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Kathinka Friis Møller

Renhold og FDV vurderer å slå seg sammen

Prosessen vil fokusere hvordan 
sammenslåing skal komme medlemmene til 
gode. Målet er sterkere fagmiljø, samt 
større bredde og tyngde.

En sammenslåing kan gjøre det lettere å 
jobbe med fokusområdene "Bærekraft", 
"Kompetanse" og "Seriøst Arbeidsliv". Det 
vil være et mål at den nye foreningen blir 
bedre rustet i bransjerelaterte saker. I dag 
er renhold og kantine og eiendomsdrift i to 
forskjellige bransjeforeninger. Gjennom 
sammenslåing kan man skape økt tyngde og 
større politisk slagkraft. Dersom den nye 
foreningen blir dannet vil den representere 
ca. 25 prosent av omsetningen i NHO 
Service og Handel og få en sterkere stemme 
i landsforeningen. Debatten vil løpe frem 
mot årsmøtene til R&E og FDV.

- Fokus for bransjeforeningen fremover blir 
å videreutvikle renholdsfaget og fortsette 
kvalitetsarbeidet, sier direktør Anne Jensen.  
- Vi vil være en attraktiv bransjeforening 
både for store FM/Mulitiservicebedrifter og 
for større og mindre renholdsbedrifter. 

Bransjeforeningens oppsparte økonomiske 
midler vil ved en eventuell sammenslåing 
blir ivaretatt ved at et eget bransjeutvalg vil 
ivareta og disponere midlene til bransjens 
beste i samsvar med etablerte vedtekter. 

Midlene brukes slik:
** Utviklingen av renholdsfaget generelt
** Studieturer og medlemsaktiviteter 
knyttet til renholdsfaget – og bransjen
** Subsidiering av studier i faget renhold
** Satsing, analyser, utredninger eller 
arrangement som er ønsket av 
Renholdsbransjen

Arbeidsgruppen:
Tom Tollefsen (ISS, R&E)
Christian Fredrik Moe (2Clean, R&E)
Unni Bjørgeseter (AB Solutions Øst AS, R&E)
Odd Andre Jensen (Royal Renhold AS, R&E)
Kathinka Friis-Møller (Compass 
Group/Eurest, FDV)
Nikolai Utheim (Coor Service Management 
AS, FDV)
Espen Agnalt (Rentokil – Initial, FDV, vara, 
møtte ikke)

De to bransjeforeningene Renhold og Eiendomsservice (R&E) og 
Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) i NHO Service og Handel har 
startet en prosess der man diskuterer å slå seg sammen.

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte 
og årsmøte for bransjeforeningen 
Renhold og Eiendomsservice med 
påfølgende middag på Lofoten 
fiskerestaurant.

Årsmøte kl 15.00- 16.30
Middag kl 17.30

Påmelding

Saker til årsmøte sendes til 
Anne Jensen epost: aje@nhosh.no

Medlemsmøte og 
årsmøte for 
Renhold og 

Eiendomsservice

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Styreledere Kathinka Friis-Møller (FDV) og Tom Tollefsen (R&E ).

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arsmote-renhold-og-eiendomsservice/
mailto:aje@nhosh.no
mailto:advokat@nhosh.no
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Årets lønnsoppgjør
Årets mellomoppgjør er vedtatt. Resultatet for 
Renholdsoverenskomsten ble som følger:

Med virkning fra 1. april 2019 gis et generelt 
tillegg på kr. 2,50 per time og et lavtlønnstillegg
på kr. 2,-per time. Til sammen kr. 4,50. 

Nye lønnssatser blir som følger fra 01.04.19:
Under 18 år: kr. 137,89
0-2 års ansiennitet  kr. 185,93  
2-4 års ansiennitet  kr. 189,30  
4-10 års ansiennitet  kr. 196,03   Mer her

Ny NAF-ledelse
Landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet (NAF) har valgt ny ledelse. Gruvearbeider Anita 
Johansen ble ny leder etter Erna Hagensen som gir seg etter 16 år som forbundsleder. 
Renholder Brede Edvardsen er valgt som nestleder og vekteren Trond Karlsen 
forsetter som organisasjonsleder. Karina Veum ble gjenvalgt som ungdomssekretær.  
Mer her

Trendkonferansen 2019 + Hagefest arrangeres den 29. august
Vi arrangerer den 29. august en  
spennende trendkonferanse med  
påfølgende hagefest. Som medlem  
får du selvfølgelig medlemspris og  
link til program og påmelding finner  
du her:

Konferansen starter kl. 13.00 hvor  
vi skal innom digitalisering, cyber  
angrep, SEO, generasjon Z og  
hvordan blir fremtidens arbeidsliv.

