Vi må fikse likviditetskrisen

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

13. november 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Glad for gjennomslag for
bred ordning – men vi må
fikse likviditetskrisen
Helt siden i sommer har NHO Service og Handel kjempet for
å gjeninnføre den brede kompensasjonsordningen for hele
næringslivet. Denne uken fikk vi gjennomslag. Men vi er ikke
i mål: - Bedriftene våre trenger hjelpen allerede i høst, sier
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm dir i NHO Service og Handel.
Les mer

Innreisekarantene

Ordensvaktbransjen

Nye frisør-satser

Regjeringen foreslår 480 millioner
kroner i en ny ordning som skal dekke
noen av utgiftene bedrifter har når
utenlandsk arbeidskraft må ha
innreisekarantene. - Et viktig tiltak.
Testing og karantene medfører store
kostnader i et ekstremt krevende
marked, sier Even Hagelien i NHO
Service og Handel.

Ordensvaktbransjen møtte
Kulturdepartementet:
- Vekterbransjen er underleverandør til
kulturbransjen, og det er urimelig at de
ikke godkjennes som dette, når større
kulturarrangementer ikke kan finne sted
uten et lovpålagt og forsvarlig vakthold,
sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i
NHO Service og Handel.

Vi minner om at Frisør og Velvære har
fått nye lønnssatser og ny satser for
hjelpearbeidere og lærlinger.

Les mer

Les mer

Les mer

Godt å ha Rune i ryggen
-Han har skaffet meg én jobb. Om jeg ikke kan fortsette her,
føler jeg meg trygg på at han finner en ny jobb. For Kate
Hermanstad (32) er kontaktperson Rune i Bjørg Fjell
Rekruttering blitt viktig. Her forteller hun hvorfor.
Les mer
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Å skape bedre liv

Videohjelp med Clas

Renhold-standard

- Det dreier seg om å gjøre livene til
folk gode, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid
under årskonferansen til NHO Service
og Handel, HANDLEKRAFT2020.

Vårt medlem Clas Ohlson lanserer
tjenesten ”Videohjelp med Clas”.
Kundene får råd og hjelp fra kyndige
reparatører direkte i mobilen.

Standard Norge, NHO Service og Handel
og bransjen har utviklet en veiledning
for smittevern for renholdsbransjen.
Dette er gjort på oppdrag fra Helse og
Omsorgsdepartementet.

Se film

Les mer

Les mer

Lederprogram er sluttført
NHO Service og Handels ledelse- og utviklingsprogram LOK2
(2019/2020) er sluttført i samarbeid med OsloMET.
Les mer

Forsvarskontrakter

Trygg julehandel

Verre enn i mars

Bli med på en serie med webinarer som
gjør deg bedre til å levere varer og
tjenester til Forsvaret. Anskaffelser for
1,5 milliarder ligger i potten.

NRK P2 Helgemorgen hadde besøk av
Linda Vist fra NHO Service og Handel
som snakket om: Hvorfor det blir kraftig
økning i årets julehandel. Hvordan man
kan gjennomføre julehandel i butikken
trygt. At det er mange gode løsninger
for å få varene hjem.

Korona-krise for frisører, verre enn i
mars. Frisørbransjen står trolig foran et
konkursras som særlig rammer
småbedrifter. Det er fare for at
kompensasjon kommer for sent.

Les mer

Les mer

Les mer

Vekter-konflikt

Rekordlang streik
trappes opp
Etter over to måneders streik tar NAF ut ytterligere 202
vektere og lærlinger i streik fra lørdag 14 november. Det
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skjer i Securitas, Avarn, Securitas Transport Aviation
Security, Skan-kontroll og Nokas Verdihåndtering.
Les mer

Nå 2.634 medlemsbedrifter med 7.342 virksomheter. Nye er:
Bowie AS
Haukeland Medispa AS

Haarverket AS

Inhouse Trondheim AS

Jeanette Kjeserud AS
Tuppein Frisør AS
Dine Medlemsfordeler
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