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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

04. mai 2018

Innfører godkjenning av
renhold i private hjem 
Fra i sommer må alle som kjøper renhold hjemme sjekke
renholdsregisteret i Arbeidstilsynet. Det skal redusere svart
økonomi og gi økt seriøsitet i arbeidslivet. NHO Service og
Handel har sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund vært
en pådriver for dette. 

Les mer

  

Slik stopper du krim 
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

Trender + fest for deg

NHO Service og Handel arrangerer
Trendkonferansen og hagefest 20. juni i
Næringslivets Hus i Oslo. 

Les mer

Gjør politiets jobb 
Håndplukkede ordningsvakter fra Nokas
med begrenset politimyndighet skal for
første gang skal øke tryggheten for
innbyggerne i Stockholm. 

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/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/innforer-godkjenning-av-renhold-i-private-hjem/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/innforer-godkjenning-av-renhold-i-private-hjem/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/kampanje-for-innkjopere-av-renhold/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/nokas-inngar-unikt-samarbeid-med-stockholm-by/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/kampanje-for-innkjopere-av-renhold/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/nokas-inngar-unikt-samarbeid-med-stockholm-by/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
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Frp berger handel? 
Den eksplosive grensehandelen gjør at
12 000 arbeidsplasser i Norge står i
fare. Søndag vedtok Frp's landsmøte å
be sin egen stortingsgruppe vurdere å
skrote sukkeravgiften. 

Les mer

50 konsernavtaler 
Det var en stor dag sist uke. Ringer i
vannet rundet 50 konsernavtaler. Det
skjedde da Umo Restaurants AS og
Veidekke signerte avtaler. Dette åpner
muligheter for svært mange mennesker
som har hull i CV-en og som vil få
sjanse på fast jobb. 

Les mer

Oppgjøret er vedtatt 
Både LO og YS sine medlemmer og
NHO-bedriftene har vedtatt resultatet
av årets tariffoppgjør 

Les mer

Deltok på God Morgen Norge på TV2: 

- Kundene har 
hjulpet oss i sorgen 
Brødrene Fevangs Barberstue markedsfører ikke, de fortelle
sin historie. Og hvis det er én historie du bør få med deg i
dag, så er det denne. 

Se videoen her

  

Toma stor i Danmark 
Vår medlemsbedrift Toma etablerte seg
i danske Holeby i 2015. Nå kjøper de
seg opp innen hjemmehjelp og service
og overtar Lev-Vel Sjælland ApS. Toma
har også overtatt det riksdekkende
renholdsfirmaet RengøringsCompagniet
A/S. 

Les mer

Siste fra bemanning 
Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag
om hvordan man vil regulere
bemanningsbransjen. Mer om dette og
andre nyheter i Bemanningsnytt nr. 3
på vår web.. 

Les mer

Barnevernet i forsvar 
Dagbladets «fortelling» om Hanne,
«Marie» og Karina er ensidig,
misvisende og inneholder mange feil,
skriver Øistein Søvik, Regiondirektør,
Bufetat, region vest. 

Les debattinnlegget her

Nå 2374 medlemsbedrifter med 5776 virksomheter. Nye er:
Ptø Norge
Trondheim og Stavanger
PTØ.no

Drammen Cryoklinikk DA
Nettsted

De 3 Stuer, 
ny virksomhet
Nettsted

4Service New Company
AS, ny virksomhet.
Nettsted

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/frp-vil-kutte-i-sukkeravgiften/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/stor-milepal-for-ringer-i-vannet/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2018/tariffoppgjoret-er-vedtatt/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/frp-vil-kutte-i-sukkeravgiften/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/stor-milepal-for-ringer-i-vannet/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2018/tariffoppgjoret-er-vedtatt/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1742386082463692/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1742386082463692/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/toma-satser-i-danmark/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/bemanningsnytt-nr.-3---2018/
https://www.dagbladet.no/kultur/ensidige-og-mangelfulle-barnevernsreportasjer/69748335
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/toma-satser-i-danmark/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/bemanningsnytt-nr.-3---2018/
https://www.dagbladet.no/kultur/ensidige-og-mangelfulle-barnevernsreportasjer/69748335
https://www.drammencryoklinikk.com/
http://www.de3stuer.no/
http://www.4service.no/
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Rema 1000 Dokka Mat
Nettsted

House of Dogs
Nettsted

Curae Agder AS
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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