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Verdier skapes
mellom mennesker
NHO er Norges ledende og største interesseorganisasjon for arbeidsgivere. NHO Service
og Handel, som er dannet av medlemmer – for
medlemmer, er en av de største foreningene i
felleskapet og et naturlig førstevalg for norsk
service og handel.

 ersonalutfordringer er både tid- og energi
P
krevende. Sammen med NHO-felleskapet
har vi Norges største arbeidsrettsmiljø med
over 135 advokater og jurister, og våre
team bidrar raskt til gode løsninger for våre
medlemmer.

Når vi vet at verdiskapningen innenfor
tjenester, service og handel skjer mellom
mennesker, ser vi at samarbeidsdynamikken
mellom menneskene i en bedrift er en
vesentlig faktor til suksess.

Vi støtter frittstående virksomheter, kjeder og
konsern med det vi er best på. På den måten
kan medlemmene våre bruke sin tid på det
som er viktigst for dem – nemlig SALG!

Vår oppgave er derfor å sikre våre medlemmer
de beste rammebetingelsene i forhold til
sine arbeidstagere innen våre 7 bransjer.

Vår drivkraft er at vi sikrer suksess for våre
medlemmer gjennom et tett, åpent og lang
siktig samarbeid.

Våre hovedmål er økt seriøsitet i arbeidslivet,
økt inkludering og bærekraft og økt kompetanse
og bedre tjenester.
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel

Denne brosjyren er et samarbeid mellom
samarbeidspartnere og medlemsbedrifter
i NHO Service og Handel
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Hvorfor bli
medlem hos oss?
En av grunnene til at vi vokser og samler seriøse service- og
handelsvirksomheter fra hele landet, er at vi sparer dem for
tid innen HR, reduserer deres driftskostnader og kjemper for
bedre og mer forutsigbare rammebetingelser.
I tillegg får våre medlemmer støtte fra både oss sentralt og
ute i regionene gjennom våre 10 regionkontorer, som også har
gode rådgivere og advokater.
NHO er også den eneste interesseorganisasjonen som representerer hele næringslivet. Flere og flere av våre medlemmer
ser verdien av dette, da de kan hente kompetanse der de
trenger den.
NHO Service og Handel har i dag mer enn 7 000 virksomheter
med 130 000 ansatte og består av 7 bransjer som du finner
nedenfor.

Våre bransjeforeninger:
•
•
•
•
•
•
•

Bemanning og Rekruttering
Drift og Service
Sikkerhet og Beredskap
Handel
Helse og Velferd
Arbeid & Inkludering
Frisør og Velvære (Norske frisør- og velværebedrifter)
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Vi trygger din hverdag
Hver dag, døgnet rundt, beskytter vi mennesker,
arbeidsplasser og samfunn. Med vår lokale
tilstedeværelse i hele landet tar vi ansvar for å
sikre våre kunder og deres verdier. Med dyktige
mennesker og den nyeste teknologien sørger vi
for å ligge i forkant og tilby de mest moderne og
effektive sikkerhetsløsningene.

Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

Securitas er en av verdens største sikkerhetsselskap med 370 000 medarbeidere i 57 land.
Vi tilbyr tjenester innenfor mobilt-, stasjonærtog fjernbetjent vakthold, rådgivning, elektronisk
sikkerhet, brann og redning.
Ta kontakt med oss på telefon 02452 eller
med vår salgsavdeling på salg@securitas.no.

Politisk gjennomslag
Jeg er Torbjørn og har sammen
med resten av felleskapet et
stort politisk nettverk som gir
oss god påvirkningskraft.
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Analyse og statistikk
Jeg er Linn og er
ansvarlig for at du
som medlem får gode
analyser og statistikker
for din bransje.

Offentlige
anskaffelser
Jeg er Henrik og er
advokat som støtter
våre medlemmer på
offentlige innkjøp og
konkurranserett.

Arbeidsliv
Jeg er Sigbjørn og leder våre
arbeidsrettsadvokater som
støtter deg som arbeidsgiver
i alle prosesser og problemstillinger innen personalhåndtering, HMS, lønn og
tariffspørsmål.

Mediehåndtering
Jeg er Baard og
jeg er opptatt av å
skrive gode saker
som fremmer dine
politiske interesser.

Ingen vinner alene
– la oss være din støtte!
Vi tror at verdier i næringslivet skapes mellom mennesker. Derfor
er noen av våre viktigste medlemsfordeler nettopp de menneskene
som kan støtte og hjelpe deg og din bedrift.

Sosiale Medier
Jeg er Lena og
hjelper våre
medlemmer å få
saker ut på SoMe
og andre digitale
kanaler.

