
Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[02.03.2018 14.22.25]

Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

02. mars 2018

Foreslår innstramminger 
i bemanning 
Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget la torsdag denne
uken fram flere forslag til innstramminger i
arbeidsmiljøloven om innleie av arbeidskraft. Det ligger an til
flertall for et forslag om å be regjeringen vurdere å stramme
inn på noen felter. Regjeringen har varslet en proposisjon
om lovendringer. Denne er ventet i løpet av mars. 

Les mer

  

Starter tariff2018 
- På NHOs representantskapsmøte
denne uken har vi vært tydelige på at
hensynet til våre bedrifter, som jo er
veldig arbeidsintensive, må ivaretas. Vi
har fått gehør for dette, sier adm.
direktør Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Les mer

Viktig for bygg 
Bemanningsbyråer er avgjørende for å
løse fremtidige byggeprosjekter i Norge.
Bli kjent med Philip Van De Velde som
leder R3 Entreprenør med 105 ansatte. 

Se film

Møtte helsetopper 
Fritt brukervalg i hjemmebaserte
tjenester og måling av kvalitet var tema
da eldreminister Åse Michaelsen (FrP)
møtte representanter for de største
selskapene innen eldreomsorg Aleris,
Attendo, Norlandia og Unicare. 

Les mer

  

Hardere mot krim 
NHO Service og Handel støtter
Regjeringens tiltak for å skaffe hardere
lut mot kriminelle i arbeidslivet. 

Les mer

Handel falt 0,4 % 
Handelen falt 0,4 prosent fra desember
til januar, viser ferske tall fra SSB. 
– Men det går bedre nå. Vi er i en
oppgangstid, sier Leif Bache-Mathiesen,
fagsjef for bransjen i NHO Service og

Nytt HMS-verktøy 
NHO har lansert et nytt og heldigitalt
verktøy for styring av HMS-risiko. Her
kan bedriftene både gjøre lovpålagt
risikovurdering og opprette
handlingsplan. Verktøyet erstatter den
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Handel. 

Les mer

tidligere excel-malen som NHO har
tilbudt medlemmene sine.
Risikostyringsverktøyet er gratis. 

Les mer

Bli med 

Følg oss på Facebook 
Facebook er en veldig viktig kanal for NHO Service og
Handel. Følger du oss her og engasjerer deg i våre saker får
vi økt slagkraft. 

Les mer

Nå 2.391 medlemsbedrifter med 5.863 virksomheter. Nye er:
M-16 Akershus
Vaktselskap AS 
www.m16.no

Rema 1000 Tunejordet,
Stine Gjeterud Degnes AS
www.rema.no

Helse Studio Bergen,
WellMed
www.wellmed.no/

Bevar Meg Vel Hp AS 
Bevar Meg Vel AS
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