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Skattefradrag hjemme kan 
skape flere tusen nye jobber

NHO Service og Handel etablerer nå et eget nettverk 
for hjemmetjenester, som vil inkludere både 
kommunal og privat virksomhet. Nettverket skal 
arbeide for innføring av et fradrag i Norge etter 
svensk modell. Oppstart er en workshop 25. juni i 
Oslo.

Nettverket er optimistisk etter at vår svenske  
søsterorganisasjon Almega, sammen med svensk LO, 
nylig ga ut en ny rapport som gir tunge argumenter 
for å innføre skattefritak på tjenester i hjemmet også 
i Norge.

3 av 4 kom fra ledighet

Skattefradrag på tjenester i hjemmet (RUT-fradrag) 
ble innført i 2007. Det ledet til at flere tusen 
virksomheter ble løftet over fra svart til hvit 
økonomi. I løpet av ti år ble 30.000 nye 
arbeidsplasser skapt innen renhold og andre 
tjenester i hjemme. Ordningen er tatt i bruk av 
890.000 svensker, benyttes av mennesker på alle 
inntektsnivåer, og slett ikke bare for de med god råd, 
slik kritikere har hevdet. Tre fjerdedel av de som fikk 
jobb på grunn av fradraget kom direkte fra 
arbeidsløshet. Tiltaket fungere med andre ord som 
en meget effektiv arbeidsmarkedsreform, 
konkluderer Almega-rapporten.

Viktig for kvinner

Til tross for relativ lav arbeidsløshet i Sverige er 
arbeidsmarkedet krevende for innvandrere. Fem år 
etter innvandring er det bare en av to som har fått 
jobb. Sysselsettingsgraden for de født i utlandet er 
68,4 prosent, mens den er 84,8 prosent for personer 
som er født i Sverige. Særlig kvinner kommer dårlig 
ut. Forskjellene øker også betydelig for de med lav 
utdanning. Dette har gjort Rut-fradraget meget viktig 
for særlig kvinner med innvandrerbakgrunn som har 
liten eller ingen utdanning.

Mer om saken

NHO Service og Handel ser nå lysere på 
mulighetene for å få til skattefradrag på 
tjenester i hjemmet. Et eget nettverk skal 
arbeide for å få på plass ordningen som kan 
skape mange tusen nye arbeidsplasser. 

Er du sertifisert i NS-INSTA 800?
Renholdsstandarden NS-INSTA 800 er fornyet og 
forbedret i 2018. Etter denne revisjonen bør alle som 
er sertifisert på nivå 3 og 4 oppdatere seg på ny 
versjon innen 31.12.2019 eller før utløpet på eget 
sertifikat.

NHO Service og Handel har fortløpende 
oppdateringskurs med eksamen. Vi hjelper deg med 
hele prosessen frem mot videre sertifisering. Varighet 
på kurset er en dag og koster kr. 2.500,-

Mer info og påmelding

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/workshop-for-bedre-vilkar-for-hjemmetjenester/
http://www.insta800.no/
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5 smarte ting å gjøre for å få ned sykefraværet

Rapporten "Sykefravær i private 
og kommunale sykehjem og 
renholdsvirksomheter" er gitt 
ut med støtte fra NHOs 
Arbeidsmiljøfond og er skrevet 
av forskerne Lise Lien og Hanne 
Bogen.

Fafo har forsket på bedrifter 
som har lyktes med å få ned 
sykefraværet og har gått i 
dybden av både private og 
offentlige bedrifter – innen 
yrker der sykefraværet er høyt, 
som i helse og i renhold. 
Rapporten kan gi gode råd til 

deg som er sjef eller deg som er 
ansatt.

Her er fem 
viktige råd til ledere:
** Let etter årsaker og mønstre. 
Er det for eksempel mange 
egenmeldingsdager rundt 
helger eller inneklemte 
fridager? Når mønstre 
oppdages, kalles 
medarbeiderne inn til samtaler.

**Tett oppfølging gir resultater. 
Ring gjerne første sykedag og 

hør om det er noe bedriften kan 
få til med god tilrettelegging.

