6 av 10 har lavere etterspørsel siste 4 uker

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

08. januar 2021

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Nær 6 av 10 har lavere
etterspørsel siste fire uker
Undersøkelsen går regelmessig til alle medlemsbedrifter i
NHO og gir ca 3.600 svar. 500 av disse er fra våre bedrifter.
Hovedfunn for våre bedrifter i uke 1 - 2021 er:
56 % har merket lavere etterspørsel siste fire uker.
21 % har hatt økt omsetning siste 4 uker, 29 % har hatt
omtrent som i fjor og 50 % har hatt lavere omsetning.
17 % har gjennomført oppsigelser.
16 % har planer om oppsigelser.
14 % har likviditetsproblemer.
15 % av bedriftene frykter konkurs.
27 % av bedriftene har permittert ansatte.
31 % av bedriftene vil ha permitterte om 10-14 dager (midt
i januar).
Se utviklingen fra mars til nå

Støtte ut april

Food (r)evolution

- Vi vil gi alle sjansen

Regjeringen har besluttet å utvide
kompensasjonsordningen for
næringslivet ut april. Støttenivået blir
på 80 prosent, det samme som i januar
og februar.

Forbrukernes bevissthet om koblingen
mellom klimautfordringene, bærekraft
og mat er lav. Hele 8 av 10 nordmenn
sier de ønsker å leve mer bærekraftig,
men nesten 70 prosent synes det er
vanskelig å velge bærekraftig mat.
Dette skal bærekraftsprosjektet Food
(r)evolution gjøre noe med.

Vårt medlem Support Service Partner
ble startet av to ungdommer i
Tønsberg. Nå har de 250 ansatte. 80
prosent kommer fra NAV. – Vi vil gi alle
en sjanse, sier Patrick Solrunarson. Se
filmen som gjorde inntrykk på NHOs
Årskonferanse 2021.

Les mer

Les mer

Se film

Frokostmøte
for netthandel
Nettverket for våre medlemmer innen netthandel har
frokostmøte 21. januar kl 8.30 - 10.00.
Hva har annerledesåret 2020 bidratt til for netthandelen?
Hva betyr dette for netthandelen fremover?
Har utenlandske nettaktører betydning for utvikling av
netthandelen i Norge? Hvilke gode råd gir vi til nettaktører?
Les mer
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Innovativ bærekraft

Skjerpet smittevern

Registrering innreise

REMA 1000 har redusert sine CO2utslipp med over 60 prosent og har
allerede nådd målet for 2030 om
halverte utslipp. Bedriften har en rekke
innovative klimaprosjekter.

Fra 6. januar ble det innført skjerpede
nasjonale smitteverntiltak for
arbeidsmarkedstiltakene.

For bedre smittekontroll skal alle som
reiser til Norge registrere seg før de
krysser grensen. Dette gjelder også
norske statsborgere.

Les mer

Les mer

Les mer

Fire avtaler vedtatt
Etter uravstemning på tampen av året ble avtaler vedtatt for
renhold, service- og vedlikehold, parkering, samt tunell, bom
og bru. Dette er fire avtaler mellom NAF og NHO Service og
Handel.
Les mer

Nytt om smittevern fra Regjeringen

NFVB anbefaler ekstra
aktsomhet
Regjeringen har gitt nye råd om nasjonale smitteverntiltak
for å motvirke tendensen til større smitte etter jul. For
frisør- og velværebransjen medfører dette foreløpig ingen
endring i drift, men NFVB anbefaler ekstra aktsomhet de
neste ukene.
Les mer

-Ingen grunn
til å frykte
svenske tilstander
Torbjørn Furulund svarer Ingvild Kjerkol (Ap) som er i mot
fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester.
Les mer
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