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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

09. februar 2018

"Bedre å bekjempe 
de ulovlige 
enn å forby de lovlige" 
En godkjenningsordning vil gjøre det lettere for byggherrer
og entreprenørselskaper å sjekke at innleie av arbeidskraft
skjer innenfor lover og regler, sier adm. direktør Anne-
Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til Aftenposten i
dag. 

Les mer

  

Privat barnevern 
– Det ingen tvil om at private aktører
gir bedre kvalitet og lavere kostnader
sammenliknet med en situasjon med
bare offentlige tjenester, sier minister
for barn og likestilling Linda Hofstad
Helleland (bildet). 

Les mer

Personvernombud 
Nye personvernregler trer i kraft 25.
mai 2018. En viktig endring er at mange
bedrifter må etablere personvernombud.

Les mer

Selge til sykehus? 
Vi er på jakt etter medlemsbedrifter
som vil selge varer og tjenster til
sykehus og som kan møtes på
Gardermoen 6-7. mars. 

Les mer

  

Best i Bodø 
Jobzone Bodø er kåret til årets kontor. 

Bedre dyrevelferd 
REMA 1000 tar dyrevelferd på alvor, og
vi er imponert over hva de får til!. De

Satser på Helsehuset 
Vår medlemsbedrift PTØ Norge satser
på et Helsehus på Gardermoen.
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Les mer tar samfunnsansvar, blant annet ved å
ansette mennesker med hull i CVen
gjennom NHO-programmet Ringer i
vannet. I tillegg er dyrevelferd høyt
prioritert hos dem. 

Se video

Målgruppen er særlig brukere som har
cerebral parese (CP), multippel sklerose
(MS), Parkinson og slag. 

Les mer

Arbeid og Inkludering 

Er Regjeringen er klar til å
ta de riktige grepene? 
Adm dir i REKO AS Bjørn Kalmar Aasland spør om
Regjeringen er klar til å ta de riktige grepene i en dugnad for
arbeid og inkludering. Hva skal vi for eksempel gjøre med de
20.000 menneskene i arbeidsdyktig alder (18 - 67 år) som
står utenfor arbeidslivet bare Trøndelag. På landsbasis er
tallet nærmere en halv million!

Les mer

Nå 2.421 medlemsbedrifter med 6.003 virksomheter. Nye er:
New Cutting Crew AS 
www.cutting-crew.no

Lene Kolstad's Hud Og
Negler

Kari Jannes Salong Kløfta
AS
Nettsted

Blivakker Markens AS
www.blivakker.no

OBOS Eiendomsdrift AS
www.ofb.no

Daniel Thømt AS Rema
1000 Vestby
www.rema.no

Works AS
www.works.no

AssisterMeg AS
www.assistermeg.no

Mer om saken
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