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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

15. mars 2019

Fare for streik 1. april 
Partene ble ikke enige innen fristen torsdag 14. mars. Det
betyr at årets oppgjør går til mekling. Her er fristen for å
komme til enighet er satt til søndag 31. mars kl. 24. Lykkes
man ikke kan det bli streik fra 1. april. Råd om
permitteringsvarsel og annet du må vurdere finner du her. 

Les mer

  

Opptur til våren 
97 prosent av norske arbeidsgivere
planlegger å beholde eller øke antallet
ansatte frem mot sommeren. Særlig
sterk er utviklingen for olje og
gassbransjen, viser fersk prognose for
bemanningsbransjen. 

Les mer

Inkludering på topp 
Årets største fagkonferanse om
arbeidsinkludering. lar deg møte
Anniken Hauglie, Solveig Osborg Ose,
Ole Robert Reitan, Robert Steen, Anne
Britt Djuve og Milad Mohammadi, 7.-8.
mai på Scandic Oslo Airport. 

Les mer

Du får gratis hjelp 
-Ta med dine vanskelige
sykefraværssaker og besøk NAV
Arbeidslivssenteret i Oslo. Du får hjelp
på stedet - kostnadsfritt. 

Les mer

Slik kjøper du tjenester fra
en sosial entreprenør 
Det er kommet en ny veileder som er et nyttig verktøy for
offentlige oppdragsgivere og andre som vil kjøpe tjenester
av sosiale entreprenører. 

Les mer
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Frykt for todelt helse 
-Det er grunn til å frykte et todelt
helsevesen og velferdstilbud i Norge,
men ikke av de grunnene som en del på
venstresiden peker på, skriver Anne-
Cecilie Kaltenborn i Dagens Perspektiv
(DP) i dag. 

Les mer

Dagligvarer får hjelp 
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
vil styrke Konkurransetilsynet. –
Kampen mot prisdiskriminering innen
dagligvarer er meget viktig sier Anne-
Cecilie Kaltenborn, leder av NHO SH. 

Les mer

Klar for NM på lørdag 
NM i fire skjønnhets- og velværefag
smeller løs 16. mars under Hår &
Skjønnhet på Clarion Hotel The Hub i
Oslo . 

Les mer

  

Nytt pass 
Satsing på et kvalifikasjonspass skal gi
flyktninger bedre muligheter til bruke
kompetansen sin i en ny livssituasjon. –
Et godt tiltak, mener NHO Service og
Handel. 

Les mer

- Bransjen er gift 
Partileder Bjørnar Moxnes (Rødt)
karakteriserer bemanningsbransjen som
gift i Dagbladet. Anne-Cecilie Kaltenborn
i NHO Service og Handel slår hardt
tilbake. 

Les mer

Godt HMS-verktøy 
NHO tilbyr et digitale verktøy for
kartlegging og styring av HMS-risiko.
Det hjelper deg å systematisere og
dokumentere risikovurdering og lage
handlingsplan på en enkel måte. 

Les mer

Nå 2.427 medlemsbedrifter med 6.431 virksomheter. Nye er:
Klippelise AS
Nettsted

Lima Import Johnny
Eduardo Castro
Mosquera
Nettsted

Moda hårstudio AS
Nettsted

Salong 94 
Rådhusalleen AS
Facebook

Les mer om
medlemsfordelene dine
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