
Håndbøker fra NHO, nytt design og funksjonalitet
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NHOs personal- og HMS-håndbok gir de ansatte tilgang til rutiner og regler 

de trenger i sin jobb. De finnes også på engelsk.

Lederhåndboken styrker lederen i lederrollen.

NHOs  håndbøker er raske å ta i bruk og rimelige i innkjøp. De finnes på 

nettbrett, mobil og App

Bedriften kan prøve testversjon gratis i 30 dager!

Å velge HMS-håndbok fra NHO var et lett valg for oss på SNØ. Den var enkel å tilpasse til vårt behov, 

og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte. NHO sørger for at vi ikke går glipp av viktige lovendringer.

Marius Baade, HMS-ansvarlig for SNØ

“



NHO`s Visjon

Digitale håndbøker skal være markedets beste, og det opplagte valg for 
NHOs medlemsbedrifter,

En håndbok skal gjøre arbeidshverdagen enklere for medlemsbedriftene, 
den letter arbeidet for ledere, og gjør tilgangen til regler, rutiner og 
lovverk lett tilgjengelig for de ansatte

Kombinasjonen av Arbinn og håndbøkene, er et komplett arbeidsverktøy 
innen arbeidsgiverservice fra NHO

NHO`s Visjon

Digitale håndbøker skal være markedets beste., og det opplagte valg for medlemsbedrifter

De skal gjøre arbeidshverdagen enklere for medlemsbedriftene, 

Det skal bidra til at det er en opplagt grunn til å melde seg inn og bli værende i NHO.

NHO digitale håndbøker, DHB
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Det er raskt å opprette 
håndboken, og den er enkel å 
redigere.

• Forslag til tekster gjør at du raskt kan 

publisere håndboken og gjøre den 

tilgjengelig for de ansatte.

• Foreslåtte formuleringer kan benyttes 

som de står, og/eller i kombinasjon med 

bedriftens egne rutiner og formuleringer.

• Lovpålagt informasjon, og i tillegg 

foreslåtte formuleringer. 

• Vi varsler deg ved oppdateringer og 

lovendringer.
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• Gir ansatte en samlet 
oversikt over bedriftens 
retningslinjer og rutiner, 
samt lovgivning som 
angår dem i jobben.

• Lovpålagt informasjon 
kvalitetssikres og holdes oppdatert 
av NHOs eksperter

• Sparer tid da ansatte selv finner svar 
på ofte stilte spørsmål.
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• Bedriftens tariff-
avtaler(r) er lett 
tilgjengelig for 
redaktører og ansatte



Pris
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Hva nå?  nho.no/handbok



Lenker til nyttige sider:

• https://arbinn.nho.no/

• https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-
nho/digitale-handboker/

• Prøv gratis i 30 dager: https://arbinn.nho.no/digitale-handboker/velg-
demo-handbok/

• Kontakt ved spørsmål:medlem@nho.no

https://arbinn.nho.no/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/digitale-handboker/
https://arbinn.nho.no/digitale-handboker/velg-demo-handbok/
mailto:medlem@nho.no

