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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

25. mai 2018

- Utfasing av privat
barnevern vil få store
konsekvenser for kvaliteten
Det må være fokus på kvalitet, ikke eierform. Hvert år får
700 barn i Norge hjelp fra privat barnevern. Angelica Kjos
var en av dem. Hun mener en eventuell utfasing av de
private aktørene vil få store konsekvenser. - Vi vil svikte
barna, sier hun. 

Se film

  

Viktig tolke-kontrakt 
Vårt medlem Hero har vunnet tidenes
kontrakt i Sverige. Den gjelder
tolkeformidlingstjenester i 21
geografiske regioner og dekker statlige
organer som politi, domstoler,
kriminalomsorgen, skatteverket og IVO.

Les mer

The Garden Party 
NHO Service og Handel har hagefest 20.
juni i Næringslivets Hus. Samme dag er
det TREND-konferanse. Kommer du? 

Les mer

Stopper APs-forslag? 
Stortinget sier trolig nei til forbud mot
privat barnevern når saken behandles
på mandag. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

  

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1761533427215624/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1761533427215624/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/spraktjenester/nyheter-spraktjenester/2018/heros-vant-tidenes-storste-kontrakt/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/barn-og-ungdom/2018/stortinget-sier-trolig-nei-til-forbud-mot-privat-barnevern/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/spraktjenester/nyheter-spraktjenester/2018/heros-vant-tidenes-storste-kontrakt/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/barn-og-ungdom/2018/stortinget-sier-trolig-nei-til-forbud-mot-privat-barnevern/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/


Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[25.05.2018 11.18.28]

Svensk valgfrihet 
Økt valgfrihet innen hjemmetjenester
gir mer fornøyde brukere, viser ny
rapport som Institutet för
Näringslivsforskning (IFN) har utført for
Vårdföretagarna i Almega, som er vår
søsterorganisasjon i Sverige. 

Les mer

Hvem er størst? 
Hvem er nå landets 30 største
bemanningsbedrifter målt etter
omsetning? Det finner du svar på i
bemanningsnytt nr. 4. 2018 som kom
på web denne uken. 

Les mer

Nytt lederprogram 
Vi har skreddersydd et lederprogram for
deg i Oslo og Lisboa høsten 2018 og
våren 2019. 

Les mer

Frisør: 

Tidenes største
BILLEDREPORTASJE 
FRISØR nr. 2 2018 har tidenes største bildereportasje fra
bransjebegivenheten Hår & Skjønnhet. Bildene forteller om
en enorm kreativitet og kraft blant dedikerte fagfolk. 

Les mer

Nå 2377 medlemsbedrifter med 57841 virksomheter. Nye er:
Hårspesialisten AS
Nettside

Dukon AS
Nettside

De 3 Stuer
Ny virksomhet
Nettside

H.H.Frisør Halat 
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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