Dine
medlemsfordeler
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Økonomiske
medlemsfordeler
Blir du med i innkjøpskjeden sparer du både tid og penger.
Du får gode innkjøpsbetingelser på alt din bedrift trenger
innen mat, drikke, non-food og andre bransjerelaterte varer
og tjenester. NHO Reiselivs Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres halvårlig gjennom en
attraktiv bonusordning. Innkjøpskjeden har avtale med over
150 samarbeidspartnere som reduserer driftskostnadene til
våre medlemmer.
Som medlem har du tilgang til netthandelen horecainnkjop.no.
Det koster ingenting å ta den i bruk og i tillegg til å sende
ordre, lage handlelister, få oversikt over produkter, varetelling
og priser, holder du deg oppdatert på kampanjer og nyheter.
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har
avtaler innen følgende kategorier:
•
•
•
•

Drikkevarer
Bakervarer/bakverk
Grønnsaker/frukt
Kjøttvarer/fjørfe

•
•
•
•

Meieriprodukter
Non-Food
Sjømat/vilt
Tjenester
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Medlemsfordeler

Rådgivning på
tariffavtaler

Juridisk
rådgivning
innen
arbeidsrett

Se side 12

Se side 12

Regionkontorer som
ivaretar dine
interesser
der du er
Se side 10

Advokathjelp
ved
offentlige
anskaffelser

Nyhetsbrev
og
bransjekunnskap

Se side 13

Digital
arbeidsportal
Arbinn.no

Elektroniske
håndbøker

Se side 15

Politisk
gjennomslagskraft

Statistikker
og analyser

Innkjøps- og
rabattavtaler
Se side 8

Kompetanseheving
nettverk og
møteplasser
Se side 11

Dine
medlemsfordeler
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NHO har 10 regionkontorer spredd over
hele Norge. De har som formål å ivareta
interessene til de medlemmer som befinner
seg innen regionkontorets område. Som
medlem i NHO er bedriften din automatisk
tilknyttet et av de 10 regionkontorene. Ta
derfor kontakt med ditt regionkontor hvis du
ønsker assistanse innen følgende temaer:

Tromsø

-

Advokathjelp
Politisk påvirkningskraft i din region
Rask service og rådgivning
Lokalkompetanse der du er
Hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik
at det blir lønnsomt for din bedrift
- Møteplasser

Bodø

Trondheim
Ålesund

Moelv
Bergen

Oslo
Skien
Stavanger

Kristiansand
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Møteplasser/
kurs og konferanser
I NHO Service og Handel og i resten av felles
skapet har vi svært mange gode og relevante
møteplasser både i regionene og sentralt i
Oslo.
I tillegg til NHOs møteplasser arrangeres
løpende webinarer, nettkurs og konferanser
med høy aktualitet, hvor det meste er uten
kostnad for våre medlemmer. NHO inviterer
også jevnlig til direkteoverførte nettmøter for

våre medlemsbedrifter. Vi arrangerer også
gratis webinarer om ledelse til inspirasjon for
alle medlemmer. Hensikten er å gi deg verdifull
innsikt for å møte utfordringer du opplever
nå, og utfordringer som kommer. NHO SH
tilbyr diverse kurs blant annet innen ledelse,
personal, HMS og arbeidsrett/tariff. De mange
små og store konferanser og møteplassene er
viktige for medlemsbedriftene med tanke på
nettverksbygging og interesseutveksling.

Dine
medlemsfordeler
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Juridisk rådgivning
innen arbeidsrett
Våre advokater har omfattende bransjeerfaring
og er eksperter på området arbeidsrett, tariff
og HMS/IA. Vi gir deg råd og veiledning i
arbeidsgiverspørsmål mellom 09.00–16.00.
Vakttelefon: 47 68 73 84
E-post: advokat@nhosh.no

Alle våre regionkontor har også en lokal
advokat som kan hjelpe deg. For å nå disse kan
du ringe 23 08 84 40 eller bruke chat på
Arbinn.no for å få kontakt med advokat.
Tjenesten er åpen på hverdager fra kl. 8–16.
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Advokathjelp ved
offentlige anskaffelser
Regler om offentlige anskaffelser er
komplisert materie. Medlemsbedrifter i
NHO kan få råd og hjelp av NHOs
anskaffelseseksperter om
o
o
o

lov og forskrift om offentlige anskaffelser
konkrete anbudskonkurranser
håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på
feltet.
For spørsmål eller mer informasjon,
kontakt Henrik Bjørge, Advokat, Offentlige
anskaffelser på e-post: jhb@nhosh.no.

Dine
medlemsfordeler
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Finn veiledere, maler og
verktøy på Arbinn.no
Som medlem hos oss ligger kompetansen til
et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene
i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt
gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet
som arbeidsgiver.
Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs
advokater og HMS-eksperter. Her kan du få
svar på spørsmål om ansettelser, permittering,
sykefravær, HMS og mye mer.
Verktøy på Arbinn.no er eksklusive for
medlemsbedrifter i NHO

Maler for arbeidsavtaler
Få veiledning underveis når du lager arbeids
avtaler. Verktøyet har maler til bruk ved faste
og midlertidige ansettelser, samt mal som kan
benyttes ved ansettelse av arbeidstakere med
ledende og særlig uavhengig stilling og daglig
leder.

