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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

30. august 2019

NHO Service og Handel og
NSF enige – streik avverget
- Vi er glade for at vi har kommet til enighet med NSF.
Private institusjoner og bedrifter innen helse og omsorg har
vært konkurransedyktige på lønn tidligere, og det skal vi
fortsette å være, sier Anne-Cecilie Kaltenborn etter at det
ble enighet med sykpleierforbundet og streik ble unngått
natt til i dag, fredag. 

Les mer

  

Handelen økte i juli 
Detaljomsetningsindeksen økte med +
0,8 % på sesongjusterte volumtall fra
juni til juli i år, viser SSB-tall som kom i
dag. 

Les mer

- Vi bygger selvtillit 
- Vi har tatt et dypdykk i hva hår betyr
for folk. Vi er i identitetsbransjen. Det er
en erkjennelse som åpner en ny verden
av muligheter, sa Christinah Nicolaysen,
direktør i Raise Gruppen på
Trendkonferansen 2019 i regi av NHO
Service og Handel denne uken.. 

Les mer

De som lykkes best 
Sigurd Granmark i All IN har kartlagt
medarbeidere og ledere i over 600
selskaper, lag og organisasjoner. På
Trendkonferansen 2019, i regi av
NHO Service og Handel, snakket han
om hva som kjennetegner de som vil
lykkes best i fremtiden. 

Les mer

  

Vi er mot én MVA-

sats 
NHO Service og Handel går i en

Krim og svindel 
19. september er det
Sikkerhetskonferansen i Oslo med
tema: Hva betyr kriminalitetsbildet for
næringslivet? Hvilken rolle har SMB-

Gir bort 25 millioner 
Handelens Miljøfond lyser ut 25
millioner kroner til arbeid mot
plastforsøpling. Fra og med den 27.
august kan alle som jobber med å
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høringsuttales i mot forslaget om at
merverdiavgiften bør være én sats (23
eller 25%). 

Les mer

markedet i kriminalitet og svindel på
nett? Og hva skjer egentlig med dine
data på sosiale medier? 

Les mer

redusere plastforsøpling søke om støtte.
Dette er fondets andre utlysning, og
målet er å gjøre en varig og vesentlig
forskjell for miljøet. 

Se film

FDV og Renhold og
Eiendomsservice
fusjonerer 
FDV og Renhold og Eiendomsservice fusjonerer og blir den
største bransjen i NHO Service og Handel fra nyttår. 

Les mer

  

Grensehandel øker 
SSBs grensehandelsstatistikk for 2.
kvartal 2019 viser at nordmenns
grensehandel fortsetter å øke. 

Les mer

Vår nye eksportvare 
Vi spør oss selv ofte - hva vi skal leve
av i fremtiden? SSB sier at 8 av 10
nordmenn nå jobber innen
tjenestesektoren. Fremover bør vi
eksportere flere tjenester, skriver Anne-
Cecilie Kaltenborn som spaltist i Dagens
Perspektiv. 

Les mer

Opprop - formueskatt
Vi må ha et skatteregime som gjør det
mulig å beholde kapitalen i bedriftene til
ny teknologi, nytt produksjonsutstyr og
oppgradering av de ansattes
kompetanse, skriver 269 bedrifter i et
opprop. Regjeringen bes om å fjerne
formuesskatten på arbeidende kapital i
denne regjeringsperioden. 

Les mer

Nå 2.388 medlemsbedrifter med 6.841 virksomheter. Nye er:
Lås1 AS
Nettside

Thusma Marihøna DA
Nettside

Kvikk Service AS 
Nettside

Mias Hud Og Velvære
Omholt
Nettside

Dine Medlemsfordeler

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

Registrere | Avregistrere

 

https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/-ingen-fordeler-med-bare-en-mva-sats/
https://www.nsr-org.no/sikkerhetskonferansen/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/687755658393796/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/fdv-og-renhold-og-eiendomsservice/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/fdv-og-renhold-og-eiendomsservice/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/veksten-i-grensehandelen-fortsetter/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2019/norge-har-naturgitte-fordeler-innen-hav-og-energi-men-vi-har-kultur-gitte-fordeler-innen-tjenester-av-hoy-kvalitet/
https://www.nho.no/tema/skatter-og-avgifter/artikler/ber-regjeringen-fjerne-formuesskatt-pa-arbeidende-kapital/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/veksten-i-grensehandelen-fortsetter/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2019/norge-har-naturgitte-fordeler-innen-hav-og-energi-men-vi-har-kultur-gitte-fordeler-innen-tjenester-av-hoy-kvalitet/
https://www.nho.no/tema/skatter-og-avgifter/artikler/ber-regjeringen-fjerne-formuesskatt-pa-arbeidende-kapital/
https://www.las1.no/
https://www.marihonablomster.no/
http://kvikk-service.no/
https://www.miashudogvelvare.net/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhosh.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	Stor spenning natt til i dag


