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Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

Sammen om høy
stillingsprosent
NHO-fellesskapet tar grep for at innleide skal få høyere
stillingsprosent. – Ingen av oss kan løse dette alene, vi må
samarbeide for å finne de gode løsningene, sier NHO-sjef
Ole Erik Almlid. Byggenæringens Landsforbund, Norsk
Industri, NHO Service og Handel og NHO går sammen om å
rydde opp.
Les mer

Politi og vektere i øst

Smart HMS-kurs

-Støres rare angrep

Øst politidistrikt signerer avtale med
fem sikkerhetsselskaper. Politiet satser
sammen med Securitas, Nokas, Protect
Vakthold og Sikkerhet, Skan-kontroll og
Quality Security.

7. mars byr vi på et Smart HMS dagskurs, som er rettet mot alle som
har personalansvar.

Ap-lederen kommer med flere uriktige
påstander i Dagsavisen som ikke kan
stå uimotsagt, skriver Torbjørn Furulund
i Dagsavisen.
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Nedgang i 11 fylker
Ny statistikk lagt frem i dag:
I 4. kvartal var det nedgang i forhold til året før i 11 fylker.
Flere opplever et krevende marked. På 6 av 13 områder er
det nedgang i forhold til samme kvartal året før.
Bemanningsbransjens aktivitet økte samlet sett med
marginale 0,6%. Aktiviteten ligger på samme nivå som de to
foregående år. På Østlandet var det +4,5%. På Sørlandet
sank markedet med 6%.
Les mer
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Bedre dyrevelferd

Slipp gebyr

Skviser de små

Slik får du bedre samvittighet hos Rema
1000

Årsoppgaven er grunnlaget for
beregning av medlemskontingent for
2019. Det er viktig at alle oppdaterer
navn og epost til daglig leder og HRansvarlig. Sender du før fristen går ut
28. februar ungår du gebyr.

Små og mellomstore bedrifter får ikke
delta i anbud på lik linje med som store
nasjonale bedrifter når
innkjøpsprosesser buntes inn i store
anbud. Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.
dir. i NHO Service og Handel vil at
dagens terskelverdi på 1,3 millioner
senkes.
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Styrker ettervernet

Ingen søndagshandel

Attraktiv NHO-dag

Når ungdom passerer 23 år slutter
barnevernets ansvar. – Men nå skal
ettervernet utvides til 25 år. Det er en
stor seier for alle som kjemper for bedre
barnevern i Norge, sa Kristin Ørmen
Johnsen, leder av Stortingets Familieog kulturkomite, på #rettiltak som NHO
Service og Handel arrangerte sist uke.

Høyre, FrP og Venstre ville forenkle
reglene for søndagshandel, og la
markedet selv regulere. Men det
kommer ikke på tale,sier KrF. NHO SH
er fornøyd.

En av NHOs aller mest populære
arrangementer i løpet av et år HMSdagen. I år skal det handle om alt fra
trakassering til ny IA-avtale.
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Nå 2.426 medlemsbedrifter med 6.417 virksomheter. Nye er:
Kolibri Omsorg AS
Nettside

Personal Partner Svalbard AS
nettside

Porsgrunn Blomster AS
Nettside

Skagerak Bemanning AS
Nettside
Les mer om
medlemsfordelene dine
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