Digitalt verktøy for vurdering
av HMS-risiko
Få oversikt og dokumentasjon på risikovurderinger i bedriften. Med vårt digitale verktøy
kan du på en enkel måte gjøre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan. Verktøyet er gratis for NHO-medlemmer.

Personvernverktøy
NHOs personvernverktøy gir din bedrift
et godt grunnlag for å etterleve kravene i
personvernforordningen (GDPR) og den norske
personopplysningsloven.

Eksempler på maler vi tilbyr
Som medlem har du tilgang til en rekke maler
og dokumenter. Flere av dem finnes også på
engelsk.
Maler for permittering
• Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel
• Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse
av permitteringsgrad)
• Permittering ved arbeidsmangel
(forlengelse av permittering)
Maler for sykefraværsoppfølging
• fraværsregistrering
• plakat med tidsfrister og oppgaver
• oppfølgingsplan
• innkalling til dialogmøte
• brev til lege
Maler for arbeidskontrakter
• arbeidsavtale fast stilling
• arbeidsavtale midlertidig stilling
• arbeidsavtale daglig leder
• arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig
stilling
• arbeidsavtale tilkallingshjelp
• konkurranseklausuler i arbeidsavtaler
• arbeidsreglement
• avtale om arbeid i eget hjem
• mal for attest
• varsel om fratreden ved midlertidig
ansettelse

Dine
medlemsfordeler
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Andre veiledere
•
•
•
•

Gjenåpning av kontor
(smittevernstiltak)
Kontrolltiltak og overvåkning
på arbeidsplassen (GDPR)
Risikovurdering
Strategi i bedriften for
kompetanseutvikling

Veiledere som er
eksklusive for medlemmer
Ansettelse – skritt for skritt

Oppsigelse

En ansettelsesprosess kan være krevende. Du
har plikter både før ansettelse, under jobb
intervjuet og ved etablering av arbeidsfor
holdet. Her har vi gode veiledere og sjekklister
som guider deg fra start til slutt.

En oppsigelse skal aldri komme overraskende
på en ansatt. Målet må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses.
For å unngå konflikt ved en oppsigelse er det
viktig å ha gjennomført en god prosess i forkant. En grundig prosess er dessuten viktig for
at oppsigelsen skal være gyldig.

Innleie av arbeidskraft
I denne veilederen guider vi deg gjennom
hvilke krav loven stiller for at det skal være
adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller
entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som
følger med slike ordninger.

Nedbemanning
Her har vi en veileder som gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers
side, som for eksempel svakere omsetning,
ny teknologi, endret ordretilgang eller andre
endrede behov.

Permittering
Når bedriften ikke kan sysselsette arbeids
takeren på en økonomisk forsvarlig måte,
og situasjonen er midlertidig, kan ansatte
permitteres for en periode. Her har vi gode
veiledere med bistand fra våre advokater.

Personvernforordningen (GDPR)
Hvordan skal du som bedrift forholde deg til
personvern og GDPR? Hos oss får du kunn
skapen og verktøyene du trenger.

DOSE

KR.2.350.Dispenser
Stativ
Dispenser
Stativ
Dispenser
Stativ
Dispenser StativKUN

Stativ inkludert dispenser
Hånd hygiene

Hånd hygiene

Hånd hygiene

Produktdatablad Elite Signature

Hånd
hygiene
Tilgjengelige
farger
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Produktdatablad
ProduktdatabladElite
Elite Signature
Signature

Produktdatablad
Signature
DispenserenElite
innholder
en refill med 1,1 liter skumbasert UltraP
ca. 2000 doser.

200 mm
200 mm

200 mm

Håndhygiene er et kritisk punkt når det gjelder
spredning av bakterier.
Elite
Signature
tilbyr en
Ekstra
refill
Kr. 205.pålitelig
og
hygienisk
metode
for
hånddesinfeksjon.
Håndhygiene
er er
et et
kritisk
Håndhygiene
kritiskpunkt
punktnår
nårdet
detgjelder
gjelder

