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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

16. mai 2019

Fersk rapport: Løsningen
ligger i en velferdsmiks 
Private, offentlige og ideelle aktører må forenes i en
velferdsmiks, konkluderer et bredt faglig og politisk utvalg
som la frem sin rapport i dag. Den tar tar for seg en av vår
tids største utfordringer: Eldrebølgen og de enorme krav til
omsorg som er på vei. 

Les mer

  

Ny bransjeforening? 
De to bransjeforeningene Renhold og
Eiendomsservice (R&E) og Forvaltning
Drift og Vedlikehold (FDV) i NHO
Service og Handel har startet en
prosess der man diskuterer å slå seg
sammen. 

Les mer

-Slipp til småbedrifter
NHO Service og Handel ga tirsdag
innspill til Næringskomiteen på
Stortinget under høringen "Smartere
innkjøp - effektive og profesjonelle
offentlige anskaffelser. 

Les mer

Prioriter de som sliter 
– Selv om revidert nasjonalbudsjett ikke
innebærer styrking av den totale
tiltaksinnsatsen, er det viktig at det gis
klare føringer om at tiltaksplasser for de
mest utsatte gruppene i
arbeidsmarkedet skal prioriteres, sier
direktør Kenneth Stien. 

Les mer

  

Delseier i dagligvarer 
- Stortingsmelding om dagligvarehandel
er en delseier. 

Les mer

Nye frisør-satser 
Årets (2019) lønnsoppgjør har gitt
følgende lønnssatser for lærlinger i
frisørbedrifter 

Populært lederkurs 
NHO Service og Handel gjentar
suksessen fra 2018/2019 og
presenterer LOK#2, kull nr. 2, av det
eksklusive ledelsesprogrammet
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Les mer skreddersydd for oss i samarbeid med
OsloMet. 

Les mer

Hvilke type prisforskjeller
er ulovlig? 
-Dagligvarebransjen er avhengig av å få en avklaring på
hvilke type prisforskjeller som er ulovlig, sa Karl Munthe-
Kaas, gründer og eier av Kolonial.no på seminar og debatt
om faren for sviktende konkurranse. 

Les mer

  

Blir spyttet på 
Ubehagelege og farlege situasjonar for
trafikkdirigentar aukar. – Me vurderer
sterkt kamera på refleksvestar for å sjå
om bilistane endrar åtferd, seier Lasse
Tenden i NHO Service og Handel til
NRK. 

Les mer

Kurs i arbeidsrett 
NHO Service og Handel ønsker
medlemmer i bransjen Bemanning og
Rekruttering velkommen til kurs i
arbeidsrett i Trondheim 28. mai. 

Les mer

Slik blir 2019-lønna 
Her er oversikt over lønnsregulering
som følger av tariffoppgjøret 2019 for
de ulike bransjene i NHO Service og
Handel 

Les mer

Nå 2.426 medlemsbedrifter med 6.654 virksomheter. Nye er:
Sidor Dagligvare AS
Nettside

Nord Dagligvare AS
Nettside

S.O.S Security AS
Nettside

Hårdesign A Salong C4 
Nett

Les mer om
medlemsfordelene dine
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