn
Vårt medlem Clas Ohlson, Batteriretur, VARTA og
organisasjonen Miljøagentene starter denne uken
konkurransen Batterijakten. I løpet av tre uker skal over
16.000 fjerdeklassinger konkurrere om å samle inn flest
mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning.
Les mer

Slik er sanksjonene

HMS for handel i 2022 Husk årsoppgaven

Utenriksdepartementet inviterer norske

HMS-nettverket for handel vil ha fire

Vi minner om at frist for innrapportering
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Norges største går inn i NHO Service og Handel
næringslivsaktører til orienteringsmøte
om sanksjonsregelverket mandag 21.
mars.
Les mer

møter i 2022. Obs ny dato - første møte
er 6. april (endret fra 5. april) , 28. juni,
6, september og 22.november.
Les mer

var 28. februar. For å unngå
forsinkelsesgebyr ber vi de som ikke har
levert årsoppgaven om å gjøre det så
raskt som mulig.
Les mer

Kronkk

De store oppgavene har
ikke forsvunnet
De store oppgavene tok ikke coronapause. De forsvinner
heller ikke med nye kriser som krigen i Ukraina. Skal vi få
fart på det grønne skiftet, må bedriftene, kapitalen og
myndighetene løfte i samlet flokk, skriver NHO-sjef Ole Erik
Almlid i E24.
Les mer

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 930 88 777- nhosh.no
Registrere | Avregistrere

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47465E44774947514670404459/44405A4A764547504A7248465D4571[23.03.2022 09:48:31]