KUN
10KUN
ØRE
KUN
10
ØRE
PER
10
ØRE
10PER
ØRE
PER
DOSERING
PER
KR.2.350.- DOSERING
DOSERING

spredning
bakterier.
Elite
Signature
tilbyr
en
spredning
av av
bakterier.
Elite
Signature
tilbyr
Vår automtiske
såpe
leveres
i etnår
moderne
og elegant
Håndhygiene
er dispenser
et
kritisk
punkt
det gjelder
Alle
priser
er
eksl.
mva
& frakt.
pålitelig
og
hygienisk
metode
for
hånddesinfeksjon.
pålitelig
hygienisk
for hånddesinfeksjon.
designog
med
berøringsfrimetode
bruk. Den benytter
et kraftig, skånsomt
og
spredning av bakterier. Elite Signature tilbyr en
langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel uten alkohol og som leveres i
pålitelig
ogsåpe
hygienisk
metode
hånddesinfeksjon.
Vår
automtiske
dispenser
leveresi et
i etfor
moderne
og elegant
elegant
skumformat.
Vår automtiske
såpe
dispenser
leveres
moderne
og
design
med
berøringsfri
bruk.
Den
benytter
et
kraftig,
skånsomt
design med berøringsfri bruk. Den benytter et kraftig, skånsomtog
og
Vår
automtiske
såpe
dispenser
leveres
i et alkohol
moderne
elegant
langtidsvirkende
desinfeksjonsmiddel
uten
ogog
som
leveres i
Dispenseren
inneholder
en refill
med
500ml
skumbasert
langtidsvirkende
desinfeksjonsmiddel
uten
alkohol
og somdesinfeksjonsleveres i
design
berøringsfri
bruk. Den benytter
et kraftig,
skånsomt
og
skumformat.
middel.med
Vi sørger
for at forbruksmateriall
etterfylles
kundens
lager.
skumformat.
langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel uten alkohol og som leveres i
skumformat.
Dispenseren
inneholder
en refill med 500ml skumbasert desinfeksjonsStativ inkludert
dispenser
Dispenseren
refill med 500ml
skumbasert
desinfeksjonsmiddel. Viinneholder
sørger for aten
forbruksmateriall
etterfylles
kundens
lager.
middel.
Vi sørger for
at forbruksmateriall
etterfylles
kundens
lager.
Dispenseren
inneholder
en refill med 500ml
skumbasert
desinfeksjonsmiddel.
Vi sørger
for at forbruksmateriall etterfylles kundens lager.
Stativ
inkludert
dispenser
900 mm
900 mm
900 mm

200 mm

900 mm

1500 mm
1500 mm
1500 mm

1500 mm

per 99 % av virus & bakte
Stativ inkludert dispenser

KR.2.350.- DOSERING
KR.2.350.KR.2.350.-

Tilgjengelige farger
Stativ inkludert dispenser

Tilgjengelige farger

Tilgjengelige farger

Dispenseren innholder en refill med 1,1 liter skumbasert UltraPortect og dekker
ca. 2000 doser.

Dispenseren
Ekstra refillinnholder
Kr. 205.-en refill med 1,1 liter skumbasert UltraPortect og dekker

Tilgjengelige farger

ca. 2000 doser.
Dispenseren
innholder en refill med 1,1 liter skumbasert UltraPortect og dekker
Dispenseren
refill med 1,1 liter skumbasert UltraPortect og dekker
Alle priser
eksl. mva &enfrakt.
ca. 2000
doser.er innholder
Ekstra
refill
Kr. 205.ca. 2000
doser.

Berøringsfri
skummende
Integrert ant
Dreper 99
% av virus
& bakterier
for bakterier
teknologi som
Dreper 99 gelévaskesystem,
% av virus &
Dreper
følelsen
av
luksus&
og bakterier
å forebygge
Dreper99
99%
%av
avvirus
virus
&
bakterier
Ekstra
refill Kr. 205.Alle priser er eksl. mva & frakt.

ne og hygienisk
som automatisk
skyttelse og
smittespredning

Ekstra refill Kr. 205.-

AlleAlle
priser
er eksl.
mva
& frakt.
priser
er eksl.
mva
& frakt.

trygghet.

En moderne og hygienisk
dispenser som automatisk
En moderne
og hygienisk
gir beskyttelse
og
dispenser
som
automatisk
reduserer
smittespredning
En moderne
og hygienisk
En moderne
og hygienisk
gir beskyttelse
og
dispenser
som
automatisk
reduserer
smittespredning
dispenser
som
automatisk
gir beskyttelse og
gir beskyttelse og
reduserer smittespredning

Berøringsfri skummende
gelévaskesystem, for
Berøringsfri
skummende
følelsen av
luksus og
gelévaskesystem,
for
trygghet.
Berøringsfri
skummende
Berøringsfri
følelsen avskummende
luksus og
gelévaskesystem,
for
trygghet. for
gelévaskesystem,
følelsen av luksus og
følelsen av luksus og
trygghet.