** Effekten kan bli stor hvis du 
har så mye som tre 
nærværsamtaler i året med alle 
ansatte. Snakk med hver enkelt 
medarbeider og kommuniser at 
"sykefravær ikke er en 
privatsak". Fravær har 
konsekvenser for driften og 
kvaliteten på tjenesten og for 
kollegene.

** Prøv å motvirke passivitet 
når noen er blitt syke og vurder 

gradert sykmelding. Finn den 
ansattes funksjonsevne – for på 
denne måten inkludere ansatte 
i arbeidet også på dagene de 
ikke føler seg bra.

** Ha klare og tydelige 
sykefraværsrutiner som alle 
ansatte kjenner til. Enkelte 
steder må nyansatte 
undertegne en form for 
kontrakt som viser at de har lest 
og forstått rutinene.

Mer her 
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-Fruktkurver og trening i 
arbeidstiden virker ikke på 
sykefraværet. Men vet vi 
egentlig hva som virker? 
Innerst inne? Vet vi det, 
spurte statssekretær Christl
Kvam, da Fafo la frem ny 
forskning på et frokostmøte i 
regi av NHO Service og 
Handel. 

Alle innleggene fra 
frokostmøtet ligger på web. 

Se her

En daglig telefon mellom sjef og ansatt er blant de smarte tingene å gjøre for å få ned sykefraværet. 
Fafo la 12. juni frem en ny rapport basert på de beste erfaringene fra privat og kommunal sektor.

Hva virker?

Fra venstre: Lise Lien, Fafo-forsker, Christl Kvam statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, 
Hanne Bogen, Fafo-forsker og Anne-Cecilie Kaltenborn leder i NHO Service og Handel. 

Kompetanse Norge lyser nå ut inntil 
10 millioner kroner for å kunne tilby 
ufaglærte voksne opplæring som 
kombinerer grunnleggende 
ferdigheter, norsk og/eller samisk med 
opplæring som forbereder deltakerne 
til å ta fagbrev som praksiskandidat. 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.
Mer her

10 mil. kr til kurs

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/-fruktkurver-og-trening-i-arbeidstiden-virker-ikke/
http://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/10-millioner-til-proveordning-med-fagopplaring-i-kompetansepluss/


3Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 02. - 2018

Ta lovpålagt 
HMS-kurs 

som e-læring

Alle bedrifter i NHO får nå 
mulighet til å ta et rimelig 
HMS-kurs som e-læring.

Dette er en av dine medlemsfordeler i Arbinn. Dette er et Lovpålagt kurs i 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever 
at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.
Også mellomledere har et ansvar for forebyggende HMS-arbeid og 
ivaretakelse av HMS innenfor sine ansvarsområder. Det anbefales derfor at 
også mellomledere gjennomfører opplæring i HMS.

Kurset gir arbeidsgiver/ ledere kunnskap om grunnprinsippene i det 
systematiske HMS-arbeidet. Kurset gjennomføres som elektronisk 
opplæring med oppgaver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset 
oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for ledere. Kursbevis kan lastes 
ned og skrives ut etter gjennomført kurs.

Mer her

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/ta-lovpalagt-hms-kurs-som-e-laring/
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For mange er Bygg Ren Verdi årets 
happening, hvor bransjeutvikling og 
kunnskapsdeling står sentralt. Konferansen 
vil,  som vd de to foregående 
arrangementene i 2015 og 2017,  samle 
rundt 500 deltakere fra offentlig og privat 
sektor.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på 

de to tidligere konferansene vi har 
arrangert, og vi har som mål å utvikle neste 
år konferanse ytterligere. Det er svært 
hyggelig at vi klarer å samle hele bransjen på 
denne måten, sier Anne Jensen i Renhold & 
Eiendomsservice i NHO Service og Handel, 
som sammen med Renholdsprodukters 
Leverandørforening (RELE), Norsk Forening 

for Service og Renhold (NFSR) og 
Renholdsnytt er arrangør for Bygg Ren Verdi.

Programkomiteen vil starte sitt arbeid 
høsten 2018, og påmelding til konferansen 
åpner på nyåret.

