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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

07. februar 2020

Interclean 12. - 15. mai 2020 

Velkommen til Amsterdam 
NHO Service og Handel ønsker medlemmer i
renholdsbransjen velkommen til å delta på Interclean 2020 i
Amsterdam - en internasjonal renholdsmesse. 

Les mer

  

Oppgjøret 2020 
Lønnsoppgjøret 2020 er et
hovedoppgjør som starter i midten av
mars. I tillegg til å forhandle om lønn
kan partene bli enige om å endre andre
bestemmelser i tariffavtalene.
Velkommen til infomøte den 27.
februar. 

Les mer

-Rødt kort Moxnes 
-Våre bedrifter må dessverre lide for
Moxnes omtrentlige omgang med fakta,
skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.
dir. i NHO Service og Handel i dagens
Aftenposten. 

Les mer

Netthandel tar av 
Aktører, som godterigiganten
Maxigodis, er bygget opp ved hjelp av
350-kronersgrensen. Fordi den
momsfrie grensen forsvinner, legger
Maxigodis ned virksomheten.
Netthandel på like vilkår vil trolig vokse.

Les mer

Vi ønsker å løfte retailbransjen 

Clas Ohlson velger NHO
Service og Handel 
Clas Ohlson, med sine 90 butikker og nettbutikk i Norge,
velger NHO Service og Handel som ny partner og blir fra 1.
april en del av NHO-fellesskapet. 

Les mer
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HMS-kort sliter 1 
Arbeidstilsynet har dessverre hatt
problemer med å levere HMS-kort den
siste måneden.– Dette er svært
beklagelig, og både leverandøren vår og
vi i Arbeidstilsynet jobber hardt for å
løse problemene, sier avdelingsdirektør
Ronny Jørgenvåg. 

Les mer

HMS-kort sliter 2 
Bedrifter, som har ansatt både
renholdere og bygningsarbeidere, får
etter den nye ordningen bare utstedt
renholdskort. Det er altså ikke lenger
mulig å utstede både byggekort og
renholdskort til en virksomhet. 

Les mer

Mattrender til 2030 
3. mars legges det frem en ny rapport
som viser hvordan mattrender vil
preges av endringer i teknologi, klima,
globalisering, helse og av
befolkningsutvikling. 

Les mer

Kampanjen «Lommepose» 

Sparer Norge for 100
millioner plastbæreposer 
Handelens Miljøfond gjennomfører nå en kampanje for å
redusere nordmenns forbruk av plastbæreposer. 

Les mer

  

Beste kundeservice 
Vårt medlem Sector Alarm vant prisen
for beste kundeservice i «Åpen klasse»
under utdelingen av
Kundeserviceprisen. Det skjedde under
Kundeservicedagene. Sector Alarm
stakk av med seieren i tøff kamp med
blant annet Toyota og Bokklubbens Nye
Bøker. 

Les mer

Slik er krim-trendene 
Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere
og unndragelse av skatt og avgift er nå
de to vanligste formene for
arbeidslivskriminalitet, viser ny rapport
fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og
etterretningssenter (NTAES). 

Les mer

Inkludering-start? 
Har du behov for arbeidskraft og
samtidig et ønske om å ta et
samfunnsansvar? Da kan du tilby jobb
til noen med ekstra behov for
tilrettelegging. Her får du vite hvordan
du kan ta første skritt. 

Les mer

Nå 2.346 medlemsbedrifter med 6.834 virksomheter. Nye er:
Blomsterdekor
Kristiansand AS

Cafe Investco AS

Flow Frisør AS

Fossheim AS

Friske Fjes As

Høst Helse AS

Kiropraktor1 Knut
Andersen

Løwini Prosjekt AS
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Slåtto Marketing AS

Dine Medlemsfordeler
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