Dette er en fin anledning til å bygge  
nettverk da du vil treffe mange  
kollegaer og ikke minst politikere  
som spesielt vil delta på  
Hagefesten.

Velkommen!

(Foto: Øyvind Aukrust, Arbeidsmanden) 

https://www.nhosh.no/siteassets/prosjekter/tariffoppgjoret-2019/renholdsoversnkomsten-naf-2019.pdf
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/gruvearbeider-anita-johansen-er-ny-leder-i-arbeidsmandsforbundet-se-hvem-hun-far-med-seg-i-ledelsen-6.158.628238.b8092f79c1
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
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HMS-kort får sanntidsinformasjon
Regjeringen vil innføre sanntidsinformasjon i HMS-kort som er 
obligatorisk for renhold, innen deler av FDV, samt i bygg og anlegg

Regjeringen ønsker å innføre 
sanntidsinformasjon i HMS-kortet, men ønsker 
ikke å opprette et nytt kvalifikasjonsregister, i 
følge BNL. I følge nettavisen Byggeindustrien
vil regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og 
Venstre ha fortgang i arbeidet med å få 
elektronisk sanntidsinformasjon i HMS-

kortene. Men hva som skal ligge i kortene av 
informasjon, er foreløpig uavklart.
Dagens HMS-kort inneholder ikke oppdatert 
informasjon i sanntid som kan avleses 
elektronisk av for eksempel Arbeidstilsynet, 
Skatteetaten, NAV og politiet.

Svart økonomi
Kravet om bruk av HMS-kort er et viktig ledd i 
kampen for å utvikle seriøs, trygg og gode 
bransjer. Som kjent har deler av 
renholdbransjen og bygg og anlegg hatt store 
utfordringer med arbeidslivskriminalitet.

Er du klar for å treffe 
offentlige oppdragsgivere?
Konferansen "DIALOG 2019" arrangeres av NHO Service og Handel og NIMA Utdanning.
Dette er en møteplass for offentlige oppdragsgivere og leverandører for bedre forståelse 
av hverandres roller i markedet.
Lytt til spennende innlegg fra oppdragsgivere og leverandører – og vær med å diskuter 
løsninger og dilemmaer i grupper etter hvert innlegg.

Velkommen til Næringslivets Hus 24. september. Dette er kunnskap til din hverdag.
Mer her

Konferansen 
ledes av Henrik Bjørge

https://www.nimautdanning.no/dialog
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1) Hvor mye ferie har
arbeidstakerne krav på?
Ferieloven fastsetter at alle 
arbeidstakere har krav på 25 virkedager 
ferie hvert ferieår. Ferieåret følger 
kalenderåret. Med virkedager menes 
samtlige dager i uken med unntak av 
søndag. Den lovfestede ferien utgjør 
dermed 4 uker og 1 dag. Det er viktig å 
merke seg at de fleste tariffavtaler og 
mange arbeidsavtaler gir arbeidstaker 
rett til fem uker ferie hvert år. 
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av 
ferieåret, har etter ferieloven krav på 
ytterligere én ferieuke. Forannevnte 
bestemmelser om feriens lengde gjelder 
uavhengig av om arbeidstakeren 
arbeider heltid eller deltid.

2) Når skal ferie avvikles?
Tidspunktet for avvikling av ferie skal 
avklares mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker i fellesskap. Det er 
imidlertid viktig å merke seg at 
arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker 
avvikles i perioden fra 1. juni til 30. 
september (hovedferieperioden). En 
arbeidstaker som startet i virksomheten 
etter 15. august kan kun kreve én 
ferieuke før 30. september. 

Dersom det ikke oppnås enighet om 
tidspunktet for ferien, kan arbeidsgiver 
ta avgjørelsen alene. Spørsmålet må 

imidlertid ha vært diskutert med 
arbeidstaker på forhånd, og 
arbeidstaker har krav på to måneders 
varsel før feriestart.

