
RENHOLD & EIENDOMSSERVICE
NYHETSBREV FOR RENHOLD OG EIENDOMSSERVICE 

Bransjeforeningen fjernet bransjeavgift og endrer navn. Det nye 
navnet er Bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice.

02/2017

Styret fra venstre; Per Skou, Tom Tollefsen, Marita Røen, Andre Busch, Kim Johnsen og Christian Fredrik Moe. Odd Andre Jensen 
og Marianne Knapstad var ikke tilstede da bildet ble tatt (Foto: Dag Ekelberg).

Fjernet bransjeavgiften

Navneendringen ble vedtatt på 
årsmøtet i mai. Begrunnelsen er at det 
er svært få av medlemsbedriftene som 
leverer bare renhold og man ønsker å 
gjenspeile bedriftenes aktivitet også i 
navnet. 
- Vi ønsket å finne et norsk navn som 
var mer beskrivende enn bare renhold. 
Flere bedrifter leverer eiendomsservice
blant annet vaktmestertjenester, 
resepsjonstjenester, 
kantine/personalrestauranter, 
skadesanering , leirdrift, tekniske 
tjenester og annet, sier Anne Jensen 
som har ansvar for bransjeforeningen.

Årsmøtet vedtok at det ikke lenger skal 
være bransjeavgift til foreningen og at 
dette skal gjelde også for 2017. Det 
betyr at de som har betalt inn vil få 
penger tilbake. Bransjeforeningen har 
lagt seg opp trygg egenkapital for drift. 
Foreningen har en meget sunn 
økonomi. Dette innebærer at bransjen 

kan drifte administrasjon og aktiviteter 
i flere år uten å kreve inn ekstra avgift. 
Bransjeavgift for renholdsbedrifter har 
startet på kr. 2.600,- i året og økt med 
omsetning.

Årsmøtet valgte følgende styre:
Styreleder Tom Tollefsen fra ISS. 
Nestleder Christian Fredrik Moe fra
2Clean - på valg i 2018.
Styremedlem Odd Andre Jensen fra 
Royal Renhold - på valg i 2018.
Styremedlem Marianne Knapstad fra 
BB Servicesystem - på valg i 2019.
Styremedlem Marita Røen fra 
Østlandske - på valg i 2019.

Varamedlemmer
Andre Busch fra Busch-Sørensen 
rengjøringsbyrå  - på valg i 2018.
Kim Johnsen fra Total Renhold 
- på valg i 2019
Per Skou fra ISS er vara for Tom 
Tollefsen

BedreTjenester.no
gir råd og 

praktiske verktøy 
som politikere, 

innkjøpere, 
leverandører og 
ansatte trenger 
for å lykkes med

konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester.

Besøk nettstedet

https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/arbeidsliv/amalie-23-reddet-liv-mens-hun-var-pa-jobb/s/5-62-385666?key=2017-03-20T08:49:38.000Z/retriever/aa62e5dee953f63db3bbbdf608f606b1586e00bc
http://www.bedretjenester.no/
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Utfordret Stortingets næringskomite

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

NHOs Forum for Mindre Bedrifter har nylig møtt Stortingets næringskomite.

Lise Thun, daglig leder i Mint Renhold AS er 
med i forumet og sa det rett ut:  
- Mange politikere vil ikke bruke private 
bedrifter ved offentlige oppdrag som 
renhold.  Kan dere fortelle meg hva som er 
galt med våre private ansatte?  Er det noe 
kompetanse vi ikke har?   Hun fikk ikke noe 
klart svar på dette.

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, vil 
gjerne framover fortsatt ha 
tilbakemeldinger direkte fra bedriftene.  Det 
kom frem da NHOs Forum for mindre 
bedrifter møtte næringskomiteen og 
temaene var Industrimeldingen og 
næringsutvikling i starten av mai.

- Det er vi som har skoen på og vet hvor den 
trykker! Vi vil ha mer kontakt. Det sa leder 
Edel Teige i NHOs Forum for Mindre 
Bedrifter til Stortingets næringskomite.

- De mindre private bedriftene er viktig for 
vekst, produktivitet og omstilling i 
økonomien, sa Teige og pekte på:
•99,5% av norske bedrifter har færre enn 
100 ansatte
•Vi står for halvparten av verdiskapingen
•6 av 10 av alle sysselsatte i Norge jobber i 
mindre bedrifter.

