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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

10. mai 2019

-Forbud mot
bemanningsbransjen er
ekstremt og drastisk 
Å forby hele bemanningsbransjen har lenge stått i Rødts
program. Nå vil Ap forby deler av bransjen. At også Ap
ønsker en drastisk løsning er svært beklagelig, særlig fordi
premissene for beslutningen er helt feil, skriver Anne-Cecilie
Kaltenborn i FriFagbevegelse. 

Les mer

  

Krever kontant straff 
Senterpartiet vil straffe de som ikke tar
i mot kontanter. 

Les mer

Bedre praktisk ledelse
Et nytt kurs gir deg konkrete tips og
lederverktøy for å takle lederrollen i en
hektisk hverdag. 

Les mer

Møte eldrebølgen 
Samfunnet vil om få år flomme over av
eldre som vil kreve omsorg og tjenester
i et omfang som vil bli en gigantisk
utfordring. 16. mai har vi sammen med
Spekter et frokostmøte som presenterer
en ny rapport og diskuterer løsninger. 

Les mer

  

Slik lykkes vi 
REMA 1000 kan arbeidsinkludering. Men
hvorfor lykkes akkurat de? Det gir Ole
Robert Reitan et godt svar på i denne
videoen. 

Ny veileder om skatt 
Ansatte skal ikke skattlegges for
mottatte varer og tjenester som er til
tjenestlig bruk. Denne formuleringen
har NHO fått gjenomslag for. Mer om

Slik blir lønnen 
Slik blir lønnen i 2019 i de ulike
bransjene i NHO Service og Handel 

Les mer
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Les mer
personalrabatter i en ny veileder om
skatt her. 

Les mer

Alle kan gjøre en forskjell 
60 unge med nedsatt funksjonsdyktighet gikk til aksjon på
Huk. Plast skal ikke havne i havet og ødelegge miljøet!
Aksjonen er i regi av vår medlemsbedrift Team Olivia. 

Se film

  

SVs mange feil 
-Vi er enige i at billig barnevern kan bli
dyrt for samfunnet, men mener det
forkludrer debatten når selekterte fakta
brukes for å styrke politiske prinsipper.
Isteden burde vi diskutere hva som skal
til for å skape best mulig barnevern i
Norge, skriver Maria Reklev i Romsdals
Budstikke. 

Les mer

Speedintervjuer 
Frisørbedriftene ønsker å bidra til
integrering og hadde nylig speedintervju
med aktuelle kandidater i Bergen. 

Les mer

-Kastes ut i fattigdom
Endringen av arbeidsavklaringspenger
skulle reparere en ordning som ikke
fungerte optimalt. Men reparasjonen
har så langt virket mot sin hensikt,
skriver direktør Kenneth Stien i
Dagbladet. 

Les mer

Nå 2.423 medlemsbedrifter med 6.640 virksomheter. Nye er:
Ren-Vakt AS
Nettside

Face On Tina Skjåvik
Nett

NH Bemanning AS
nettside

Hårdesign A Salong C4
AS
Nett

Les mer om
medlemsfordelene dine
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