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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

14. des. 2018

Skatt på bonuspoeng og
personalrabatter - hva må
arbeidsgiver gjøre nå? 
Privat bruk av flybonuspoeng, som er opptjent ved
jobbreiser, er en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå får
plikter knyttet til. Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler. 

Les mer

  

Husk ferie tilgode 
Når ferieåret går mot slutten kan det
være arbeidstakere som har utestående
feriedager. Etter ferieloven har du som
arbeidsgiver eller arbeidstaker plikt til å
sørge for at den lovfestede ferien blir
avviklet 

Les mer

Kjøles ned i 2019 
De svakeste og første negative
bemanningsutsiktene på tre år. Det er
prognosen i arbeidsmarkedsbarometer
for første kvartal 2019 som kom denne
uken. 

Les mer

-Veldig uventet 
Det er ikke alltid politikere gjør det man
ideologisk sett skulle forvente av dem.
Det var for eksempel uventet at den
borgerlige regjeringen innen
arbeidsmarkedspolitikken skulle satse
så sterkt på å styrke den statlige
aktøren Nav på bekostning av andre
aktører, skriver Jon Qvotrup i DN 

Les mer

Svar på et spørsmål på Facebook: 

Vinn gavekort for 1000 kr 
Dette er NHO Service og Handels adventskalender. Hver uke
fram til jul gir vi deg en ny julenøtt. Vi trekker en heldig
vinner som får et gavekort på 1.000 kroner fra en av våre
medlemsbedrifter. Klarer du å tippe riktig på spørsmålet? Da
er du denne uken med i trekningen av et gavekort fra Rema
1000. Vinneren blir trukket 14. desember. 

Les mer

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lonn/artikler/bonuspoeng-og-personalrabatter/?fbclid=IwAR3wXQo16JNnCCmZ8aEzwbB830otIlQVBGC9a3ANcFIcdCmrWEAAAc5T_0E
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lonn/artikler/bonuspoeng-og-personalrabatter/?fbclid=IwAR3wXQo16JNnCCmZ8aEzwbB830otIlQVBGC9a3ANcFIcdCmrWEAAAc5T_0E
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/ferie/overforing-av-ferie/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/arbeidsmarkedet-kjoles-ned/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/nar-den-ene-gode-intensjonen-slar-den-andre-i-hjel/
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/ferie/overforing-av-ferie/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/arbeidsmarkedet-kjoles-ned/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/nar-den-ene-gode-intensjonen-slar-den-andre-i-hjel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/742944572723508/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/742944572723508/
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Vil du bli ny kollega? 
NHO Service og Handel har ledig fire
nye stillinger. Det er to jurister/
advokater, "Selger" og "Prosjektleder
for foreningens ulike møteplasser". 

Les mer

Nye regler fra nyttår 
-Nei, regelendringene betyr ikke slutten
for bemanningsbransjen. Se hele
innslaget om bemanningsbransjen og de
nye reglene. 

Se film

Ingen har lignende 
Det svenske fagbladet Rent gir
oppmerksomhet til den norske
godkjenningsordningen for renhold som
er unik i Europa. 

Les mer

Beauty is business 
Under mottoet «Beauty is business» satser arrangørene
Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) på å gjøre neste
års «Hår & Skjønnhet» til en helt ny opplevelse for
deltakerne som møtes på det ultramoderne hotellet Clarion
The Hub i Oslo. 

Les mer

  

Velkommen leder 
Daglig ledere, som har vært ansatt
ganske kort tid, ønskes velkommen til
en dag hvor vi belyser ulike sider ved
det å lede en arbeid og
inkluderingsbedrift. 

Les mer

Satser på BHT 
Vårt medlem Stamina Group, Nordens
ledende aktør innen
bedriftshelsetjenster, rehabilitering og
lederutvikling, har fått ny eier som er
Norvestor. 

Les mer

Innlandet satser 
-Politiet i Innlandet inngår avtale for
samarbeid med fem
sikkerhetsselskaper. Avtalen skal virke
forebyggende, gi bedre samhandling og
bedre kjennskap til aktørenes
virksomhet, ressurser, kompetanse og
organisering, sier politimester Johan
Brekke i Innlandet politidistrikt 

Les mer

Nå 2.436 medlemsbedrifter med 6.203 virksomheter. Nye er:
Vilje Construction AS 
Nettside

Terrigeno AS
Nettside

Staut AS
Nettside

Sandvik Nielsen Mats
AS Avd Rema 1000

Olav Moi Håland AS
Rema 1000 Bryne
Nettside

4Service Kantine AS
Fem nye kantiner
Nettside

Adhoc Personell og

https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/nho-service-og-handel-soker-2-advokaterjurister/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1415372415264210/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/ingen-land-i-europa-har-noe-lignende/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/nho-service-og-handel-soker-2-advokaterjurister/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1415372415264210/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/ingen-land-i-europa-har-noe-lignende/
https://nfvb.no/content/2018/11/har-skjonnhet-far-ekstrem-makeover
https://nfvb.no/content/2018/11/har-skjonnhet-far-ekstrem-makeover
https://www.arbeidoginkludering.no/kurs-og-arrangementer/kalender/2019/q1/introdag-for-nye-daglige-ledere/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/bedriftshelsetjeneste/nyheter-bht/2018/satser-pa-stamina-group/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/politiet-i-innlandet-inngar-avtale-med-fem-sikkerhetsselskaper/
https://www.arbeidoginkludering.no/kurs-og-arrangementer/kalender/2019/q1/introdag-for-nye-daglige-ledere/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/bedriftshelsetjeneste/nyheter-bht/2018/satser-pa-stamina-group/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/politiet-i-innlandet-inngar-avtale-med-fem-sikkerhetsselskaper/
https://www.viljeconstruction.no/
http://www.terrigeno.no/
https://stautbarber.no/
https://www.rema.no/
https://www.de3stuer.no/
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Herøya
Nettside

Oslo Stylistene AS
Nettside

Ethos Bemanning AS
Nettside

Tjenester AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine

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