Teige pekte på at det er skjedd mye 
bra i inneværende stortingsperiode, 
men at det fortsatt er utfordringer på 
områder som samferdsel, forenkling, 
formuesskatt, kompetanse og 
seriøsitet i arbeidslivet.

NHO er glad for at det i 
Industrimeldingen legges opp til 

sterkere utvikling av SMB bedriftene. I 
tillegg er det flere aspekter som kan 
være spesielt utfordrende for små- og 
mellomstore bedrifter som, 
kapitaltilgang, formuesskatt, 
kommunal eiendomsskatt på 
maskiner, verk og bruk, sa NHOs 
direktør for Politikk, Svein Oppegaard

Lise Thun, daglig leder i Mint Renhold. 

Faktura-alarm
- Vi fikk en faktura på 4.450 
kroner som fikk 
alarmklokkene til å ringe. 
Logoen ligner på NHOs 
logo, bare grønn, sier 
André Busch som driver 
Bush-Sørensen 
Rengjøringsbyrå i Bodø.

André Busch vil advare 
andre bedrifter mot 
kreative faktura på 
tjenester du ikke har 
bestilt og som særlig 
sendes ut når det nærmer 
seg ferietid.

Bekjemper rotter uten gift

Når Stavanger kommune fra første juni blir 
den første i landet til å bekjempe rotter 
uten bruk av gift, får de hjelp av vår 
medlemsbedrift Anticimex.

Målet er at gift ikke skal komme på avveie i 
naturen slik at andre dyr, barn eller andre 
blir rammet.
- Vi kjenner ikke til at andre kommuner i 
Norden har forsøkt dette. Det vanligste er å 
bruke en kombinasjon av giftfrie løsninger 
og bruk av giftig åte, sier vann- og avløpssjef 
Jarle Furre i Stavanger kommune til 
kommunens nettsted.
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Sier ja til fusjon

En fusjon vil lede til den nye landsforeningen
NHO Service og Handel som vil få 6.369 
virksomheter, med over 88.000 årsverk. 
Landsforeningen blir nest størst i NHO-systemet 
etter Norsk Industri.

Vedtaket er som følger:

1. NHO Handel innlemmes som en del av NHO 
Service, der NHO Handel og NFVB blir nye 
bransjeforeninger i landsforeningen. Endringen får 
organisatorisk virkning fra generalforsamlingen i 
oktober 2017, med forventet synergi og økonomisk 
virkning fra 2018.

2. Nytt navn på landsforeningen blir NHO Service og 
Handel.

3. Ny kontingentmodell vedtas, med 
overgangsordning frem til 2020. Administrasjonen 
gis fullmakt til tilpasninger for de enkeltbedrifter der 
det er tvilstilfelle om ny kontingent.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de 
organisasjonsendringene og stillings-
innplasseringene som følger av fusjonen, basert på 
nær dialog med de ansatte underveis.

5. Vedtektene for den fusjonerte LF endres slik at 
det slås fast at alle de 8 bransjene er representert i 
styret.

Bedriften og de tillitsvalgte, Hovedavtalens regler 
kl. 12:30 - 15:00
Samarbeidet med de tillitsvalgte kan være utfordrende. På 
dette kurset behandler vi de grunnleggende spillereglene om 
partssamarbeid på bedriften. God innsikt i reglene kan gjøre 
relasjonen til de tillitsvalgte enklere. Kurset går over en halv 
dag og holdes av erfarne forhandlere/advokater. 

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler er 3. oktober.

Ekstraordinær generalforsamling i NHO Service gikk 2.juni med stort flertall inn for å tilrå fusjon 
med NHO Handel.

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler

Lurer du på hvordan et hovedoppgjør gjennomføres? Har du spørsmål om det er nødvendig å inngå en særavtale eller hvordan du 
skal få sagt den opp. Tenker du på om alle ansatte er dekket av AFP-ordningen. 

Kursavgift kr. 750,- pr. kurs for medlemmer 
Kursene organiseres som to halvdagskurs på samme dag. Det vil si at du kan velge å gå på ett kurs (halvdags) eller begge 
(heldagskurs). Begge kursene inkluderer lunsj.  Kursprisen inkluderer utskrift av aktuelle lovtekster og øvrig kursmateriale.

Kurs om tariffavtaler 
kl. 09:00 - 11:30
Disse og mange andre spørsmål vil du får svar på på dette kurset som 
tar for seg de viktigste tingene du må vite om tariffavtalesystemet. Vi 
tar utgangspunkt i avtalene som er mest brukt i servicebransjen. 
Kurset holdes av erfarne advokater/forhandlere og egner seg for 
daglig leder HR-ansvarlig. 