3) Hva inngår i feriepengegrunnlaget?
Ferieloven fastsetter at det skal 
beregnes feriepenger av 
arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag 
omfatter fast lønn og variable tillegg 
som overtid, smusstillegg, skifttillegg, 
tillegg for ubekvem arbeidstid, mv. 
Mange arbeidsgivere trår feil når det 
gjelder bonus. 
Utgangspunktet er at bonus skal inngå i 
feriepengegrunnlaget. Ved tvil vil det 
avgjørende være om bonusutbetalingen 
anses for å være vederlag for arbeid. 
Ferieloven oppstiller også en 
uttømmende liste over hva som ikke skal 
inngå i feriepengegrunnlaget. Dette 
omfatter ulike poster knyttet til 
utgiftskompensasjon, herunder utgifter 
til bilhold, kost, losji, mv. Feriepenger fra 
fjoråret inngår heller ikke i 
feriepengegrunnlaget.

For arbeidstakere som følger lovens 
ordning med ferie i 4 uker og 1 dag 
beregnes feriepengene med 10,2 
prosent av feriepengegrunnlaget. Satsen 
økes til 12 prosent for arbeidstakere 
med 5 uker ferie.

4) Når skal feriepengene utbetales?
Arbeidstakerne skal som utgangspunkt 
motta lønn for dagene de er på arbeid 
og feriepenger for dagene de avvikler 
ferie. Ferieloven åpner for at man for 
enkelhetsskyld kan utbetale feriepenger 
samlet én gang per år, for eksempel i 
juni som er vanlig praksis i Norge. 
Feriepengene opptjenes året før de 
utbetales. Det er ikke anledning til å 
utbetale feriepenger løpende gjennom 
opptjeningsåret. Feriepenger kan kun 
utbetales i opptjeningsåret dersom 
arbeidsforholdet avsluttes.

5) Hva med de innleide?
Likebehandlingsreglene i 
arbeidsmiljøloven § 14-12a fastslår at 
innleide arbeidstakere skal 
likebehandles med arbeidstakerne som 
er direkte ansatt hos innleiebedriften 
når det gjelder ferie og feriepenger. Det 
er viktig å være oppmerksom på at hvor 
kunden tilbyr egne ansatte bedre 
rettigheter enn det som følger av 
ferieloven, er bemanningsforetaket 
forpliktet til å tilby sine ansatte 
tilsvarende. Bemanningsforetaket er 
ansvarlig for at egne arbeidstakere får 
det de har krav på i denne forbindelse, 
og plikter således å sette seg godt inn i 
innleiebedriftens praksis knyttet til ferie.

5 kjappe
om ferie
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Dette lederprogrammet fikk Mads til å tenke annerledes.

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 02 - 2019

Dette er leder-
programmet:

 Tar for seg ledelse, 
organisasjonskultur og 
konflikthåndtering.
 Programmet 
gjennomføres i 
samarbeid med School 
of Management ved 
OsloMet.
 Programmet går over 
2 samling av 5 dager. 
Den første samlingen er i 
Norge og den andre i 
Portugal.
 Målgruppe: Ledere 
og mellomledere i 
medlemsbedriftene i 
NHO Service og Handel.

Mads Trøan er i dag mellomleder i NRS 
Norge, og faglig påfyll er noe han setter 
høyt for å håndtere lederrollen på en 
best mulig måte.

- Da jeg fikk oversendt informasjon om 
LOK-programmet, syns jeg med en gang 
det så veldig interessant ut, sier han.
Mer her

Med en modul i Oslo og en i Lisboa har NHO Service og Handel 
etablert et lederprogram som er skreddersydd ledere og 
mellomledere i tjeneste- og handelsbedrifter. Super evaluering 
fra første runde gjør at vi nå åpner påmelding til en ny runde med 
dette lederprogrammet.

Lisboa
-Det er stor stas at vi har fått etablert et lederprogram i 
landsforeningen vår i samarbeid med OsloMet, med praktisk 
tilnærming, en utenlandsmodul og utrolig lav pris, jubler adm. 
dir. Anne-Cecilie Kaltenborn.

Din hverdagen som leder
-De første som tok dette programmet forteller om krevende men 
relevant kursing innen ledelse og konflikthåndtering, 
organisasjonsbygging og HMS. Vi er veldig glad for å høre at vi har 
truffet med dette kurset. Målet er at du skal få med deg noe 
direkte tilbake til jobb, så det må handle om hva folk trenger å 
hverdagen som leder.

