
Apsis Newsletter Pro

http://www.anpdm.com/...or4PreviewPublic.anp/Show/42435C4B7645425E43754343?ns=44475B447548455F4B77454150457142465E41[19.01.2018 13.38.33]

Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

19. januar 2018

Foreslår
autorisasjonsordning 
for bemanningsbedrifter 
En autorisasjonsordning for bemanningsbedrifter som
leverer til bygg og anlegg bør etableres. Det foreslo NHO
Service og Handel under en høring på Stortinget, torsdag,
denne uken. 

Mer om saken

  

Helter på Fornebu 
Bemanningsbyrået Orange Helse ble i
fjor omdøpt til Sydvest Prosjekt.
Aftenposten har i dag en heltehistorie
om to ansatte i bedriften som reddet
livet til en gammel dame i brann på
Fornebu denne uken. 

Les mer

Norges beste 
Vår medlemsbedrift Komplett.no er
blant de ti mest innovative bedriftene i
Norge, i følge NHHs nye barometer. 

Les mer

Starter på ny 
Med 33 års erfaring er Kirsten Strand
Korgerud fra Hønefoss en av de eldste i
bemanningsbransjen i Norge. Nå starter
hun opp ny virksomhet. Selskapet heter
Cantus Personell AS og har hovedvekt
på rekruttering og rådgivning. 

Les mer

  

6 tiltak mot krim 
NHO og NHOs landsforeninger har blitt
enige om en storsatsing mot
arbeidslivskriminalitet. Slik krim raner
samfunnet for 28 milliarder kroner årlig.
Her er de seks viktigste tiltakene. 

Les mer

Tillit i barnevernet 
- Økonomiske hensyn skal ikke være
styrende i barnevernet, skriver fagsjef
Maria Reklev i dagens VG. 

Les kronikken

Lik rett til å selge øl 
Enkelte kommuner sier ja, mens andre
sier blankt nei til at øl bestilt over nett
kan leveres hjemme på døra av
nettbutikker. Vinmonopolet kan derimot
levere fritt i alle kommuner. NHO
Service og Handel ber om likbehandling
av ølsalget. 

Mer om saken
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NY regjering 

Det viktigste for din bransje
En god nyhet fra regjeringserklæringen er at NHO Service og
Handel har fått politisk gjennomslag for måling av kvalitet i
omsorgstjenester og åpenhet om resultatene. Her er
oversikt over det viktigste i den politiske plattformen for
våre bransjer. 

Les mer

  

Historisk for vektere 
Norge er først ute i Europa med å
formalisere et tett samarbeid mellom
politi og vektere. I dag ble avtalen
underskrevet av politidirektør Odd
Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin
Skogen Lund. 

Les mer

Du kan dra fordel av..

Økt anerkjennelse og tyngde til glede
for blant annet våre medlemmer. Det
blir trolig konsekvensene når Høyskolen
i Oslo og Akershus (HiOA) nå blir
oppgradert til universitet. 

Les mer

Brannsikrings-slurv 
Boligbranner økte 12 prosent i 2016-17.
Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk
av elektriske apparater, er
overrepresentert i statistikken. – Det
slurves med brannsikringen, sier
sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i
vår medlemsbedrift Verisure. 

Mer om saken

Nå 2.267 bedrifter med 5.813 virksomheter. Nye er:
Trendy Frisørsalong AS
Nettsted

Strikkeverket Bærums
Verk AS
www.strikkeverket.no

Norgesvask AS
www.norgesvask.no

Nail Tech AS
www.nailtech.no

Getvital Sports AS
www.getvital.no

Dansk Rørteknikk AS
www.drteknikk.no

Mer om saken

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhoservice.no

Registrere | Avregistrere

https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2018/her-er-det-viktigste-for-vare-bransjer/
https://www.nhoservice.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/Politi-og-vekter/
https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2018/du-kan-dra-fordel-av-norges-nye-universitet/
https://www.nhoservice.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/slurv-med-brannsikringen/
http://www.ledigtime.no/trendyfrisor/p/hjem
http://www.strikkeverket.no/
http://www.norgesvask.no/
http://www.nailtech.no/
http://www.getvital.no/
http://www.drteknikk.no/
https://www.nhoservice.no/medlemsforhold/
http://www.nhoservice.no/
http://www.anp.se/form/414A5E467748435E4371

	anpdm.com
	Apsis Newsletter Pro