Den nye landsforeningen vil 
etter fusjon ha følgende 
bransjer (alfabetisk):
- Arbeid og Inkludering
- Bemanning og Rekruttering
- FDV
- Frisør og Velvære
- Handel
- Helse og Velferd
- Renhold og Eiendomsservice
- Sikkerhet og Beredskap

NHO Handels generalforsamling 
behandler saken 14.juni. 
Fusjonen skal endelig behandles 
på NHO Services ordinære 
generalforsamling i oktober.
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Robotisert renhold gir miljøgevinst på Gardermoen

Videreføring av allmenngjøring av tariffavtaler

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

Oslo Lufthavn, gjennom ISS, er den 
første flyplassen i Norden som bruker 
den nye vaskeroboten, Intellibot.

På Renholdernes dag 15. juni arrangeres 
Renholdskonferansen i Bergen. Hvordan 
IA-arbeid kan styrke og løfte bransjen er 
tema på konferansen.

NAV Arbeidslivssenter Hordaland har i 
en årrekke hatt fokus på bransjen ved 
primært å samle ledere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten til en årlig samling der 
bransjen får økt kunnskap om IA. Det er 
etablert en arena for å diskutere 
problemstillinger og løsninger.

Meld deg på

Vi sees i 
Bergen

Intellibot tusler rundt og jobber på egen hånd.

Vaskeroboten IntelliBot
rengjør inntil tusen 
kvadratmeter i timen og 
reduserer forbruk av vann 
med opptil 100.000 liter i 
året. Den innovative 
maskinen er levert av 
Lilleborg. Den gir store 
kostnadsbesparelser og 
redusert sykefravær, melder 
ISS i en pressemelding. ISS er 
medlem av NHO Service.

- Mange vil nok frykte at 
roboter vil erstatte 
nåværende ansatte, men 
automatisering vil først og 

fremst løse mange 
problemer, mener Morten 
Gilberg, teknisk leder for 
maskiner i Lilleborg. 

– Ny teknologi, brukt riktig, 
kan redusere sykefravær ved 
å redusere tunge løft og 
frigjøre tid til andre 
oppgaver. De rutinejobbene 
som slike roboter utfører, er 
ofte for tunge og ensidige for 
mennesker. Det kan være at 
flatene som skal rengjøres er 
store, og at det er lite 
effektivt at dette utføres 
manuelt, sier Gilberg.

De nye allmenngjøringsforskriftene tar til å 
gjelde 1. juni 2017. Dette gjelder 
tariffavtale for renholdsbedrifter, samt to 
andre avtaler. 

31. mars 2017 fattet Tariffnemnda vedtak 
om videreføring av allmenngjøring av 
tariffavtale i tre bransjer. 

Vedtaket gjelder:
renholdsbedrifter, godstransport på vei, 
og persontrafikk med turbil.

Mer om saken

Sigbjørn Mygland er direktør
for arbeidsliv i NHO Service

https://navhordaland.pameldingssystem.no/pamelding-renholdskonferansen-2017
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtak-fra-tariffnemnda/id2553086/
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Søk støtte
Forskningsrådet lyser nå ut et 
rekordhøyt beløp til 
innovasjonsprosjekter i 
næringslivet.

Tilbyr fagopplæring og kompetanseheving 

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

− Støtte til forskning og innovasjon gir bedriftene 
mulighet til å tenke langsiktig. Forskningsrådets 
rekordstore utlysning på 1,12 milliarder kroner er et 
viktig skritt på veien mot å løfte norsk næringslivs 
konkurransekraft gjennom innovative produkter og 
tjenester, sier næringsministeren Monica Mæland i en 
pressemelding. Mer her

Folkeuniversitetet Sør-Øst 
møter næringslivets krav om 
fleksibilitet og tilpasset 
opplæring innenfor en rekke 
fagområder.

