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Våre bedrifter  
 

 

 

Medlemsservice  
 

 

 

Politikk  

 

 

  

Mekling 24. oktober  

Det er ført forhandlinger om revisjon av Pleie og 
omsorgsoverenskomsten, men det ble brudd og dette går 
nå til mekling 24. oktober. Det er ennå ikke klart hvilke 

bedrifter som blir rammet ved en eventuell streik.  

Les mer 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

- Å vente kan være 

ødeleggende for flere  

Det er ingen grunn til å vente til 2021 
med å fjerne 350-kronersgrensen. Det 
vil være ødeleggende for flere aktører i 
bransjen.  

Les mer  

 - Legger ikke opp til 

inkluderingsdugnad  

Direktør Kenneth Stien i Arbeid & 
Inkludering mener regjeringen ikke gir 
sin egen inkluderingsdugnad særlig 
drahjelp med budsjettet.  

Les mer  

 - For dårlig 

kvalitetsrapportering  

I dag er det for dårlige rapportering av 
kvalitet innen helse- og 
omsorgstjenester i kommuner. Derfor 
er det på høy tid å få på plass 
nasjonale kvalitetsindikatorer.  

Les mer  
 

 

 

 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45465141794540594774454159/40?noTracking=true
https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2018/brudd-i-forhandlingene-med-norsk-sykepleierforbund/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/--stortinget-kan-ikke-vente-i-tre-ar-med-a-fjerne-350-kronersgrensen/
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2018/statsbudsjettet-2019/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/--for-darlig-kvalitetsrapportering/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2018/brudd-i-forhandlingene-med-norsk-sykepleierforbund/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/--stortinget-kan-ikke-vente-i-tre-ar-med-a-fjerne-350-kronersgrensen/
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2018/statsbudsjettet-2019/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/--for-darlig-kvalitetsrapportering/


 

 

Meld deg på:  

Generalforsamling - 
konferanse og fest  

NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer 
velkommen til generalforsamling og konferanse i 

Næringslivets Hus.  

Mer her  

 

 

 

 

  

 

  

 

Fikk «makeover» før 

NFVB-konferanse  

Man skal være ordentlig stelt på håret 
før en konferansierjobb for Norske 
frisør- og velværebedrifter (NFVB). 
Derfor fikk Jon Morten Melhus, som er 
foredragsholder, rådgiver og forfatter, 
en ordentlig «makeover» før han går 
på scenen lørdag i Trondheim.  

Les mer  

 Vår nye HMS-telefon  

NHO Service og Handel har åpnet en 
HMS-telefon hvor du kan snakke med 
våre eksperter.  

Les mer  

 Aleris selger sin 

omsorgsvirksomhet  

Aleris selger sin omsorgsvirksomhet til 
Ambea. Salget gjelder totalt 305 
virksomheter med nærmere 6.000 
medarbeidere i Sverige, Norge og 
Danmark.  

Les mer  

 

 

 

Certego AS er nytt medlem  

Certego AS er nå en del av Sikkerhet og Beredskap i NHO 
Service og Handel.  

Les mer 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

   

  Nå 2.410 medlemsbedrifter med 6047 virksomheter. Nye er:  
  

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://www.nhosh.no/bransjer/frisor-og-velvare/2018/her-far-konferansieren-make-over-for-nfvbs-landskonferanse/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/var-hms-telefon/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/aleris-selger-sin-omsorgsvirksomhet-til-ambea/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/pa-plass-hos-nho-service-og-handel/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://www.nhosh.no/bransjer/frisor-og-velvare/2018/her-far-konferansieren-make-over-for-nfvbs-landskonferanse/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/var-hms-telefon/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/aleris-selger-sin-omsorgsvirksomhet-til-ambea/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/pa-plass-hos-nho-service-og-handel/


Certego AS  

Med virksomheter i  
Tvetenveien Oslo, 
Trondheim, Tromsø, 
Strømsveien Oslo 
Stavanger, Sandefjord, 
Oslo-Storo, Lillehammer, 
Kristiansand, 
Kongsvinger, Haugesund, 
Harstad, Hamar, Gjøvik, 
Gardermoen, Fredrikstad, 
Drammen, Bergen 
Hovedavd, Begen-Minde 

og Asker. Nettside  

 

Sogn Vegteneste AS 

Nettsted 
 
Skindeep AS 
Nettsted 
 
Renates Hud og 
Fotterapi 
 
Mestringshusene 
Oslo og Notodden 
Nettside  

 

Aarekol 

Trafikktjenester AS 
Nettside 
 
Wskonsulting Waleria 
Oliveira Santos  
 
Workethic AS  
Nettside 
 
Velværetunet AS 
Nettside 
 

 

 

Ksm Nord AS  

 
Idol the Lord of Hair AS 
 
Familiehjelp AS  
Nettside 
 
City Service Bergen AS 
Nettside 
 

 

Les mer om 
medlemsfordelene dine  
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