Slik er din bransje under korona

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

21. august 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Slik er bransjeutviklingen
under korona-krisen
Koronakrisen har rammet mange av NHO Service og Handels
medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn
andre. Denne uken publiserte vi ferske tall om utviklingen.
Les mer

Mekler på overtid

Normaliseres

Netthandel vokser

Klokken 24 natt til fredag utløp fristen
for meklingen i tariffoppgjøret i det
såkalte frontfaget. Partene mekler nå på
overtid.

"Bemanningsbransjen normaliseres?" er
overskriften på et webinar der du får
møte våre medlemsbedrifter Jobzone og
Adecco i Trondheim. Se opptak her.

Les mer

Les mer

Netthandel vokser i NHO Service og
Handel. Et eksempel er Milrab.no som
er nytt medlem. Bedriften driver
netthandel og leverer taktisk utstyr til
politi, forsvar og det kommersielle
markedet, omsetter for 150 millioner
kroner og har 80 ansatte i Osloområdet.
Les mer

Slik blir tariffoppgjøret i
NHO Service og Handel
Koronakrisen er et tungt bakteppe når tariffoppgjøret for
NHO Service og Handel starter med vekteroverenkomsten
25 august. Så følger renhold i september og Service- og
vedlikehold i oktober.
Les mer
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Krisen er ikke over

Trenger begge deler

Fritt behandlingsvalg

En tredjedel av bedriftene i drift- og
servicebransjene har til nå sagt opp
ansatte og nesten halvparten sier de
har planer om oppsigelser i tiden som
kommer. På tross av forlengelse av
permitteringsordningen planlegger en
tredjedel å si opp mer enn ti prosent av
sine ansatte.

- Når ideelle aktører overtar for
kommersielle mister staten
skatteinntekter og fordelingen av
skattemidlene blir «privatisert», skriver
Aslak Versto Storsletten i Civita i VG

-Jeg håper at alle på venstresiden, som
har tenkt å fjerne fritt behandlingsvalg,
setter seg ned og ser "Helene sjekker
inn" på NRK TV fra Hurdalssjøen
Recoverysenter, sa Erna Solberg i sin
tale til Høyres stortingsgruppe og
regjeringsmedlemmer samlet til
gruppekonferanse i Oslo

Les mer

Les mer

Les mer

Korona

Bemanningsbedriften tilbyr
ansatte 1000 kroner i uken
for å sykle til jobb
– Dette er et av våre bidrag til koronadugnaden, sier daglig
leder Magne Lilloe i vår medlemsbedrift Muncitori
Bemanning.
Les mer

Nå 2.609 medlemsbedrifter med 7.250 virksomheter. Nye er:
Ecohair AS

Frida Lien Pannberg

Modern Design Ringnes AS

Eluce AS

Match Bemanning Vest AS

Modern Design Vika AS

OLillys Barbershop &
Salong AS
Salong Han og Henne
Dine Medlemsfordeler
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