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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

16. august 2019

Hva om kunstig intelligens
kunne låse opp fremtidens
potensiale akkurat nå? 
ARENDALSUKA: Arbeidsinkluderingsbedrifter utvikler nå en
ny digital plattform for bedre match mellom arbeidssøker og
arbeidsgiver. I Arendal på torsdag ble mulighetene
presentert. Enten du er HR-leder, leder, bedriftseier eller
jobbkandidat – nå kommer et system basert på kunstig
intelligens som vil være til god hjelp, lover Øyvind Opheim
Vedal (bildet) i Durapart. 

Les mer

  

Voldsutsatte barn 
ARENDALSUKA: Onsdag arrangerte
NHO Service og Handel og Stine Sofie
Senteret et arrangement med fokus på
styrken i fellesskapet for voldsutsatte
barn. 

Les mer

Krever mer måling 
ARENDALSUKA: NHO Service og
Handel vil ha flere indikatorer for
kvalitetsmåling innen helse, velferd og
omsorg. I tillegg bør dette være
offentlig tilgjengelig for alle. 

Les mer

Slåss for yrkesfag 
ARENDALSUKA: - Frustrerende å høre
at så mange ikke fullfører yrkesfag, sier
Tara Lyche som driver frisørkjeden
Lucky på Sørlandet. Torsdag var NFVB i
NHO Service og Handel medarrangør på
et seminar som tok debatten 

Les mer

  

-Gi dem utdannelse.

Gi dem muligheter! 
ARENDALSUKA: Norge har nå den
laveste tilstrømning av asylsøkere siden

-Lavere sykefravær

burde ikke true noen 
ARENDALSUKA: -20 prosent lavere
sykefravær burde ikke true noen, sa

- Vi må omfavne

proffentlig 
ARENDALSUKA: Hammerfest
kommune og Humana omsorg og
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1990-tallet og arbeidsinnvandringen er
synkende. Trenden vil trolig snu og land
utenfor Europa blir meget viktig for
Norge. 

Les mer

Anne-Cecilie Kaltenborn i en debatt i
regi av Norlandia i Arendal onsdag. 

Les mer

assistanse har hatt stor suksess med
samarbeid. Kommunen legger ikke skjul
på at de er helt avhengig av å kjøpe
tjenester fra private for å levere gode
tjenester til sine innbyggere. 

Mer her

  

350-kronersgrensen

er en reell trussel 
ARENDALSUKA: Komplett vurderte å
droppe utvidelsen av sitt logistikksenter
i Sandefjord grunnet 350-
kronersgrensen. 

Les mer

SMB-skadelige

kontrakter skal ned 
ARENDALSUKA: - Omfanget av
riksdekkende eller store kontrakter som
stenger ute SMB-bedrifter må ned. Vi
bør se på om slike kontrakter bør deles
opp, sa næringsminister Torbjørn Røe
Isaksen i Arendal i dag etter å ha blitt
utfordret av Marianne Knapstad, leder
av BB ServiceSystem i Sogn og
Fjordane. 

Les mer

Hvordan tette

kompetansegapet 
ARENDALSUKA: Kompetansegap og
utenforskap ble satt på agendaen under
ManpowerGroups arrangement "Mind
the gap" på Arendalsuka. 

Les mer

Kvalitet19 
NHO Service og Handel har gjort en grundig analyse av
kommuners pengebruk og koblet med det som finnes av
relevante målinger for kvalitet. Vi kaller det Kvalitet19.
Analysene tar først og fremst for seg helse og omsorg, men
også renhold og eiendomsdrift. 190 kommuner er analysert
og vi har laget rapporter for 90 av disse. 

Les mer

  

Myter og fakta 2019 
NHO Service og Handel har laget et nytt
hefte for å tydeliggjøre hva som er
myter og fakta om konkurranse. Vi ser
særlig på helse- og omsorgstjenester. 

Les mer

Nytt lederprogram 
NFVBs lederprorgam har 5 samlinger og
strekker seg over 1 år med individuell
coaching underveis 

Les mer

Grensehandel 
ARENDALSUKA: 68 pst. av
befolkningen er enig i at grensehandel i
Sverige fører til tap av norske
arbeidsplasser og inntekter til det
norske samfunnet,viser fersk
undersøkelse som ble lagt frem i
Arendal. 

Les mer
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Nå 2.391 medlemsbedrifter med 6.826 virksomheter. Nye er:
Douglas Lima Frisør
Nettside

Km Hårstudio AS
Facebook

Kvikk Service AS 
Nettside

Mias Hud Og Velvære
Omholt
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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