Folkeuniversitetet Sør-Øst skal 
gjennomføre en pilot for 
Bransjeforeningen Renhold & 
Eiendomsservice i NHO Service med 
en 3-trinns kompetansetrapp som 
består av:

- Arbeidsrettet norskopplæring
- Fagbrev
- Lederkurset Trygg i Rollen

Arbeidsrettet norskopplæring 
50 timer 
Praksisnær tilnærming i henhold til 

arbeidshverdagen
Fokus på begrepsforståelse, 
jobbrelatert fokus

Fagbrev Renholdsoperatør
130 timer
1 kveld i uken over 2 semester
Et suksesskriterie for denne 
målgruppen har vært kontinuiteten 
med samlinger 4 timer pr. uke og 
med lærer til stede for individuell 
oppfølging samt opplæring i 
skrivetrening/eksamenstrening.
Mer her

Trygg i Rollen
24 timer
Dette lederkurset er skreddersydd 
for de som vokser inn i en 
mellomleder-/lederrolle pga sin 
dyktighet i tidligere jobb, men som 

mangler lederkompetanse. Mange er 
uforberedt på hvilke utfordringer de 
møter i sin nye rolle og hvilket ansvar 
det innebærer, både når det gjelder 
personalansvar til tidligere kolleger 
og lojalitet til ledelsen.  

Kurset gir kunnskap om lederskap, 
relasjonsbygging og kommunikasjon. 
Det tar også for seg overordnet 
forståelse innenfor HMS og økonomi. 

For mer informasjon, 
avd.leder Nina Mosdal,
tlf.nr. 905 86 558, epost: 
nimo@fu.no

Som medlem i NHO Service får du kjøpt en del norske standarder med 20% rabatt. 

Rabatten kan bare fås gjennom en spesialtilpasset nettbutikk til Standard Norge som finnes etter innlogging på Mitt 
medlemskap i www.arbinn.no
For å komme til denne nettbutikken, søk på <rabatt> i søkefeltet. Trykk deretter på lenken helt nederst på siden som heter 
"Her kan du kjøpe rabatterte standarder".
Følgende standarder er tilgjengelig for renhold og FM:
NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
NS 8431:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
NS-EN 15221-1:2006 Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
NS-EN 15221-2:2006 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring

Vi gjør oppmerksom på at rabattavtalen kun gjelder standarder og ikke blanketter som hører til kontraktsstandarden NS-
8431. Den må kjøpes på vanlig måte gjennom www.standard.no

Rabatt på standarder

https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2017/11-milliarder-kroner-til-innovasjonsprosjekter/
https://www.folkeuniversitetet.no/Fagbrev-og-generell-studiekompetanse/Bygg-og-anleggsteknikk/Renholdsoperatoer
mailto:nimo@fu.no
http://www.arbinn.no/
http://www.standard.no/
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Ringer i Vannet avtaler pr mai 2017

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

Det er nå 102 medlemmer 
innen Renhold & Service 
som har fordel av Ringer i 
vannet. 

Bransje Antall avtaler/avdelinger omfattet 

av avtale

Drift 452

Renholdsbransjen 102

Bemanning 50

Sikkerhet 40

Barn & Ungdom 32

Arbeid og Inkludering 24

Helse og Velferd 18

NHO Service medlemmer viser 
samfunnsansvar og rekrutterer personer 
med nedsatt arbeidsevne. Gjennom 
prosjektet Ringer i Vannet, hvor Arbeids-
og inkluderingsbedriftene sammen med 
øvrige NHO medlemmer bidrar til å få 
flere personer ut av NAV systemet og inn 
i ordinære jobber, ser vi at nøkkelen til 
suksess ligger i tett oppfølging av både 
bedrifter og kandidater til jobb. Dette er 
det viktigste prosjektet som 
gjennomføres for å nå målene i IA-
avtalens delmål 2. Totalt fikk 1550 
personer på tiltak ordinært arbeid i 
2016. 

Dette vitner om en stor inkluderingsvilje 
blant NHOs medlemsbedrifter, likevel er 
det behov for flere bedrifter åpner 
dørene for en som virkelig trenger jobb. 
Vi har en målsetning om at 10% av 
medlemsbedriftene skal ha tegnet en 
Ringer i Vannet avtale i løpet av 2018. 
Ringer i Vannet hjelper NHOs 
medlemsbedrifter med rekruttering av 
arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens 
behov og finner kostnadsfritt riktig 
person til jobben. Folk som har falt 
utenfor arbeidslivet får dermed en viktig 
mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. 

Det er i dag totalt 35 konsernavtaler, 
hvor 17 er i NHO Service og 1781 
regionale avtaler i NHO bedriftene totalt. 
Dette utgjør 7,05% av NHOs 
medlemmer. På topp blant alle 
landsforeningene er NHO Service med 
718 avtaler, etterfulgt av NHO Reiseliv 
med 265 avtaler og Norsk Industri med 
192 avtaler.

