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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

01. juni 2018

KrF rammer nå 
de som ikke har jobb 
KrF blir med og sikrer flertall for å begrense innleie i alle
bransjer i Norge, skriver VG. - Mest skadelidende blir de som
står utenfor arbeidslivet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn. KrFs
talsperson Steinar Reiten (bildet) har frontet det omstridte
forslaget som regjeringen og NHO er i mot. 

Les mer

  

BHT er evaluert 
En uavhengig ekspertgruppe har
evaluert dagens bedriftshelsetjenester
(BHT) og foreslått modeller for en
fremtidig organisering av ordningen.
Rapporten, som ble offentliggjort sist
uke, skal legges frem og debatteres på
et seminar 5. juni. 

Les mer

The Garden Party 
NHO Service og Handel har hagefest 20.
juni i Næringslivets Hus. Samme dag er
det TREND-konferanse. Kommer du? 

Les mer

Ikke til barnets beste 
Stortingsvedtak som ikke er til barnets
beste ble fattet denne uken. I forslaget
fra Ap som fikk flertall i Stortinget
mandag kveld, bes regjeringen om å
sørge for at andelen ideelle
barnevernstjenester øker kraftig, på
bekostning av andre private. 

Les mer

  

Først i NHO Gründer 
3. februar åpnet Alexandra Verdu-
Isachsen dørene til Landhandleriet.
Etter kort tid forsto hun at hun trengte
litt ekstra hjelp. 

Tapte muligheter 
– Det er ingen logiske grunner for at
Oslo skal la være å undersøke hele
markedet når man gjør en så stor
investering som drift og utvikling av

Personvern utsatt 
Innføring av ny personvernregler
(GDPR) er utsatt til 1.juli. 

Les mer
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Les mer
300-400 sykehjemsplasser, skriver Nina
Torp Høisæter i vår medlemsbedrift
Aberia Healthcare i Dagsavisen . 

Les mer

Ny forskning 

Slik takler de beste
sykefraværet 
Hvordan jobber de beste for å holde sykefraværet nede?
Svar får du i en større forskningsrapport fra FAFO som
legges frem 12. juni. Rapporten viser "best practice" i privat
og offentlig virksomhet. 

Se film

  

Siste nytt fra Handel 
Nyhetsbrev nr. 2 -2018 fra Handel er nå
tilgjengelig på web. 

Les mer

Barnevern granskes 
Private barnevernsaktører skal
granskes, varsler barne- og
likestillingsminister, Linda Hofstad
Helleland til VG. - Meget bra. Vi ønsker
tiltak som bidrar til økt seriøsitet
velkommen, sier Maria Reklev, fagsjef
for bransjen i NHO Service og Handel. 

Les mer

Hjalp 1.662 personer 
1.662 personer fikk jobb. viser
årsrapport for Ringer i vannet for 2017. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.378 medlemsbedrifter med 5.785 virksomheter. Nye er:
Veksthuset Bemanning AS
Nettside

Dukon AS
Nettside

De 3 Stuer
Ny virksomhet
Nettside

H.H.Frisør Halat 
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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