Integrert antibakteriell
teknologi som bidrar til
Integrert
antibakteriell
å forebygge
spredning
teknologi
som
bidrar til
av bakterier
Integrert
antibakteriell
åIntegrert
forebyggeantibakteriell
spredning
teknologi
som bidrar til
av bakterier
teknologi
som bidrar til
å forebygge spredning
å forebygge spredning
av bakterier

av bakt

trygghet.telefon eller
av bakterier
Bestilling
gjøres
Bestilling
gjørespr.
pr. telefon eller på e-post på e-post

reduserer smittespredning

Bestilling gjøres pr. telefon eller på e-post
Bestilling gjøres pr. telefon eller på e-post

Bestilling
Ramstadsletta
3
1363 Høvik
Ramstadsletta 3
1363 Høvik
Ramstadsletta 3
1363 Høvik
Ramstadsletta
3

tadsletta 3
63 Høvik

1363 Høvik

gjøresTel:pr.
23 telefon
06 93 60 eller på e-post
e-mail: post@elite.as
Tel: 23 06 93 60
e-mail: post@elite.as
Tel: 23 06 93 60
e-mail:
Tel: www.elite.as
23 post@elite.as
06 93 60

Tel: 23 06 93 60
e-mail: post@elite.as
e-mail: post@elite.as
www.elite.as

www.elite.as

www.elite.as

www.elite.as

Dine
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Hva koster det
å være medlem?
Sjekk hva et medlemskap vil koste for din bedrift her:
www.nhosh.no/medlemsforhold/innmelding
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Stolt leverandør av Interaktiv brosjyre
til NHO Service og Handel

Fornøyd medlem av NHO Service og Handel

COMMUNICATION
MAKES THE DIFFERENCE

69 01 48 00

•

hello@jsnorge.no

•

w w w. j s n o r g e . n o

Dine
medlemsfordeler
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NHO Pensjon og NHO Forsikring

To viktige
medlemsfordeler
investeres etter strenge bærekraftskriterier,
som sikrer medlemmene konkurransedyktig
avkastning.

Sammen med Storebrand (Pensjon) og
Söderberg & Partners (Forsikring) har NHO
utviklet to svært attraktive medlemsfordeler
for sine medlemmer som reduserer
kostnadene.

NHO Forsikring

NHO Pensjon
Pensjon er et viktig gode for ansatte, og det
har NHO tatt på alvor. Storebrand har vært
NHO sin foretrukne samarbeidspartner på
pensjon siden 2006, et samarbeid som er
fremforhandlet på vegne av hele NHO-felles
skapet med mer enn 28.000 medlemsbedrifter. Avtalen sikrer både nyetablerte og
veletablerte medlemmer like gode betingelser
uansett s tørrelse. Avtalen gir medlemmene
forutsigbare kostnader og er konkurranse
dyktig på både kvalitet og pris. NHO Pensjon
har markedets høyeste kundetilfredshet og har
den beste løsning for ansattoppfølging (Norsk
kundebarometer 2019). Pensjonsmidlene

Tilbud, rådgivning og plassering av for
sikringene til NHOs medlemsbedrifter
skjer fra NHO Forsikring ved Söderberg
& Partners. De drifter NHOs medlems
bedrifters felles innkjøpsordning for forsikring,
er rådgiver for hele ordningen og tilbyr
skreddersydde løsninger. Forsikringsordningen
består av tilbud om meglerrådgivning ved
innkjøp av forsikringer til medlemsbedriftene
i NHO. Pr. dags dato er 14 av 16 lands
foreninger med i innkjøpsfellesskapet, noe som
utgjør 19 000 bedrifter og 466 000 årsverk
i disse bedriftene. I 2017 fikk bedriftene
som brukte NHO Forsikring til innkjøp av
forsikringer, i snitt 20 prosent besparelse, noe
som utgjorde over 18 000 000 kroner.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å benytte seg
av de gode medlemsfordelene.
Leif Bache-Mathisen, direktør medlem og marked
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NHO Pensjon

Fordeler med NHO Pensjon

NHO har på vegne av sine medlemmer fremfor

•

bedrifter får like gode avtaler som større bedrifter

handlet en svært god avtale på pensjon. Vi kaller det
NHO Pensjon. NHO Pensjon er en medlemsfordel,

NHO Pensjon sørger for at små- og mellomstore

•

NHO Pensjon tilbyr bedriften en kostnadseffektiv

levert av Storebrand, hvor NHO sine medlems

ordning som er enkel for bedriften å etablere, og

bedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode

effektiv å administrere etter at ordningen er satt i
gang

innskuddspensjonsordninger.
•

NHO har gjort meglerjobben på vegne av alle sine

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

medlemmer, og sørger for en trygg og stabil avtale

Ring NHO Kundeteam på telefon 22 31 11 11

over tid

på hverdager mellom 816 eller send epost til

•

Med NHO Pensjon får du det beste av to verdener,
forhandlingskraften til NHO og over 250 års

nho.service@storebrand.no.

M

kompetanse fra Storebrand

NHO Forsikring

Mer
informasjon

Som NHO-medlem har du og din bedrift mulighet til å samle alle bedriftens
forsikringer i én løsning, med én rådgiver for alle forsikringer.

Hva er NHO Forsikring?

