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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk
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01. februar 2019

Handelen stuper: 
350-kronersgrensen 
må bort i år 
– Trolig er en av årsakene for nedgangen 350-
kronersgrensen, som favoriserer utenlandske aktører i
konkurranse med norske nettbutikker og fysiske butikker,
sier Leif Bache-Mathiesen, direktør for Handel i NHO Service
og Handel, om desembertallene. 

Les mer

  

Gleder syke barn 
Mote Med Mening er en non-profit
satsing som generer midler til gode
formål. I år går pengene til
Sykehusklovnene. Bak satsingen står
vår medlemsbedrift Olimb & Co Frisører.

Les mer

Nye bransje-verktøy 
NHO Service og Handel lanserer 5.
februar en ny bransjestandard for
skadesanering som kan gi stor
samfunnsgevinst. 

Les mer

Beste talent-utvikling 
Norge er på 4. plass i en global måling
over evne til å tiltrekke, utvikle og
beholde talenter, viser ny rapport fra
Adecco. 

Les mer

  

Gransket 106 tilfeller 
Målet er å få ny kunnskap om når det
svikter og når det går bra i
barnevernets arbeid. En ny rapport fra
Helsetilsynet har gjennomgått 106
barnevernssaker. 

Les mer

Skjerper for renhold 
Fra januar 2019 må godkjente
renholdsvirksomheter hvert tredje år
sende inn dokumentasjon som viser at
de fortsatt fyller kravene til
godkjenning. 

Les mer

Helse-politikk 
Vi har samlet næringspolitikken for
helse på et brett. 

Les mer
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Kurs i arbeidsrett 
NHO Service og Handel ønsker medlemmer i Bemanning og
Rekruttering velkommen til kurs i arbeidsrett den 13.
februar. 

Les mer

  

Vi styrker laget 
Torbjørn Sølsnæs (44) er ansatt som
ansvarlig for politikk og
samfunnskontakt i NHO Service og
Handel. Sølsnæs kommer fra stillingen
som næringspolitisk direktør i Avfall
Norge, hvor han også har vært
kommunikasjonssjef. 

Les mer

Vant Thon-avtale 
Ett år etter at Olav Thon gruppen valgte
Nokas som deres langsiktige
sikkerhetsleverandør i Norge, inngår de
nå en betydelig rammeavtale med
Nokas også i Sverige. 

Les mer

Åpner nytt marked 
«Coworking», eller «kontor-som-
service» er en trend som kan åpne nye
store muligheter for Facility
Management-bedrifter. 

Les mer

Nå 2.421 medlemsbedrifter med 6.317 virksomheter. Nye er:
Bloomed AS
Nettsted

Fabina Frisør AS
Nettsted

Generasjon M AS 
Nettsted

Helsepartner 
Nord-Norge AS
Nettsted

Hvil Vingene Dagspa AS 
Nettsted

Lillehammer hud og
velvære AS
Nettsted

Magnhilds frisørsalong
Nettsted

Mbsc Norge AS 
Nettsted

Sykepleierbistand AS
Nettsted

Odd Kåre Gamlem AS,
Rema 1000 Korsegården
Nettsted

Team Olivia Norge AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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