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Medlemsfordeler Ferske tall Handel Ukraina-krisen

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

4. november 2022

Vekst i usikre tider 
I tredje kvartal opplever bemanningsbransjen på de fleste
områder stor etterspørsel etter personell, viser fersk
statistikk fra NHO Service og Handel. - Regjeringens forslag
om dramatiske begrensninger skaper likevel stor usikkerhet i
bransjen, sier bransjedirektør Even Hagelien. 

Les mer

  

God på inkludering? 
NHO starter i dag en større kampanje
som skal gå i lokalaviser over hele
landet. Viktige aktører er
bemanningsbedrifter og arbeids- og
Inkluderingsbedrifter. Målet er å hjelpe
arbeidsgivere med å finne arbeidskraft.
NHO vil gi inspirasjon og hjelp til
hvordan din bedrift kan lykkes med
dette gjennom flere kanaler for
rekruttering. En av kanalene er
Jobbmatchen. 

les mer

To gode timer 
Du vil garantert ha utbytte av å tilbringe
to timer med oss. Her skal vi gjennom
temaer som hvordan du får synliggjort
din bedrifts bærekraftsarbeid,
krisehåndtering, og hvordan du kan
forberede deg deg eller sjefen din på å
bli intervjuet. Velkommen til
Kommunikasjonskraft 2022, den 9.
november Kl. 09.00 - 11.30. 

Les mer

-Ikke godt utredet 
Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO
SH sier til Dagsavisen at når
regjeringen allerede nå kommer med
unntak fra et lovverk, som ble foreslått i
sommer, viser det at forslagene om
innstramming av bemanningsbransjen
ikke er godt nok utredet. 

Les mer

Siste frist for påmelding
mandag kl. 13.00 
9. november: Handlekraft 2022.
Velkommen til en dag med spennende faglig påfyll og
inspirerende foredrag og nettverk. På NHO Service og
Handels årlige årskonferanse kombinerer vi vår
generalforsamling med en engasjerende dag hvor du kan
møte andre i samme bransje som deg. 

Les mer
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Årets Frisør 2023 
Registrering til Årets Frisør 2023 er i
gang! Her finner du både reglement og
link til registrering/påmelding til
fotokategoriene i Årets Frisør-
konkurransen. Frist for påmelding er
30. november, og siste frist for å levere
bildene er 15. desember. 

Les mer

Instruktøropplæring 
21 - 23 november er det
Instruktøropplæring for vektere som er
et samarbeid mellom Politihøgskolen,
Politidirektoratet og NHO Service og
Handel. 

Les mer

Bryter instruksen 
Regjeringen bryter utredningsinstruksen
for å oppnå et politisk mål i
innleiespørsmålet. Regjeringens forslag
til innstramminger i innleieregelverket,
som skal behandles i Stortinget i høst,
vil gripe direkte inn i bedriftenes drift,
mener NHO. 

Les mer

Kronikk: 

Den norske modellen er like
viktig som den norske
skogen 
- Privat eierskap i næringslivet burde være like viktig for
regjeringen som det at staten skal kjøpe opp
skogeiendommer, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir.
i NHO Service og Handel i Dagens Perspektiv. 

Les mer

NHO støtter
Pensjonsutvalgets
anbefalinger 
Pensjonsutvalget ble gitt i oppgave å vurdere om det var
behov for pensjonsreformen som ble gjennomført i 2011, om
reformen har virket etter hensikten og om det var behov for
justeringer. NHO har her kommentert på de viktigste
justeringsforslagene. 

Les mer
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