Hvorfor NHO Forsikring?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

En viktig medlemsfordel
Felles innkjøp av alle typer forsikringer
Eksklusiv avtale kun for medlemmer
Samarbeid mellom NHO og
NHO Service & Handel

Enklere innkjøp
Svært gode betingelser
Gode og brede dekninger
Kontroll på skadeoppgjør
Kontinuerlig konkurranseutsetting

Det er mange forsikringer din bedrift er lovpålagt å ha. Det er enda flere forsikringer det lønner seg å ha.
NHO Forsikring identifiserer bedriftens forsikringsbehov og sørger for riktig forsikring til riktig pris.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
Ring NHO Forsikring på telefon 23 08 85 30 eller send epost til post@nhoforsikring.no.
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Våre bransjeforeninger
Sikkerhet
og Beredskap
• Vakthold og sikring
• Arrangementssikkerhet
og transport
• Verdihåndtering
og transport
• Låsesmeder og
trafikkdirigering

Arbeid &
Inkludering

Frisør
og Velvære
Drift
og Service
• Integrert fasilitetstjenester
• Renhold
• Servering, kantine
og matomsorg
• Skadedyr og
skadesanering
• Bilberging og Parkering

Bemanning
og Rekruttering

Handel
•
•
•
•

Dagligvare
Fag- og varehandel
Netthandel
Grossister

• Revidert
arbeidsgiver
• Lokale bemanningsnettverk

Helse
og Velferd
•
•
•
•
•
•
•

Asylmottak og integrering
Barn og ungdom
Bedriftshelsetjeneste
BPA
Kiropraktorer
Rehabilitering
Sykehjem og
hjemmetjenester
• Sykehus og klinikker
• Språktjenester
• Psykisk helse og
avhengighet

Bemanning
og Rekruttering
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Bemanning og Rekruttering

Vi jobber for bransjens
rammebetingelser
Vi representerer bemannings- og rekrutteringsbedriftene i Norge. Gjennom Bransje
foreningen Bemanning og Rekruttering
arbeider vi politisk for å sikre best mulig
rammebetingelser for bransjen din. En viktig
del av vårt arbeid er å skape forståelse for
bransjens samfunnsverdi både som inngangsport til arbeidslivet og som tilrettelegger for
konkurransekraft og omstillingsevne.
Gjennom vårt kvalitetsmerke, Revidert Arbeids
giver, arbeider vi for en seriøs bransje og
ryddige konkurranseforhold. Våre medlemmer
får blant annet tilgang på gratis juridisk råd
givning, tilgang på standardkontrakter,

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Even Hagelien
Bransjedirektør Bemanning
og Rekruttering
eha@nhosh.no

bransjestatistikk, kollektiv ansvarsforsikring,
kurstilbud og møteplasser. Gjennom våre
kommunikasjonskanaler vil du som medlem
holdes best orientert om det som rører seg i
bransjen. Som medlem hos oss kan du påvirke
utviklingen av bransjen din.
Vi er stolte av å representere en bransje
som har som virksomhetsidé å matche folk
som trenger jobb med jobber som trenger
folk. Våre medlemmer sørger for at arbeids
markedet fungerer. Bransjen gjør en forskjell
i menneskers liv. Det er bra for folk. Det er
bra for bedriftene. Og det mener vi er bra for
Norge.

Drift
og Service
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Drift og Service

Gode rammebetingelser
og forutsigbare ordninger
Driver bedriften din med renhold og hygiene,
servering, kantine og matomsorg, skade
sanering og rehabilitering, bygningsdrift
og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse
eller alt dette og mer til i form av integrerte
fasilitetstjenester: Eiendoms-FM, Industri-FM
eller Urban FM?
Drift og Service er bransjeforeningen som
har lagt og legger grunnlaget for at s eriøse
bedrifter kan få gode rammebetingelser
og forutsigbare ordninger. Drift og service-
bransjene er avhengig av å rekruttere og
beholde gode medarbeidere, og bransje
foreninger arbeider med å utvikle og
sikre utdanningstilbud i offentlig regi, og
kompetanseutvikling i bedriftene. Bransje

foreningen Drift og Service er aktiv når det
gjelder å legge til rette for at medlems
bedriftene og delbransjene skal kunne ta ut
sitt potensiale som bedrift og samfunnsaktør
når det gjelder bærekraft, både innen miljø
og klima, og når det gjelder sosial inkludering
og integrering. Et av de viktigste nærings
politiske områdene bransjeforeningen arbeider
med, er økt tilgang til offentlige markeder
og hvordan offentlige anskaffelser kan bidra
til økt kvalitet, ressurseffektivitet og bærekraft, både i ordinære tjenesteleveranser og
i forbindelse med tjenesteinnovasjon. Drift
og Service har flere delbransjer, der noen av
disse har egne bransjeutvalg som arbeider
med bransjespesifikke forhold, FM-nettverk og
utviklingsprosjekter.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:

