Ap er blitt arrogante overfor næringslivet

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

02. juli 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

- Ap er blitt arrogante
overfor næringslivet
- Det er ikke til å tro at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr
Støre, i en tid da arbeidsplassene i private bedrifter er under
massiv trussel, mener at det er disse bedriftene som er
problemet for samfunnet vårt, skriver adm. dir. i NHO
Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagbladet.
Les mer

Feil om smittevern

Ap fabrikkerer tall

Ny kontrakt

- Private aktører hindrer ikke
smittevern, skriver Torbjørn Furulund,
bransjedirektør i NHO Service og Handel
i Dagsavisen.

NHO Service og Handel fremhever
overfor NRK at Arbeiderpartiets Masud
Gharahkhani fabrikkerer tall om det
private helseforetaket Stendi.

Lovendring som trår i kraft 1. juli er tatt
inn i en oppdatert versjon av
standarkontrakt for
bemanningsbransjen. Den heter
"Alminnelige kontraktsbestemmelser om
leie av arbeidskraft" og er tilgjengelig
for våre medlemmer her:

Les mer

Les mer

Les mer

Handel til himmels

Nye retningslinjer

Grensehandel

Netthandelen økte nær 40 prosent i
mai, mens omsetningen på
bensinstasjoner sank - 11,4 % i volum
og - 19,2 % i verdi, viser ferske SSBtall. Etter en rekordsterk oppgang på +
4,8 prosent fra mars til april, fortsetter
økningen for detaljhandelen med en
vekst på + 2,8 prosent til mai, på

29. juni 2020 kom en oppdatering av
felles retningslinjer for smittesikkerhet
for bedrifter og ansatte, samt av en
brosjyre til kunder som brukes ved
oppdrag i hus og hjem. Dette er utviklet
av oppdragsgivere og
skadesaneringsbedriftene som står
sammen for å ivareta sikkerheten til

Koronakrisen gir ny og verdifull innsikt i
grensehandelen. Nå krever
grensehandelsalliansen at regjeringen
reagerer slik at arbeidsplasser ikke
forsvinner ut av landet, melder E24.
Les mer
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sesongjusterte volumtall.

kunder, skadelidte og ansatte.
Les mer

Les mer

Ikke rom for tillegg

Skal føre tilsyn

Avbrutt permittering?

Det er vedtatt en stram fullmakt som
gjenspeiler den dramatiske situasjonen
som norske bedrifter står i. Det er ikke
rom for sentrale tillegg i år.

Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn
med om innleie fra bemanningsforetak
er lovlig og om de innleide likebehandles
med fast ansatte.

Stortinget har vedtatt å innføre en
midlertidig ordning der bedrifter kan få
tilskudd for å ta egne permitterte
arbeidstakere tilbake i jobb.

Les mer

Les mer

Les mer

- Fornuftig at vektere kan
avlaste politiet
Vektere kan overta deler av arrestanttransporten, foreslår
regjeringen i en ny stortingsmelding.
Les mer

Koronakrisen

Besøksverter gir gode
erfaringer
Besøksverter fra arbeid og inkluderingsbedriften Durapart
legger til rette for at pårørende kan møte beboere på en
trygg måte. Dermed bygges karrierer samtidig som
institusjonen avlastes, og folk får møte hverandre..
Les mer

Varehandel og nettbutikker
får ny, moderne
overenskomst
Handel og Kontor (HK) og NHO Service og Handel har blitt
enige om en ny tariffavtale som skal tas i bruk i
varehandelen – inkludert netthandel.
Les mer
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Nå 2.607 medlemsbedrifter med 7.266 virksomheter. Nye er:
Sigma Nord AS

Calma Beauty AS

Fra Topp Til Tå Sørgård

Hårsans AS
Yngve Hakestad AS
Dine Medlemsfordeler
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