
 

Du kan også åpne nyhetsbrevet her  

 

26. okt. 2018  
 

 

 

Våre bedrifter  
 

 

 

Medlemsservice  
 

 

 

Politikk  

 

 

- Vi har strukket oss svært 
langt for å unngå streik  

Norsk sykepleierforbund (NSF) har gått til streik etter å ha 

sagt nei til et bedre tilbud enn det man ellers har fått i 
årets lønnsoppgjør.  

Les mer 

 

 

 

 

  

 

  

 

Når bedriften rammes 

av konflikt  

Heftet "Når bedriften rammes av 
konflikt" gir deg alt du trenger å vite 
om streik og konflikt.  

Les mer  

 – NSF skyver de syke 

foran seg  

– NSF skyver syke foran seg i et forsøk 
på å oppnå betydelig mer enn det alle 
andre grupper har sagt ja til, sier 
Sigbjørn Mygland. Les saken i 
Sykepleien.  

Les mer  

 - Alvorlig syke kan 

ikke brukes som 

forhandlingskort  

Flere går hardt ut mot Norsk 
sykepleierforbunds (NSF) streikeuttak.  

Les mer  

 

 

 

Er din bedrift rammet av streiken?  

Ring dette nummeret 
dersom du har spørsmål  

NHO Service og Handel har sendt utfyllende informasjon til 
medlemsbedriftene som omfattes av plassfratredelsen. De 
berørte bedriftene som har ytterligere spørsmål, kan 
kontakte advokatene i NHO Service og Handel på 
tarifftelefon: 917 10 213.  

Mer her  

 

 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4546504B704845504174434559/40?noTracking=true
https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/nsf-tar-ut-56-medlemmer-hvis-streik/
https://www.nhosh.no/contentassets/b4af2d91e80e459eaf8519d65b0b613f/narbedriftenrammes.pdf
https://sykepleien.no/2018/10/sykepleierforbundet-skyver-de-syke-foran-seg
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/kreftforeningen---alvorlig-syke-mennesker-kan-ikke-brukes-som-forhandlingskort/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/nsf-tar-ut-56-medlemmer-hvis-streik/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/nsf-tar-ut-56-medlemmer-hvis-streik/
https://www.nhosh.no/contentassets/b4af2d91e80e459eaf8519d65b0b613f/narbedriftenrammes.pdf
https://sykepleien.no/2018/10/sykepleierforbundet-skyver-de-syke-foran-seg
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/kreftforeningen---alvorlig-syke-mennesker-kan-ikke-brukes-som-forhandlingskort/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/nsf-tar-ut-56-medlemmer-hvis-streik/


 

  

 

  

 

Stortingsmelding om 

handelsnæringen  

NHO Service og Handel har denne 
uken hatt møte med embetsverket i 
Nærings- og Fiskeridepartementet 

vedrørende den kommende 
stortingsmeldingen om 
handelsnæringen. Meldingen legges 
frem rundt årsskiftet og er den første 
stortingsmelding om varehandelen.  

Les mer  

 Bransjestandarden for 

skadesanering 

ivaretar kulturminner  

Når ulykken først skjer er det 
avgjørende at profesjonelle aktører 
innen skadesanering raskt kommer i 
gang med å begrense skadene. Den 

nylig reviderte bransjestandarden for 
skadesaneringsbransjen og 
forsikringsselskapene sikrer at dette 
skjer på beste måte.  

Les mer  

 Lenge leve 

tradisjonene  

Hårklipp i alle stilarter, trimming og 
pleie av barter og skjegg, eller rett og 
slett en tradisjonell barbering med 

varme håndklær og ansiktsmassasje? 
Hos H2 Barber & Sons i Trondheim 
finner gutta alt de trenger av tjenester, 
utført av dedikerte barberere og 
stylister.  

Les mer  

 

Generalforsamling - 
konferanse og fest  

NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer 
velkommen til generalforsamling og konferanse i 
Næringslivets Hus.  

Les mer 

 

 

 

 

    
 

 

   

  

Nå 2.410 medlemsbedrifter med 6047 virksomheter. Nye er:  
Certego AS  
Med virksomheter i  
Tvetenveien Oslo, 
Trondheim, Tromsø, 
Strømsveien Oslo 
Stavanger, Sandefjord, 
Oslo-Storo, Lillehammer, 
Kristiansand, 
Kongsvinger, Haugesund, 
Harstad, Hamar, Gjøvik, 
Gardermoen, Fredrikstad, 
Drammen, Bergen 

Hovedavd, Begen-Minde 
og Asker. Nettside  

 

Sogn Vegteneste AS 
Nettsted 
 
Skindeep AS 
Nettsted 
 
Renates Hud og 
Fotterapi 
 
Mestringshusene 
Oslo og Notodden 
Nettside  

 

Aarekol 
Trafikktjenester AS 
Nettside 
 
Wskonsulting Waleria 
Oliveira Santos  
 
Workethic AS  
Nettside 
 
Velværetunet AS 
Nettside 

 

Ksm Nord AS  
 
Idol the Lord of Hair AS 
 
Familiehjelp AS  
Nettside 
 
City Service Bergen AS 
Nettside 

Les mer om 
medlemsfordelene dine  
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