Spent før forhandlingstart til uken

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

04. mars 2022

Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Ukraina-krisen

NHOs fullmakt for
lønnsoppgjøret er klar
NHOs representantskap vedtok denne uken
forhandlingsposisjonen for årets tariffoppgjør. For NHO er
det viktig at oppgjøret bidrar til å skape verdier, sikrer
arbeidsplasser og ivaretar bedriftenes konkurransekraft.
Les mer

Angrepet på Ukraina

Sponser sommerjobb

Åpner dører

NHO følger situasjonen og vestlige
sanksjoner mot Russland. Mange
medlemsbedrifter er berørt. Her finner
du informasjon om sanksjoner,
oppfølging av ansatte, kontrakter til
kunder med tilknytning til Russland,
kontaktpunkter for næringslivet,
cybersikkerhet og annet aktuelt innhold.

Dersom du som arbeidsgiver kan tilby
sommerjobb til unge arbeidsledige, kan
du nå få støtte fra NAV.

Arbeids og inkluderingsbransjen gir
noen råd til de som av ulike grunner
sliter selv om pandemien er på retur.
Bransjens fagfolk gir gode råd i
videosnutter i sosiale medier.

Les mer

Les mer

Les mer

Slik går sykefraværet

NHO-lederprogram

Ny fagsjef handel

Legemeldt sykefravær innen helse økte
0,59 prosent, renhold økte 0,57
prosent, vakt økte 1,14 prosent, mens
fraværet var nær uforandret i kantiner,
viser fersk statistikk for fjerde kvartal

Lær om kjennetegn ved de beste
lederne når det gjelder bedriftskultur,
kommunikasjon, endringsledelse og å
skape menneskelig utvikling og
økonomisk vekst. Få modeller og

Tor Svarva er ansatt i
bransjeforeningen Handel, NHO SH,
som fagsjef med spesielt ansvar for
faghandel. Stillingen er nyopprettet.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47465E44774947514670404459/44405A4A764547504A7248465D4571[04.03.2022 13:04:29]

Spent før forhandlingstart til uken
2021. Sykefraværet er høyere i offentlig
enn i privat virksomhet.

Les mer

verktøy alle ledere trenger i sitt
lederskap.

Les mer

Les mer

FAFO-seminar

Arbeidstilsynet roser
bemanningsbransjen
På et Fafo-seminar denne uken gikk Sondre Varpe,
seniorinspektør i Arbeidstilsynet, gjennom hvilke erfaringer
de har gjort seg med bemanningsbransjen. Det var mye ros
og gode erfaringer som ble presentert.
Les mer

Stor frisør-mangel

Søker mangfold

Tar 3500 flyktninger

- Det er mangel på kompetente og
dyktige frisører, og selv om vi håper på
en bedring så tror vi dessverre at det vil
ta lang tid før vi ser bedring, sier Julie
Rismoen i Hairport Frisør AS med 127
ansatte.

Vil ansette hundre nye vektere: – Vi er
ute etter mangfold, sier vårt medlem
Quality Security Novus og Protect
Vakthold som betjener hele Østlandet.

Vårt medlem Hero Norge kan trolig ta i
mot 3500 flyktninger fra Ukraina på
kort varsel. Hero får nå mange
henvendelser fra eiendomsbesittere
som ønsker å tilby sine lokaler.

Les mer

Les mer
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Ekstraordinært årsmøte
Helse og Velferd
Ekstraordinært årsmøte Helse og Velferd er lagt til tirsdag
22. mars kl. 09:00 – 10:30 – digitalt på Teams.
Les mer

Ble brått mørkere

Slik ble 4. kvartal

Husk årsoppgaven

Bakteppet for årets første Økonomisk
overblikk er det dystreste på svært
lenge. Det er krig i Europa, med
allerede store menneskelige lidelser.
Krigshandlingene og sanksjonene vil gi

NHO Service og Handel offentliggjør
denne uken ferske tall som viser
hvordan pandemien traff
bemanningsbransjen. Mens hotell og
restaurant stoppet helt opp, var det økt

Vi minner om at frist for innrapportering
var 28. februar. For å unngå
forsinkelsesgebyr ber vi de som ikke har
levert årsoppgaven om å gjøre det så
raskt som mulig.
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Spent før forhandlingstart til uken
mindre handel. Usikkerhet om
leveranser har økt råvare- og
energipriser. Prisveksten kan øke fra et
allerede høyt nivå.
Les mer

behov innen helse og skole. I 4. kvartal
er bransjen i stor grad tilbake på førkorona nivå. Omsatte timer i 4. kvartal
lå 3,8% over nivået i 4. kvartal 2019.

Les mer
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Ferske tall:

Stor mangel på kompetent
personell: - Behov for en
grunnskolereform
Hele to av tre bedrifter oppgir at de har et udekket
kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer. Aldri
før har mangelen på relevant utdanning vært høyere, og det
er kompetanse innen håndverksfag som særlig utmerker
seg.
Les mer
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