Finn din kontaktperson

Følgende bedrifter har avtale i dag:
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Tromsø
Elite Drift AS, Hovedkontor/avd. Oslo
Royal Renhold AS, Hovedkontor
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Narvik
Busch-Sørensen Rengjøringsbyrå AS
Elite Drift AS, Avd. Oppland
ISS Facility Services AS, Hovedavdeling/Avd. 
Renhold
ISS Facility Services AS Renhold Stavanger
Insider Facility Services AS, Avd. Trondheim
Elite Service Partner AS, Avd. Trøndelag
Toma Facility Services AS, Avd. Renhold Lier
Coor Service Management Cleaning and Catering 
AS, Avd. Statoil Bergen Kontorbygg
Toma Facility Services AS, Hovedavdeling
Insider Facility Services AS, Avd. Vestfold
Euroxren AS
Ren Pluss NY AS, avd. Oslo
DFV Renhold AS
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Ålesund
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Ålesund
NovaRen AS
Elite Service Partner AS, Avd. Agder
Allianceplus AS, Avd. Hallingdal
Allianceplus AS, Avd. Bømlo
NKI Norsk Kontor og Industrirenhold AS
ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Steinkjer
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Stjørdal
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Trondheim
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Rana
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Sortland
Insider Facility Services AS, Avd. Østfold Sør
Allianceplus AS, Avd. Årdal
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Førde
Sodexo AS, Avd. Renhold Hordaland
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Moelv
AB Solutions Vest AS, Avd. Rengjøringsvirksomhet  
Stavanger
Toma Facility Services AS, Avd. Volda

West Facility Management AS, Ålesund
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Moelv
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Svolvær
Toma Facility Services AS, Avd. Harstad
Toma Facility Services AS, Avd. Sarpsborg
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Alta
Ren Pluss NY AS, Avd. Kongsberg
Toma Facility Services AS, Avd. Kristiansund
AB Solutions Øst AS, Admin./Avd. Oslo
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Notodden
Miljø-Service AS
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Harstad
BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS, Avd. Førde
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Bodø
Allianceplus AS, Avd. Stord
Rydje Renhold Hedmark/Oppland AS
NRS Norge AS
Insider Facility Services AS, Avd. Hovedkontor
ISS Facility Services AS
Canny Hjemmerenhold AS
Toma Facility Services AS, Avd. Tønsberg
Insider Facility Services AS, Avd. Romerike
Toma Facility Services AS, avd. Oslo
Heike Vask & Vedlikehold AS
ISS Facility Services AS
Mint Renhold AS
Toma Facility Services AS, Avd. Åndalsnes
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Namsos
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Volda
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Molde
ISS Management AS avd. Fredrikstad
Toma Facility Services AS, Avd. Gjøvik
Åndalsnes Renholdsservice AS
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold, Østfold 
Næringspark
Toma Facility Services AS, Avd. Østfold
ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Sarpsborg
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Halden
ISS Facility Services AS

ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Moss
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Halden
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Rjukan
ISS Management AS, Avd. Tønsberg

ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Tønsberg
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Larvik
ISS Management AS, Avd. Barkåker
ISS Facility Services AS
ISS Management AS, Admin./avd. Oslo
ISS Service Management AS, Hovedavdeling/avd. 
Renhold
ISS Management AS avd. Sandvika
ISS Facility Services AS, Avd. 471201 - Kantine Aller
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold ISS Airport 
Services
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Sandvika
ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Gardermoen
ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Sandvika
ISS Facility Services AS, avd. Skedsmo
Elite Drift AS, Avd. Oslo Nord
BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS Florø
ISS Management AS avd. Bergen
ISS Facility Services AS, Avd. 421009-Falck Nutec
ISS Facility Services AS, Avd. Regionskontor 
Kristiansand
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Arendal
ISS Facility Services AS, Avd. Renhold Lyngdal
ISS Management AS avd. Kristiansand
ISS Service Management AS, Avd. Renhold Arendal
ISS Service Management AS, Avd. Renhold 
Kristiansand
Allianceplus AS, Avd. Høyanger

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/finn-kontaktpersonen-for-din-region/
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Det ble jubel rundt bordet da Marianne 
Knapstad fra BB gruppen ble hedret 
med en blomst. Begrunnelsen er at BB 
gruppen har vist engasjement og 
samarbeid med flere av arbeids og 
inkluderingsbedriftene i fylket.

