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Krever bedre måling av
kvalitet på omsorg 
Kulatoppen omsorgssenter i Nordfjord klippet alarmsnoren til
en "masete" beboer. NRK ga saken stor oppmerksomhet.
Det uløste bred debatt og NHO Service og Handel gikk denne
uken høyt på banen med krav om at alle
omsorgsinstitusjoner i Norge får bedre kartlegging av
kvalitet. 

Les mer

  

Riktig lønn i påsken? 
Påsken består av mange røde dager og
er det mange kaller "den stille uke".
Korrekt lønn kan være krevende. Her er
gode råd. 

Les mer

Revidert arbeidsgiver 
Revidert arbeidsgiver har fått ny
nettside. Ta en titt. 

Les mer

Norge aldersvennlig? 
-Jeg tror ikke det er siste gang vi ser en
voksen deltaker på "Skal vi danse", slik
som Trude Drevland. Det kommer til å
bli flere TV-seere som synes det er
moro å se på at eldre mennesker har
det moro, sa Anne-Cecilie Kaltenborn på
KS-konferanse denne uken. 

Les mer

NHO Service og Handel 
har fått medhold i
Rikslønnsnemnda 
Rikslønnsnemnda har behandlet tvisten mellom Norsk
Sykepleierforbund og NHO Service og Handel vedrørende
revisjonen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten for
tariffoppgjøret 2018. 

Les mer
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-Ikke steng dem ute 
-Her er en lang rekke forslag som vil
gjøre det lettere å drive mindre
bedrifter. Dette blir trolig viktig for
regjeringen som før sommeren skal
legge fram sin SMB-strategi, sier Anne-
Cecilie Kaltenborn, leder av NHO SH. 

Les mer

- Helt magisk 
Handelens Miljøfond sponser
barneteater. - Helt magisk, sier styrer
Tilla Wike Schmidt i Humlen Montesorri
Barnehage i Oslo. 

Les mer

Hedret som leder 
Bojan Orelj kom til Norge fra Sarajevo i
2013 og begynte som renholdsvikar i
vår medlemsbedrift Coor. Denne uken
ble Bojan kåret til årets leder i
konsernet som har 10.000 ansatte i
Norden. 

Les mer

  

Pensjon til besvær 
NHO vil ikke at bedriftene skal få
ansvaret med å koordinere informasjon
om de ansattes tidligere
pensjonsforhold, sier Kristin Diserud
Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og
forsikring i NHO . 

Les mer

Her er NM-vinnerne 
Rundt 100 dedikerte fagutøvere
kjempet om å vinne NM under årets
store begivenhet for bransjen, «Hår og
Skjønnhet», på Clarion Hotel The Hub.
Nå er gullvinnerne kåret. 

Les mer

4 av 10 lykkes 
Tall fra Østfoldforskning viser at det
kastes 29.000 tonn spiselig mat fra
hoteller, kantiner, restauranter og
servicehandel. Men mange er på god vei
mot bedring. Over 4 av 10 kantiner har
nådd sin målsetting om å kaste mindre
mat. 

Les mer

Nå 2.430 medlemsbedrifter med 6.495 virksomheter. Nye er:
Klippelise AS
Nettsted

Emilie Kilaas AS
Nettside

Lima Import Johnny
Eduardo Castro
Mosquera
Nettsted

Total Trafikkhjelp AS
Nettside

Perlen Medispa AS
Nettside

Pia & Co AS
Nettside

Valentina Harlamova

Vinje
Ambulansetjeneste AS
Ny virksomhet Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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