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Bemanningsbransjen går
bort fra lav stillingsprosent 
I mer enn halvparten av tilfellene er stillingsprosenten over
50% i bemanningsbransjen. Av disse er en av tre mellom 80
og 100%, viser ny undersøkelse. Det er en tydelig utvikling
bort fra lave stillingsprosenter. 

Les mer

  

Ekstrem vekst 
Statistisk sentralbyrå (SSB)
karakteriserer veksten i grensehandel
med Sverige de siste 10 årene som
"ekstrem". Ferske tall viser nå en
økning på 600 millioner i 2018. Flere
tusen norske arbeidsplasser er i fare. 

Les mer

Årets største 
Årets største fagkonferanse om
arbeidsinkludering. lar deg møte
Anniken Hauglie, Solveig Osborg Ose,
Ole Robert Reitan, Robert Steen, Anne
Britt Djuve og Milad Mohammadi, 7.-8.
mai på Scandic Oslo Airport. 

Les mer

Forhandler om lønn 
– Anslagene for prisveksten tyder på at
det i år blir mulig å få til både økt
reallønn og styrking av
konkurranseevnen, sier NHO-sjef, Ole
Erik Almlid om lønnsoppgjøret som
starter på mandag. 

Les mer

Hvilke frisører 
er best i landet? 
Lørdag 16. mars inntar tusenvis av frisører Petter Stordalens
nye storstue, The Hub, for å få med seg arrangementet «Hår
& Skjønnhet». En av de store begivenhetene under
arrangementet er prisfesten, hvor blant annet «Årets frisør»
skal kåres. 

Les mer
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Rikslønnsnemnda 
Rikslønnsnemnda utsetter behandlingen
av Pleie- og omsorgsoverenskomsten til
20. mars. 

Les mer

Kina-subsidier svir 
Norske skattebetalere "sponser" 15
millioner småpakkesendinger fra Kina til
Norge. NHO Service og Handel har tatt
opp disse subsidierte fraktkostnadene
med Samferdselsdepartementet for å få
like vilkår for handel. 

Les mer

Hedret for godt språk 
Dei to frisørkjedene Floke og Balanzera
er kåra til Årets nynorskbrukarar 2019,
melder Ivar Aasen-tunet. De er begge
medlem av NHO Service og Handel. 

Les mer

  

Bidro med 7,54 mill. 
- Jeg blir stolt når jeg ser hva vår
bedrift skaper av ringvirkninger i
samfunnet, sier gründer og sjef i vår
medlemsbedrift Petite Frisørene, Randi
Eriksen til Budstikka. 

Les mer

Helsenæringens verdi 
25. april blir det presentasjon av
stortingsmeldingen om helsenæringen
og lansering av Helsenæringens verdi
2019. 

Les mer

Hva skal vi leve av? 
NHO lager i 2019 et veikart for
fremtidens næringsliv. 

Les mer

Nå 2.426 medlemsbedrifter med 6.418 virksomheter. Nye er:
Andersen Nilsen AS
Nettsted

Din Optikkpartner AS
Nettsted

Matgrossisten Nord AS
Nettsted

Moda hårstudio AS
Nettsted

Ressurspool AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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