Den norske ambassaden i Lisboa
-Den første modulen i oktober er i Oslo, den andre som finner 
sted i mars er i Lisboa. Det er fint for ledere fra de forskjellige 
bransjene våre å komme bort, konsentrere seg om gruppen, bli 
godt kjent og dele utfordringer. Samtidig har vi fått et godt 
samarbeid med ambassaden vår i Lisboa, med besøk der og 

orientering om europeisk næringsliv. Både deltagerne og 
ambassaden forteller at dette var et både nyttig og hyggelig 
møte.

Målgruppe:
Ledere og mellomledere i medlemsbedriftene i NHO Service og 
Handel

Samling 1
Oslo, ps:hotell, Vulkan 22 (Oslo sentrum) 29. oktober til 2. 
november 2019

Samling 2
Estoril, utenfor Lisboa i Portugal, 2. mars til 7. mars 2020
Fly Oslo-Lisboa 2. mars kl. 13:00-16:05
Fly Lisaboa-Oslo 7. mars kl. 13:00-18:10

Mer her

NHO Service og Handels lederprogram 2019

https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/dette-lederkurset-fikk-mads-til-a-tenke-annerledes---genialt/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
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Renholdsmesse i Verona 

Allmenngjort minstelønn 

Ny minstelønn gjelder fra 1. juni 2019. Minstelønn gjelder for alle, om 
du har tariffavtale eller ikke.
Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg 
av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr. 
(tidligere: 181,43 kr – 1.12.2018–31.5.2019).  Mer her 

Vi arrangerte nylig medlemstur til renholdsmessen i Verona.

Studieturer og nettverksbygging er viktig 
for våre for medlemmer.  21.-23. mai 2019 
gikk vårens medlemstur til 
Renholdsmessen i Verona. Dette var et 
nytt og litt ukjent reisemål for bransjen. 
Det er nok messer som InterClean i 
Amsterdam som tidliger har fått størst 
opppmerksomhet. 
Messen i Verona var ikke så stor som 

konkurrentene, og en interessant 
observasjon var at her var det svært 
mange parfymerte produkter. Lukt er som 
blomster og frukter har jo alltid vært der, 
men nå er det også lukten av nystekte 
boller/brød, duften av sjø og lignende som 
kjøres frem.  Vi brukte tiden til å finne nye 
innovative maskiner og utstyr.

Bygg Ren Verdi: Stor bredde og givende foredrag
Over 310 deltakere fikk servert mange gode foredrag. Den populære konferansen ble i år arrangert for tredje gang og 
tilbakemeldingene fra deltakerene er meget gode. Det hele ble arrangert av bransjeforeningen Renhold & EiendomsService i 
NHO Service og Handel, Renholdprodukters Leverandørforening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og 
Renholdsnytt.

I år var færre foredrag rettet mot drift og man utvidet mot generelle temaer som påvirker alle lederes hverdag. Fokus var på 
motivasjon, ledelse, anbudsprosesser og arbeidsmiljø. Messen var godt besøkt begge dager og det var flere nye leverandører 
å se med et større utvalg av nyheter. Det var satt av en større gulvflate enn tidligere for å gi plass til maskiner fra de ulike
leverandørene. 

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2019/allmenntgjort-minstelonn-for-renhold/
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SMB-bedrifter skvises i offentlige anbud

Anne Jensen, direktør
E-post: aje@nhosh.no
Telefon:  952 56 094

12.- 17 august Arendals uka se full oversikt
21. august Medlemsmøte og årsmøte
24.- 27. sept. CMS Berlin 2019
25. – 27. sept Forum for Sykehusrenhold
29. okt. Lederprogram NHOSH
21. november Generalforsamling 2019

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Tirsdag 7 mai 2019: Renholdstjenester i 
skatteetaten legges ut på anbud. Igjen 
skal det velges en nasjonal aktør til å 
gjøre jobben.

Hvorfor skal geografien stoppe oss 
SMB-bedrifter til å være med å 
konkurrere om offentlige kontrakter?

Mange spørsmål går gjennom hodet når 
vi ikke får kontrakten. Hva er det som 
gjør at staten ikke ser verdien av våre 
arbeidsplasser og det vi gir tilbake til 
vårt lokalsamfunn?

