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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

27. april 2018

Dette er flaskehalsene som
hindrer innovasjon i
helsenæringene 
Ny Menon-rapport viser at praktiseringen av offentlige
innkjøp ikke stimulerer godt nok til innovasjon. Rapporten
ble lagt frem på onsdag. 

Les mer

  

Bidra i kampen mot

arbeidskriminalitet! 
Du kan bidra i kampen mot arbeids-
kriminalitet ved å kjøpe tjenester fra en
godkjent renholdsvirksomhet. Sjekk om
din renholdsbedrift er godkjent i
renholdsregisteret. 

Les mer om kampanjen

Åpnet nytt senter: -

Viktig tilbud til barn

med cerebral parase 
Stortingspresident Tone Trøen åpnet
PTØ Gardermoen. – Barn og unge med
nevrologiske sykdommer trenger et slikt
høykompetent habiliteringstilbud. 

Les mer

Ny stortingsmelding

om handel er på vei 
Og næringsminister Torbjørn Røe
Isaksen var tydelig på at han vil lytte til
handelsnæringen under et frokostmøte
hos Oslo Handelsstands Forening (OHF)
denne uken. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/flaskehalser-mot-innovasjon-i-helsenaringene/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/flaskehalser-mot-innovasjon-i-helsenaringene/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/kampanje-for-innkjopere-av-renhold/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/rehabilitering/nyheter-rehab/2018/stortingspresidenten-apnet-pto-gardermoen/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/stortingsmeldingen-om-handelsnaringen-er-pa-vei/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/kampanje-for-innkjopere-av-renhold/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/rehabilitering/nyheter-rehab/2018/stortingspresidenten-apnet-pto-gardermoen/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/stortingsmeldingen-om-handelsnaringen-er-pa-vei/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
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Bedriftene om helse-

rapporten: - Viktig å

få frem fakta 
Denne uken ble rapporten om
helsenæringens verdi lagt frem av
Menon, og det til stor begeistring fra
næringen. 

Les mer

Økt vekst for frisering

og skjønnhetspleie 
Nye tall viser at bedrifter innenfor
næring frisering og annen
skjønnhetspleie har hatt en omsetning
på 10,3 milliarder kroner i 2016. 

Les mer

40 kan få jobb: - Det

er helt fantastisk 
40 kandidater har fått tilbud om
annengangsintervju etter
rekrutteringsdagen til Ringer i Vannet i
Trondheim. - Det er helt fanstisk, sier
Janne Krohn-Hansen. 

Les mer

NHO Service og Handel-sjefen: 

De viktigste punktene i
Menon-rapporten 
Se videoen der Anne-Cecilie Kaltenborn forklarer hvilke
punkter i Menon-rapporten som er de viktigste for våre
bransjer. 

Se videoen her

  

- Positiv til fast

ansettelse-presisering

Denne uken var det ny høring om
innleie. Fagsjef for bemannings-
bransjen, Even Hagelien, la frem
hovedpunkter fra NHO Service og
Handel. 

Les mer

Vil du redusere plast-

bruken i din bedrift?

Slik gjør du det 
Medlemmer i Handelens Miljøfond
betaler 50 øre per plastpose. Midlene
kan til sammen utgjøre 450 millioner
kroner årlig, og hver én krone skal gå til
miljørettede tiltak. 

Les mer

«Moxnes misbruker

bransjens tall» 
Det er Bjørnar Moxnes som
feilinformerer om bemanningsbransjen
og ikke Anniken Hauglie, skriver Even
Hagelien, fagsjef for
bemanningsbransjen i Dagsavisen. 

Les debattinnlegget her

https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/dette-mener-bedriftene-om-menon-rapporten/
https://www.nhosh.no/bransjer/frisor-og-velvare/2018/okt-vekst-for-frisering-og-skjonnhetspleie/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/inkluderingsdugnad-i-trondelag/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/dette-mener-bedriftene-om-menon-rapporten/
https://www.nhosh.no/bransjer/frisor-og-velvare/2018/okt-vekst-for-frisering-og-skjonnhetspleie/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/inkluderingsdugnad-i-trondelag/
https://www.facebook.com/ACKaltenborn/videos/1737472722955028/
https://www.facebook.com/ACKaltenborn/videos/1737472722955028/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/ny-horing-om-innleie/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/handelens-miljofond/
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/moxnes-misbruker-bemanningsbransjens-tall-1.1135797
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/ny-horing-om-innleie/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/handelens-miljofond/
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/moxnes-misbruker-bemanningsbransjens-tall-1.1135797
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Nå 2381 medlemsbedrifter med 5783 virksomheter. Nye er:
Ptø Norge
Trondheim og Stavanger
PTØ.no

Rema 1000 Dokka Mat
Nettsted

Drammen Cryoklinikk DA
Nettsted

House of Dogs
Nettsted

De 3 Stuer, 
ny virksomhet
Nettsted

Curae Agder AS
Nettsted

4Service New Company
AS, ny virksomhet.
Nettsted

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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https://www.rema.no/butikker/Nordre%20Land/rema-1000-dokka/1027237
https://www.drammencryoklinikk.com/
https://houseofdogs.no/
http://www.de3stuer.no/
http://www.kareplus.no/
http://www.4service.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhoservice.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371
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