Ingeborg Malterud
Fagsjef

Jorulf Brøvig Silde
Bransjedirektør Drift
og Service

ima@nhosh.no

jbs@nhosh.no
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Handel
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Bransjeforeningen Handel

Gode og like
konkurransevilkår
Bransjeforeningen Handel er den bransjen i
hele NHO-fellesskapet som vokser raskest.
Bransjeforeningen har i dag nærmere 1 200
medlemmer, som representerer nesten 10 000
årsverk fordelt på hele varehandelen. En av de
viktigste fordelene ved medlemskap, i tillegg
til gratis tilgang til 135 jurister og advokater
innen arbeidsrett, er verdikjedekompetanse på
tvers av landsforeningene i NHO og regions
apparatet som støtter medlemmene der
de er. I bransjeforeningen Handel jobber vi

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Linda Vist
Bransjedirektør Handel
lv@nhosh.no

med dagligvare, fag- og detaljhandel samt
netthandel.
I tillegg til politisk gjennomslag på saker som
prisdiskriminering, franchise og grensehandel
jobber bransjeforeningen også med med
lemmenes regionale utfordringer, som for
eksempel lokale reguleringsplaner.
Velkommen til Bransjeforeningen Handel!

Sikkerhet
og Beredskap
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Sikkerhet og Beredskap

Toneangivende aktør innen
sikkerhet og beredskap
Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i
NHO Service og Handel jobber for de beste
rammebetingelser for de som leverer tjenester
og produkter knyttet til sikkerhet og beredskap
i Norge. Herunder myndighetskontakt, lov
reguleringer, kompetanseutvikling, omdømme
og markedsutvikling. Bransjeforeningen er den
absolutt største i Norge innen dette s egmentet

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Runar Karlsen
Bransjedirektør Sikkerhet
og Beredskap
rka@nhosh.no

og samler alle toneangivende aktører på
området.
Det gjennomføres bransjeprogram, leder
program, fagkurs og regionale, nasjonale
og internasjonale bransjearrangement
fortløpende.

Helse
og Velferd
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Helse og Velferd

Velferdsmiks – til det
beste for brukerne
Bransjeforeningen Helse og Velferd består av
en rekke ulike tjenesteområder og varierer
fra små familiebedrifter til store konsern. Vi
har både private og private ideelle aktører
hos oss. Bransjen spenner bredt; fra barn og
unges oppvekstmuligheter, rus, psykisk helse,
bo- og omsorgstilbud, mottak av flyktninger, til
forebyggende helsearbeid gjennom BHT-virksomheter, helsevirksomheter innen fysioterapi,
kiropraktorer og audiografi, til eldreomsorg i
kommunene og BPA-leverandører (brukerstyrt
personlig assistanse).
Videre organiserer vi rehabiliterings
institusjoner som driver tverrfaglig spesialisert
rehabilitering på oppdrag for helseforetakene,
og spesialisthelsetjenestevirksomheter innen
blant annet kirurgi, ortopedi og fertilitet. Vi har
også ambulansevirksomhet og pasienthotell.
Vi representerer den private behandlingsdelen

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Torbjørn Furulund
Bransjedirektør Helse
og Velferd
tfu@nhosh.no

av bransjens verdiskapning. Vår bredde og
mangfoldighet gir styrke.
Vi jobber for konkurranse på like vilkår, noe
som betyr at innhold og kvalitet, ikke eier
skapsform, skal avgjøre i anbud. Våre medlemmer er opptatt av kvalitet i tjenestene til
pasienter, brukere og pårørende av tjenestene,
fagutvikling og ivaretakelse av et godt partsamarbeid i arbeidslivet. Vi jobber for at våre
medlemmer skal bidra til samfunnsoppdraget
og supplere og utfylle det offentlige helse- og
velferdstilbudet.
Velferdsmiks er en velprøvd norsk tradisjon
som har tjent oss vel. Den har sikret både
nok kapasitet, alternativer, og at alle får
noe å strekke seg etter, både det offentlige og private – til beste for de som skal ha
tjenestene: pasienter og brukere.

Arbeid &
Inkludering
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Arbeid & Inkludering

Vi løfter deg
nærmere arbeidslivet
Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i
NHO Service og Handel er fagutviklings- og
interesseorganisasjonen for 115 arbeids
inkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse
tjenester til nærmere 40 000 personer.
Våre medlemsbedrifter tar utgangspunkt i
individenes bistandsbehov og næringslivets
behov for arbeidskraft. Arbeidsinkluderings
bedriftene løfter enkeltindividet nærmere
arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeids
trening og ikke minst motivasjon til å tro på
egne muligheter. Slik skaffer bransjen næringslivet kompetent arbeidskraft, og bidrar til

at flere kommer i jobb. Hvis «bare» 10 000
personer får jobb og beholder tilknytningen til
arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske
gevinsten på 10 milliarder kroner.