Jeg sender anbudspapirene over til 
advokatene i NHO Service og Handel. Jeg 
spør om vi sammen kan få til noe slik at 
dette i fremtiden kan endres. NHO 
Service og Handel forstår vår frustrasjon 
og tar dialogen med innkjøperne, men 
slaget er likevel tapt. Denne gangen. 

Drivkraft og engasjement for bransjen er 
viktig i vår bedrift. Vi står opp hver dag 
og går på jobb med tanker om at i dag 
skal vi kunne bidra med trygge gode 
arbeidsplasser, skape noe nytt, utvikle 
oss faglig, ta ny teknologi i bruk og være 
innovative. Det klarer vi. Det vi savner er 
drahjelp fra offentlige aktører. De velger 
oss bort fordi vi ikke kan levere våre 
tjenester nasjonalt. Det er å gå baklengs 

inn i fremtiden å ikke bruke de lokale 
som både kjenner miljøet og som ønsker 
å bygge opp lokalt næringsliv.  

Innen renhold må du være fysisk tilstede 
og jobben kan være spredt på flere 
offentlige kontorer. De er gjerne små i 
størrelsen og det kan gi små 
stillingsprosenter til renholderne. Dette 
gjøre det krevende å skape gode 
arbeidsplasser for ansatte, sikre at 
kvalitet blir levert hver dag, ute i vårt 
langstrakte land.

En løsning er å være underleverandør til 
en stor aktør som har vunnet 
kontrakten. Vi ser at det er det vi fort 
blir for å kunne drive lokalt. Men det er 
en dårlig løsning. Når vi ikke får 
muligheten til å være med å gi pris på 
nasjonale anbud, gjør det noe med 
bedriften. Vi i BB ønsker å være gode på 
miljø, på kvalitet og på arbeidsmiljø. 
Derfor har vi gode systemer. Vi er 
sertifisert etter ISO 14001-2015, ISO 
001-2015 og OHSAS. Vi er gode og har 
kvalitet som det offentlige burde dra 
nytte av. 

Negativ trend

Det offentlige er en viktig kunde som 
stiller krav og gir troverdighet. Det å ha 

offentlige kunder er en tung og viktig 
referanse for små og mellomstore 
bedrifter. Andre kunder ser at vi jobber 
og kan levere kvalitet. Dessverre 
opplever vi en negativ trend. De siste 
årene har mange offentlige aktører, som 
Vinmonopolet, NAV, Politiet og Statens 
vegvesen hatt sine renholdstjenester ute 
på nasjonal anbud. Viktige aktører i 
distrikts-Norge ble her skviset ut. Den 
oppdeling i regioner, som offentlige 
innkjøper setter, stopper SMB-bedrifter 
fra å kunne delta.

Vi er god på samarbeid. Vi er gode på 
tilpassing. Vi er gode på fagkunnskap. Vi 
er gode arbeidsgivere som kjenner vårt 
lokalmiljø. Vi burde kunne få eie 
kontraktene. Det vil gi incentiv til å 
utvikle bedre tjenester. 

Marianne Knapstad 
BB ServiceSystem

PS! Under Arendalsuka i sommer skal 
Marianne Knapstad møte politikere og 
snakke om SMB-bedrifter som skvises av 
nasjonale avtaler. Det skjer på to møter i 
NHO-regi. Det er: 
Tirsdag 13/8: "Småbedriftsdagen: 
Næringsaktive kommuner og forenkling".  
Mer her 
Torsdag 15/8: "Offentlige anskaffelser - et 
marked for alle". Mer her

SMB-bedrifter skvise i offentlige anbud. Det er en negativ trend som 
hindre oss i å utvikle bedre tjenester, skriver Marianne Knapstad, leder 
av BB ServiceSystem som er i Sogn og Fjordane.

GOD SOMMER

mailto:aje@nhosh.no
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arendalsuka-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arsmote-renhold-og-eiendomsservice/
https://www.cms-berlin.com/
http://www.sykehusrenhold.no/cgi-bin/sykren/index.html
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/generalforsamling-2019/
mailto:advokat@nhosh.no
https://arendalsuka.no/event/user-view/11662
https://arendalsuka.no/event/user-view/10915
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