Mer her

Bygg Ren 
Verdi 2019
Bygg Ren Verdi 2019 er en 
konferanse og fagmesse som 
arrangeres på Color Lines 
skip til Kiel 9.-11. mai. 2019.

LO, NHO, Virke og 
Arbeidstilsynet har nå en 
felles front mot kjøp av 
ulovlige renholdstjenester.

9 av 10 bedrifter frasier seg ansvar for at renholderne 
har lovlige lønns- og arbeidsvilkår

Kampanjen skal få bedrifter til å gå inn på 
renholdsregisteret for å sjekke om 
virksomheten som rengjør på arbeidsplassen 
din er godkjent.

Bakgrunnen er en rapport fra Opinion som 
Treparts bransjeprogram for renhold har 
bestilt. Bransjeprogrammet består av 
representanter fra arbeidstagerne, 
arbeidsgiverne og myndighetene. 
Undersøkelsen er foretatt i bedrifter og 

virksomheter som kjøper inn 
renholdstjenester.

Hovedfunnene i rapporten er at halvparten av 
innkjøperne ikke har hørt om den offentlige 
godkjenningsordningen for renhold. Under en 
tredjedel har hørt om informasjons- og 
påseplikten ved kjøp av renholdstjenester, 
forskrift om almenngjøring av tariffavtale for 
renholdsbedrifter og renholdsregisteret.

Likevel er de aller fleste opptatt av at 
renholdere skal ha lovlige lønns- og 
arbeidsvilkår. Men de fleste mener at ansvaret 
her primært ligger hos renholdsbedriftene og 
ikke hos bedriften som kjøper inn renhold. 
Kun 7 prosent mener ansvaret ligger hos dem 
som kjøper inn tjenesten.

Renholdsregisteret

Erna Hagensen (NAF), Trude Vollheim (Arbeidstilsynet), Vibeke Madsen (Virke) og Kristin Skogen Lund (NHO) 

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/bygg-ren-verdi-2019/
https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/
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Innfører godkjenning av renhold i private hjem
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Fra i sommer må alle som 
kjøper renhold hjemme 
sjekke renholdsregisteret i 
Arbeidstilsynet. Det skal 
redusere svart økonomi og gi 
økt seriøsitet i arbeidslivet. 

NHO Service og Handel har 
sammen med NAF vært en 
pådriver for å få dette på 
plass.

– Arbeidere utnyttes på det groveste av 
kyniske kriminelle. Det kan vi ikke tillate, 
sier arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie til NRK. 
Nye regler betyt at de som vil kjøpe 
renhold privat, må sjekke om renholder 
er godkjent. Arbeidsministeren håper 
det hindrer svart arbeid og kynisk 
utnyttelse av folk.

Målet er å få de nye reglene 
klare til 1. juli. 

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service 
og Handel sier til NRK at det må en 
holdningsendring til for å bli kvitt et 
milliardmarked for svart renhold i 
private hjem.

NHO Service og Handel har sammen 
med Norsk Arbeidsmannsforbund i LO 
vært en pådriver for utvikling av 
renholdsregisteret.

Registeret har frem til nå vært rettet 
mot renhold i næringslivet og offentlig 
sektor, men skal altså utvides. Mer her

https://renholdsportalen.no/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/innforer-godkjenning-av-renhold-i-private-hjem/
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Renholdskonferanse i Bergen
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Ordfører i Bergen, Marte Mjøs 
Pedersen åpnet årets 
renholdskonferanse på Amalie Skram 
Videregående skole i Bergen. 

Konferansens tema: "Hvordan skape 
helsefremmende arbeidsplasser". 

NAV arbeidslivssenteret i Hordaland 
arrangerer konferansen i samarbeid 
med NHO Service og Handel, Ringer i 
Vannet, Alf AS , Bergen kommune, 
Hordaland Fylkeskommune, 
Arbeidstilsynet, Helse Bergen og ISS . 

Og i år var det deltakerrekord med 
160 påmeldte.

