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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

08. juni 2018

Stortingets innleievedtak 
rammer småbedriftene 
Mandag 4. juni vedtok Stortinget å endre reglene for innleie.
Bedriftenes mulighet til å leie inn ekstra hender og hoder
begrenses nå for alle bransjer, og det er de små og
mellomstore bedriftene som rammes. 

Les mer

  

Skroter momsfritak? 
Gjennomslag: Et flertall i Stortingets
finanskomite gikk tirsdag inn for å
utrede å skrote momsfritaket på varer
under 350 kroner bestilt fra utlandet. 

Les mer

The Garden Party 
NHO Service og Handel har hagefest 20.
juni i Næringslivets Hus. Samme dag er
det TREND-konferanse. Kommer du? 

Les mer

Økte kompetansen 
Det første kullet i fagskolespesialister i
fuktteknikk fikk sine vitnemål og ble
feiret sist uke. - Studiet danner modell
for andre fagområder. Det er viktig for
folk å kunne videreutdanne seg mens
de er i jobb, og det åpner nye
karrieremuligheter, sier Ole Erik Almlid. 

Les mer

  

Forsvarer franchise 
- Uten franchise-modellen vil

Kaster en av tre 
Se for deg at du griller tre grillspyd. Den

Har du levert? 
82 prosent av årsoppgavene fra
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arbeidsplasser vil gå tapt, sier Leif B.
Mathisen. Tirsdag møtte han Arild
Grande (Ap) i debatt på NRK P1 "Her og
Nå". 

Les mer

spiser du selv, den spiser sønnen din og
den tredje kaster du rett i søppelkassa
(se video) 

Se film

medlemsbedriftene er nå kommet inn til
NHO, men noen mangler fortsatt. Vil du
unngå skjønnsmessig beregning av
kontingenten, send inn din oppgave nå..

Les mer

Ny forskning 

Slik takler de beste
sykefraværet 
Hvordan jobber de beste for å holde sykefraværet nede?
Svar får du i en større forskningsrapport fra FAFO som
legges frem 12. juni. Rapporten viser "best practice" i privat
og offentlig virksomhet. 

Se film

  

Her blir det fullt 
Den 19. juni er det tid for årsmøtet i
Bransjeforeningen Bemanning og
Rekruttering samt
bemanningsbransjens viktigste
møteplass, #Bemanning2018. Dagen
avsluttes tradisjonen tro med bransjens
sommerfest. 

Les mer

Løfter miiljøtiltak 
NHO Service og Handel og våre
medlemsbedrifter er engasjert i
miljøpolitikk. En ny side på web løfter
frem gode miljøtiltak. Er du engasjert?
Send oss tips. 

Les mer

Lykken er en jobb 
– Som arbeidsgiver mener jeg at det er
viktig å gi folk en sjanse. Fønix bidrar til
å koble rett person til rett arbeidsplass.
Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Marit
Iversen, daglig leder ved Trudvang
Gjestegaard. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.380 medlemsbedrifter med 5.796 virksomheter. Nye er:
AA Leker, kontor og utstyr
AS
Nettside

Økofamilien AS
Nettside

Rema 1000 Ås, Anniken
Landbakk
Nettside

Mizu AS
Side på FB

Kraft Drift AS, Kantine 
Ny virksomhet
Nettside

Dalane Zoo AS 
Side på FB

Auster Salon & Academy
AS, Avd. Oppsal
Nettside

Albatross Forpleining
Ny virksomhet
Nettside
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Les mer om
medlemsfordelene dine
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