Ønsker å ta fra oss forhandlingsretten

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

09. nov. 2018

Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

- NSF vil at vi skal gi opp
vår anledning til å
forhandle våre egne
tariffavtaler
Norsk sykepleierforbund (NSF) vil ha en blåkopi av
kommunenes minstelønnssatser. Det betyr at NSF vil at NHO
Service og Handel skal gi opp sin anledning til å forhandle
egne tariffavtaler. Det var et hovedbudskap på TV2
nyhetskanalen denne uken.
Les mer

Streiken - hva nå?
Her er en situasjonsrapport om streiken
mellom Sykepleierforbundet og NHO
Service og Handel.
Les mer

350 kr. fritaket faller? Ta fagbrev på jobb
Nestleder Kjell Ingolf Ropstad varsler at
kampen mot 350-kronersgrensen blir en
viktig sak når KrF skal forhandle med
regjeringen om statsbudsjett.

Vår medlemsbedrift Coor Norge er godt
eksempel på bedrifter som legger til
rette for å ta fagbrev på jobb.
Les mer

Les mer

SV og Ap vil ha pensjon fra første krone:

– Pensjonskrav vil tvinge
meg til å stenge
– Pensjon fra første krone vil tvinge små, seriøse firmaer
som mitt ut av markedet eller over i svart arbeid, sier
Pudukuri Padman (70) til Aftenposten.
Mer her
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Klima - bidrar du?

4.000 flyktninger

Årets beste

Matsentralen Norge vant denne uken
"Årets håndtrykk", Storebrands
bærekraftpris, som deles ut til aktører
som gir en hjelpende hånd for å løse
klodens klimautfordringer. Er din bedrift
engasjert i dette?

KrF ønsker at Norge skal ta imot 4.000
kvoteflyktninger allerede neste år.
- Bruk av mottakssystemet til
kvoteflyktninger kan være en god måte
å opprettholde beredskap på, mener
NHO Service og Handel.

"Årets Hudpleiebedrift" er en
konkuranse for hudpleiebedrifter i
Norge. Kåringen foretas på bransjens
store samling "Hår og Skjønnhet".

Les mer

Les mer

Les mer

Generalforsamling konferanse og fest
NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen
til generalforsamling og konferanse i Næringslivets Hus.
Les mer

Bedre sikkerhet i nord Stabilt for bemanning Høring om barnevern
Politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland
signerte denne uken en ny
samarbeidsavtale.

Andelen midlertidige ansatte har vært
stabil de siste 10 årene, viser ny Faforapport.

Les mer

Les mer

- Jeg blir oppriktig lei meg over at
debatten fremdeles handler om eierform
fremfor barna selv, sa Angelica Kjos,
erfaringskonsulent i Aberia Ung, og
utfordrer politikerne til å lytte til barnas
egne ønsker i debatten om barnevern.
Les mer

Nå 2.428 medlemsbedrifter med 6215 virksomheter. Nye er:
Åfjord Gartneri AS
Nettside

Stiftelsen Kim-Senteret
Nettside

Vex-gruppen AS
Nettside

Kjærnsmo
Automatservice AS
Facebook

Geir Ove Meland AS
Rema 1000 Kvinesdal
Nettside

3B-Fibreglass Norway
AS
Nettside

Aberia Jentespranget
AS Avd Håklubben
og Avd Gruo
Nettside

uWork AS
Nettside
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Les mer om
medlemsfordelene dine
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