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Kenneth Stien
Direktør Arbeid &
Inkludering
kes@nhosh.no

Frisør
og Velvære
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Frisør og Velvære (NFVB)

Bedre omdømme
og seriøst arbeidsliv
NFVB (Norske frisør og velværebedrifter) er
eneste bransjeforeningen for frisør- og velværebransjen i Norge. Vi jobber politisk for
de beste rammebetingelser for akkurat vår
bransje. I tillegg driver vi rådgivning rundt
bransjespesifikke problemstillinger, og vi

For spørsmål eller
mer informasjon, kontakt:
Anne Mari Halsan
Adm. dir i NFVB
anne.mari.halsan@nfvb.no.

utvikler og leverer kompetanseløft til bransjen
gjennom skreddersydde bransjeprogram,
lederprogram, fagkurs, konkurranser og
regionale, nasjonale og internasjonale bransje
arrangement.

Denne brosjyren er et samarbeid mellom
samarbeidspartnere og medlemsbedrifter
i NHO Service og Handel
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Håndlaget kvalitet gir
gode opplevelser

www.brodr-ringstad.no
69 22 19 00
post@brodr-ringstad.no
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Norges største bedriftshelsetjeneste
for Horeca!

Eneste BHT med rabatt g jennom NHO Innkjøpskjeden.
Tlf. 476 10 555 • E-post: post@dinhms.no

KAM Foodservice
Fredrik Mathisen • E-post: frehm@arlafoods.com • Tlf. 957 70 861

Vi er stolte leverandører av vaskeritjenester,
med rene tekstiler til NHO medlemmer
www.Breeze.as

V

æret får man gjort lite med

Vi sørger uansett for en strømavtale med
ekstra gode betingelser for din bedrift.
Bestill på: ustekveikja.no/nho

Bohemian, 10.20
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Oppnå
Oppnå
betydelige
betydelige
fordeler
fordeler

Alt du trenger for å kunne ta betalt

Alt du trenger for å kunne ta betalt
Som medlem i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden oppnår du
betydelige fordeler knyttet til kortbetalinger både i
Som medlem
i NHO
Reiseliv
Innkjøpskjeden
oppnår du
fysiske
butikker
og på
nett.

betydelige fordeler knyttet til kortbetalinger både i
Nets leverer
fra betalingsterminaler til e-handels
fysiske butikker
og på alt
nett.

løsninger og innløsning av internasjonale kort. Nets har

Nets leverer alt fra betalingsterminaler til e-handels
løsninger og
Tainnløsning
kontakt av internasjonale kort. Nets har

22898100

Ta kontakt

Nets Branch Norway
Merchant Services
nets.no/payments

22898100
Nets Branch Norway
Merchant Services
nets.no/payments

leads.salg@nets.eu
Vi tilbyr aksept av:

leads.salg@nets.eu

Vi tilbyr aksept av:

også utviklet løsninger som gir deg økt innsikt om dine
kunder og som forenkler din hverdag.

også utviklet løsninger som gir deg økt innsikt om dine
kunder
og som
din hverdag. eller
Ta kontakt
medforenkler
oss på leads.salg@nets.eu
22898100 for ytterligere informasjon og betingelser.

Ta kontakt med oss på leads.salg@nets.eu eller
22898100 for ytterligere informasjon og betingelser.
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Tork - det ledende
globale varemerket
innen profesjonell
hygiene

Fra papirhåndtørk på sykehustoaletter til serviettdispensere
på restauranter, Tork leverer en god opplevelse for brukeren
og en enkel opplevelse for kjøperen.
La oss gjøre din virksomhet klar!
Besøk www.tork.no for å lære mer.
www.tork.no
+47 908 85 063
Tork, an Essity brand
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Hvorfor velg
ALLT TIL DIN
ARBEIDSPLASS

LEVERING
NESTE
VIRKEDAG

30 DAGERS
FULL RETURRETT

99 % LEVERT
UTEN FEIL
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ge Lyreco?
ALLTID VED DIN SIDE
FOR Å GJØRE ARBEIDSLIVET DITT
ENKLERE

www.lyreco.no

21 03 03 00

ordre.no@lyreco.com

· Concept: JS Media Tools A/S · 111000 · www.jsnorge.no

Besøksadresse, hovedkontor:
Næringlivets Hus
Middelthuns gate 27
0368 Oslo
Postadresse:
NHO Service og Handel
Postboks 5473 0305 Oslo
medlem@nhosh.no
Telefon 23 08 86 50

www.nhosh.no
nhoserviceoghandel
nhoserviceoghandel

Leif Bache-Mathiesen

Trude B. Gundersen

Dir. medlem og marked

Seniorrådgiver

lbm@nhosh.no
Telefon 911 08 104

tgu@nhosh.no
Telefon 958 32 842

NHO_SH
nho-service-og-handel
NHO Service og Handel

www.nhosh.no

