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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Grunnlaget for
lønnsoppgjøret
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
(TBU) la i dag frem sin foreløpige rapport. Det er
grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022. - Tallene viser at
lønnsveksten i industrien ble som anslått i oppgjøret i fjor,
sier Øystein Dørum i NHO.
Les mer

Bedre partssamarbeid HMS-kort må fornyes

Krever godkjenning

Denne uken har renholdsgruppen i
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)
vært på et viktig oppdrag: Sammen
med NHO Service og Handel har de
brukt to dager på å jobbe seg tettere
sammen foran årets tariffoppgjør.

Bedrifter innen bilpleie, dekklagring og
dekkskift må fra 1. juli dokumentere at
de har godkjent bedriftshelsetjeneste
(BHT), HMS-kort, vernetjeneste og
skriftlige arbeidsavtaler.
Godkjenningsordningen blir som for
renholdsbransjen.

Les mer

Fra og med februar 2022 blir D-numre
som er eldre enn fem år automatisk
satt som inaktive i Folkeregisteret.
Dette kan påvirke mange HMS-kort
bestilt med D-nummer. Etter 1.
september vil et HMS-kort med
inaktivt D-nummer være gyldig kun i
30 dager.

Les mer
Les mer

Instruktøropplæring

NHO-lederprogram

Bemanningskrise

Instruktøropplæring for "Nasjonal
grunnleggende vekteropplæring"
starter 23. mars på Gardermoen.

Lær om kjennetegn ved de beste
lederne når det gjelder bedriftskultur,
kommunikasjon, endringsledelse og å
skape menneskelig utvikling og
økonomisk vekst. Få modeller og
verktøy alle ledere trenger i sitt
lederskap.

Erna Solberg er lite begeistret for
regjeringens forslag om forbud mot
innleie. - Det er et stort problem for
bedrifter at de ikke får tak i kvalifisert
arbeidskraft, spesielt innen bygg og
anlegg, sier hun til Drammens Tidene.

Les mer

Les mer
Les mer

Webinar:

Lansering av Helsepolitisk
barometer 2022
Hvilke meninger har befolkningen i helsepolitikken? Bli
med på lansering av Helsepolitisk barometer 2022 den 7.
april.
Les mer

Årets HR-avdeling

Hedret Rema Storslett Prisfesten 2022

Vårt medlem ISS Facility Services er
kåret til Årets HR-avdeling under The
Hunt som er en inspirasjonsdag og en
prisfest for HR-, bemannings- og
rekrutteringsbransjen.

Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro AS
går til Rema 1000 på Storslett. Nordtro
har rekordhøye resultater for 2021.

Prisfesten for Årets Frisørkonkurransene og kåringen av
Norgesmestere avholdes lørdag 19.
mars på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Les mer
Les mer

Les mer

Stortingsflertallet ønsker
løft for tilrettelagt arbeid
I en innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen ønsker både
opposisjon og posisjon flere tilrettelagte arbeidsplasser. I
tillegg ønsker Stortinget en bedre modell for oppfølging i
ordinært arbeidsliv, hvor også andre aktører enn Nav kan
stå for oppfølgingen.
Les mer

Ny rapport

Hva kjennetegner en god,
fremtidsrettet arbeidsgiver?
Vi har vært igjennom den største endringen i arbeidslivet
på lang tid, og vi skal ikke tilbake til sånn det var før.
Halvparten av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte
jobb, og mange bedrifter opplever høy turnover. Hva kan
du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse
framover, tiltrekke deg de beste og beholde de du har?
Her er rådene fra Abelias ekspertutvalg.
Les mer
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