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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

12. april 2019

Slik ble oppgjøret 
Har du sjekket hva lønnsoppgjøret 2019 betyr for din
virksomhet. Her får du oversikt. 

Les mer

  

Fordel for de små 
- Lille Doffin vil bli tatt med i
vurderingen og kan bli etablert som en
ny en fordel for småbedrifter, sier Anne-
Cecilie Kaltenborn om stortingsmelding
om offentlig innkjøp som ble lagt frem
onsdag denne uken. 

Les mer

Penger å hente 
Mange av medlemsbedriftene i NHO
Service og Handel er opptatt av
tjenesteinnovasjon. Er du en av disse?
Se hvordan du kan få økonomisk støtte
til innovasjon. 

Les mer

Kutte momsfritak 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil
kutte ut momsfritaket på netthandel
med virkning fra 1. august. Regjeringen
vil utsette avviklingen til 2020. 

Les mer

  

Viktig sommerleir 
Ungdommer utsatt for overgrep
inviteres på gratis sommerleir i
Grimstad i sommer av NHO Service og
Handel i samarbeid med Stine Sofie
Senteret. 

Les mer

Sterkere bærekraft 
Compass Group Norge styrker arbeidet
med bærekraft ved hjelp av en ny
rapport. 

Les mer

Fikk et nytt liv 
– Før skjedde mye etter avtaleboka. Et
kinobesøk måtte kanskje planlegges 14
dager i forveien, sier CP-rammede
David Brandborg (26). Han har fått et
nytt liv takket være vår medlemsbedrift
Assistermeg. 

Les mer
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5 kjappe før påske 
Her er de fem beste rådene for å sikre mot innbrudd i
påsken. 

Les mer

  

Reddet 30 personer 
Stor innsats fra Sandra Helland (23) i
vår medlemsbedrift Sogn Vegteneste
berget mange liv da det begynte å
brenne i et vogntog inne i den 11
kilometer lange Gudvangatunnelen. 

Les mer

Norges største måling
8 av 10 ønsker valgfrihet innen helse,
viser Norges største måling av
nordmenns holdninger i helsepolitikken.
Se film med våre kommentarer. 

Les mer

Siste fra bemanning 
Har du fått med deg de siste nyhetene
fra bemanningsbransjen? Se
nyhetsbrevet som kom denne uken. 

Les mer

Nå 2.430 medlemsbedrifter med 6.584 virksomheter. Nye er:
BackUp Solutions AS
Nettside

Bgb AS
Nettside

OSLO HUDPLEIEKLINKK
Bogstadveien, Grünerløkka
og Pilestredet
Nettside

Oasis Global AS
Nettside

Vaktcompaniet AS
Nettside

Øst-Con AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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