De oppmøtte fikk et variert og 
lærerikt program denne dagen.  
Finansbyråd Dag Inge Ulstein snakket 
om anbud avtaler som inngås med 
bransjen. Spesialrådgiver i Hordaland 
Fylkeskommune, Vibeke Gindle vakte 
stor begeistring i salen da hun 

snakket om utviklingen av 
renholdsfaget og viktigheten av 
fagkompetanse. Prosjektleder View 
Software AS, Nora Johanne Klungseth
sammenlignet Norges 
anbudsstruktur med andre land. 
I alt fire bedrifter fortalte om 
hvordan de arbeidet med inkludering 
og helsefremmende arbeidsplasser.

HR-Direktør i TOMA, Arnt Morten 
Skei fortalte om hvordan selskapet 
de siste årene har implementert en 
visjon om å inkludere så mange de 
kan i bedriften. Det skjer i tett 
samarbeid med NHO-prosjektet 
Ringer i Vannet hvor har TOMA laget 
et fast løp for kandidater i 
arbeidspraksis, og har som mål å få 
de i jobb enten hos seg eller 
tilsvarende bedrifter. 

Samhold på arbeidsplassen
Hotellsjef Scandic Byparken, Lene 
Mjeldheim snakket om samhold på 

arbeidsplassen, om å være en synlig 
og tilgjengelig leder som hører på 
sine ansatte og gir av seg selv, og om 
hvor viktig det er å feire. 
ISS presenterte både Carlos, en ung 
mann som etter alvorlig sykdom 
hadde fått hjelp av NAV og A2G til å 
finne sin arbeidsplass i ISS ogsom
stortrives. 

Gode resultater
Seksjonsleder Haukeland 
universitetssjukehus, Tone Hepsøe
viste til gode og varige resultater i sitt 
samarbeid med NAV og Hero. Her får 
kandidater opplæring i norsk parallelt 
med praksis hos Helse Bergen. I alt 
har det vært 106 kandidater i tiltaket 
fra 2011-2018. 60 fikk tilbud om jobb 
etterpå.
Dagen ble rundet av med tanker og 
refleksjoner rundt flerkulturelle 
arbeidsplasser, noe som gav 
publikum gode muligheter til å 
diskutere seg imellom. 

Rekrutterings-
programmet Ringer i 
vannet sørger årlig 
for at 1.500 personer 
med hull i CV-en får 
jobb. Er dette noe for 
din bedrift?

HR-Direktør i TOMA. Arnt Morten Skei
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Renhold ved NTNU

Anne Jensen er bransjedirektør
E-post: aje@nhosh.no
Telefon:  952 56 094

30. august  2018:  Årsmøte Bransjeforeningen 
Renhold og Eiendomsservice

22.nov. 2018:        Generalforsamling i 
NHO Service og Handel

23.-25. nov.2018: REN JUL med skip til KØBENHAVN
8-10 mai 2019:      BYGG REN VERDI, Color Line til KIEL 
21.-23.mai:             2019 Renholdsmesse VERONA

Agnethe Thun Hindbjørgmo, student ved NTNU, 
skriver i FriFagbevegelse om sine erfaringer som 
renholder og reagerer på at NTNU utsetter 
insourcingen av renholdsarbeidere på bakgrunn 
av at de er usikre på om de snakker «godt nok 
norsk». 

- Jeg har jobbet som renholder de siste seks somrene. Jeg 
har jobbet med mennesker fra Polen, Thailand, Latvia og 
mange andre land. Flere ganger har jeg jobbet med 
mennesker som ikke snakker «bra norsk», men som kan 
faget sitt. Som renholder må du jobbe i team daglig, være 
i stand til å kommunisere, ikke bare med kunden, men 
også med kollegaer. Jeg har aldri hatt problemer med å 
utføre renholdet på en god måte med de menneskene jeg 
har jobbet med, uavhengig hvor de er fra, skriver Agnethe 
Thun Hindbjørgmo, student ved NTNU.

Se hele innlegget her

GOD SOMMER

mailto:aje@nhosh.no
https://frifagbevegelse.no/bloggen/ntnu--et-internasjonalt-orientert-universitet-6.158.550277.337b400ee2
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
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