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Regjeringen vil gjøre det
enklere å velge hvitt
renhold 
Kristelig Folkeparti har i regjeringsplattformen fått
gjennomslag for at «insentiver som gjør det enklere å få
utført tjenester i hjemmet på lovlig vis» skal vurderes. 

Les mer

  

Styrker brukervalg 
Den nye regjeringen vil innføre fritt
brukervalg i kommunene etter svensk
modell. Dette er en av mange gode
nyheter for helse og velferdsbransjen 

Les mer

Løfter BPA 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
defineres som et likestillingsverktøy.
Øvre aldersgrense på 67 år fjernes. Og
det kommer en egen NOU om
ordningen, varsler Regjeringen. 

Les mer

God handelsskikk 
Regjeringen vil foreslå å innføre en ny
lov om god handelsskikk med tilsyn som
innehar selvstendig
beslutningskompetanse i løpet av 2020.

Les mer

  

Smart HMS 
Er du opptatt av et arbeidsmiljø der
arbeidstakerne trives og vil komme på
jobb? Kurset "Smart HMS" er lagt til 7.
mars i Oslo. 

Les mer

-Bedre hverdagsliv? 
-Bedre hverdagsliv på sykehjem er jo
ikke noe nytt!: - Det er visstnok nye
tider og store endringer på gang innen
Oslos eldreomsorg, skriver Hilde Helland
i Kolibri Omsorg i Dagsavisen. 

Les mer

Eksamen 8 av 10 står
Kravene er økt, men strykprosenten
faller og er nå nede i 17 prosent.
Utviklingen for vekteropplæring er
gledelig, mener NHO Service og Handel.

Les mer
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Vil se på pensjonsreglene 
Regjeringen foreslår å sette ned et partssammensatt utvalg
for å utrede om det bør gjøres endringer i
tjenestepensjonslovgivningen. 

Les mer

  

Skattefradrag 
-Arbeidsmandsforbundet (NAF) støtter
utredning av skattefradrag for renhold i
hjemmet, sier forbundssekretær Brede
Edvardsen til DN. Gevinsten av fradrag
er at et helsvart marked blir hvitt og gir
betydelig bedre forhold for alle som
jobber med renhold 

Les mer

Gir opp bemanning 
300–400 personer har fått seg fast jobb
etter først å ha vært utleid som vikarer
fra oss. På det meste hadde vi 125
aktive vikarer, sier Trond Marthinsen i
Emerio som på grunn av ny regulering
fra 1. januar avvikler all
bemanningsaktivitet. 

Les mer

Slik blir FM bedre 
En ny dansk veileder kan bidra til å
utvikle din FM-virksomhet. Boken viser
hvordan digitalisering hjelper bransjen å
drive eiendommer og intern-service mer
effektivt og med høyere kvalitet. 

Les mer

Ny EAT-rapport 

- Sunn helse og
bærekraftige matsystemer
henger sammen 
Ny mat-rapport viser at sunn helse og bærekraftige
matsystemer henger sammen. -Rapporten gir et godt
grunnlag for neste steg i vårt arbeid, sier Kathinka Friis-
Møller i vår medlemsbedrift Compass Group. 

Les mer

Nå 2.437 medlemsbedrifter med 6.287 virksomheter. Nye er:
Cater Drammen AS
Nettside

Dyrlegene Bodø Butikk AS 
Nettside

Kristiania Management AS 
Nettside

Toppen Frisør OS AS

Les mer om
medlemsfordelene dine

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhoservice.no

Registrere | Avregistrere

https://www.nhosh.no/politikk/pensjon/nyheter/partssammensatt-utvalg-skal-se-pa-pensjonsreglene/
https://www.nhosh.no/politikk/pensjon/nyheter/partssammensatt-utvalg-skal-se-pa-pensjonsreglene/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/lo-vil-utrede-skattefradrag-for-renhold-hjemme/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/emerio-gir-opp-bemanning-i-moss/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2019/slik-driver-du-fm-bedre-og-mer-effektivt/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/lo-vil-utrede-skattefradrag-for-renhold-hjemme/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/emerio-gir-opp-bemanning-i-moss/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2019/slik-driver-du-fm-bedre-og-mer-effektivt/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/sunn-helse-og-barekraftige-matsystemer-henger-sammen/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/sunn-helse-og-barekraftige-matsystemer-henger-sammen/
http://www.bjornulfs.no/nc/
https://dyrlegenebodo.no/
https://kristianiamanagement.no/
https://www.facebook.com/toppenfrisoros/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhoservice.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371


Viktigste nyheter fra ny regjering og våre kommentarer

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[22.01.2019 10.16.28]

 


	anpdm.com
	Viktigste nyheter fra ny regjering og våre kommentarer


