
Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[09.03.2018 12.25.33]

Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

09. mars 2018

Når bedriften 
rammes av konflikt 
Et nytt hefte gir deg alt du trenger å vite for å være godt
rustet i tariffoppgjøret. Heftet er laget av NHO Service og
Handel og er tilgjengelig på web. Du får alt fra gode
medieråd og ordbok til hva du som arbeidsgiver bør gjøre i
ulike faser av et oppgjør. 

Les mer

  

Imot privat barnevern

Det skal være forbudt for andre enn det
offentlige og ideelle aktører å drive
barnevern, foreslår Arbeiderpartiet.
Forslaget møter motbør fra KrF. Anne-
Cecilie Kaltenborn i NHO Service og
Handel, som organiserer kommersielle
og ideelle aktører, mener Aps forslag vil
ramme barna. 

Les mer

Å ta unna toppene 
Hvorfor kan ikke bedrifter ansette fast
for å ta unna topper? Frode Antonsen,
administrerende direktør i Betnmast
Selvaagbygg, forklarer hvorfor i denne
filmen. 

Se film

- Ikke hverdagskost 
-Det er ikke hverdagskost når
Stortinget tar en beslutning om lønns-
og arbeidsvilkår for helsefagarbeidere
som griper langt inn i arbeidslivets egne
tariff-forhandlinger og lønnsoppgjør,
sier Anne-Cecilie Kaltenborn, ad. dir i
NHO Service og Handel. 

Les mer

  

Siste nytt fra Handel 
Nyhetsbrev nr. 1 - 2018 for Handel i
NHO Service og Handel er nå
tilgjengelig på web. 

Strammer inn 
Arbeids- og sosialkomiteen har lagt
fram flere forslag til innstramminger i
arbeidsmiljøloven om innleie av

Fest i Kollen 
Vår medlemsbedrift Attendo inviterer
beboere og pårørende fra Romsås,
Rødtvet og Paulus sykehjem til å
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Les mer
arbeidskraft. Det ligger an til flertall for
et forslag om å be regjeringen vurdere å
stramme inn på noen felter. 

Les mer

oppleve årets femmil i Kollen. Attendo
lager egen leirplass ved Frognerseteren.
NHO Service og Handel lager film fra
folkefesten på lørdag. Heng med oss på
Facebook. 

Les mer

Bli med 

Følg oss på Facebook 
Facebook er en veldig viktig kanal for NHO Service og
Handel. Følger du oss her og engasjerer deg i våre saker får
vi økt slagkraft. 

Les mer

Nå 2.394 medlemsbedrifter med 5.888 virksomheter. Nye er:
Østlandske Bedriftsservice
AS
En ny virksomher
www.obs24.no/

Toma Servicepartner AS 
www.toma.no

Rema 1000 Tunejordet,
Stine Gjeterud Degnes AS
www.rema.no

M-16 Akershus
Vaktselskap AS 
www.m16.no/

Hope Hair Drøbak AS
www.hopehair.no/

Fretex Pluss AS Avd
Trondheim
På nett

Fretex Pluss AS Avd Oslo
På nett

Fretex Pluss AS Avd
Bergen
På nett

BackUp Solutions AS
www.backup-personell.no

4Service New Company AS
Avd 8012 Edda
På nett
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