- Når vi skulle nominer bedrifter vi 
ønsker å gi en blomst ble BB gruppen 
nevnt av arbeids og inkluderings 
bedriftene Mentro i Førde og Origod i 
Florø. Bakgrunnen for dette er at de er 
med å samarbeide om å få mennesker 
som står utenfor arbeidslivet til å få økt 
kompetanse innenfor renholds faget, 
sier regionsansvarlig i Ringer i Vannet, 
Ragnhild Friis-Ottessen.

Ole Morten Strømmen som koordinere 
samarbeidet med BB gruppen fra 

Origod sin side forteller at de har et 
spennende samarbeid på gang:

- Den 19 april startet Origod et 
renholdskurs for 15 fremmedspråklige i 
regi av NAV og innvandrersenteret. 
Målet er at de 15 påmeldte skal få 
kompetansebevis på at de er kvalifiserte 
renholdsarbeidere. Kurset varer i 6 
mnd. og en kursdag i uken er det BB 
gruppen som står for det faglige 
innholdet. De stiller og med 
praksisplasser, og muligheten for å 
komme inn i ledige stillinger. Denne 
type samarbeid er veldig nyttig og 
spennende, sier Ole Morten.

- Hvis ikke vi som kan bransjen best 
bidrar med opplæringen, hvem skal 
gjøre det da? sier Marianne smilende.

- Det er tross alt vi som vet hva vi ser 
etter når vi ansetter, sier hun.

Ringer i Vannet er NHO sitt eget 
rekrutteringsprosjekt som bistår NHO 
sine medlemsbedrifter i jakten på 
arbeidskraft. Arbeids og 
inkluderingsbedriftene som deltar i 
satsingen kartlegger NHO bedriftenes 
behov og søker å finne riktig person til 
jobben. Satsingen er et samarbeid 
mellom NAV, arbeids og 
inkluderingsbedriftene i NHO Service og 
NHO. Arbeids og inkluderingsbedriftene 
er NAVs forlengede arm i arbeidet med 
å få mennesker som av ulike står 
utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

For andre år på rad ble 
det delt ut diplomer og 
blomster til Ringer i 
Vannet bedrifter i Sogn og 
Fjordane under 
næringsdagane i Loen. 

BB Gruppen hedres for samarbeid med Ringer i Vannet

Ordningen med regionale verneombud(RVO) i Hotell, Restaurant og Renhold 
(HRR) har opparbeidet seg en solid økonomi. I forskrift om administrative 
ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at "Fondsstyret har myndighet til å sette 
ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret 
skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et 
overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år"

For å redusere ordningens overskudd og egenkapital samt opprettholde en 
fremtidig forsvarlig drift og aktivitet, har styret besluttet at avgiften 2017 settes til 
minstebeløp på kr 250,-. Dette gjelder for alle virksomheter og kun i 2017. Årets 
avgiftsinnkreving vil skje til høsten.

Innkreving av avgift for verneombud i 2017
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- Byrådet ønsker ikke å utelukke private, men skape en større balanse til det 
offentlige, sa næringsbyråd Geir Lippestad, Oslo kommune som opptakt til et 
seminar i regi av NHO Service i midten av mai.

Geir Lippestad tok utgangspunkt i at Oslo kjøper varer og tjenester for 26 milliarder 
kroner årlig og at det meste kommer fra privat sektor. Han fremhevet de viktigste 
arenaene for samarbeid med kommunen og inviterte bedriftene til å engasjere seg. 
Digitalisering, forskning og særlig helseteknologi ble fremhevet som viktig. Han 
nevnte prosjektet Smart By som en metode for samarbeid og pekte på innovative 
anskaffelser som viktig. Mer om saken

Å få lov å bygge landet

– Vi vil at renholdsbransjen skal ha seriøse 
virksomheter som følger lover og regler, 
og at arbeidstakerne i bransjen får de 
lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. 
Derfor styrker vi nå ordningen som 
pålegger renholdsvirksomheter å søke 
Arbeidstilsynet om godkjenning. Det skal 
være enkelt å drive seriøst og vanskelig 
for virksomheter som bevisst bryter lover 
og regler, sier arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie.  Mer om saken

TETTER
SMUTTHULL

Nye regionale 
verneombud
Det søkes etter fem nye regionale verneombud 
(RVO) i hotell, restaurant og renhold. 

Arbeidstilsynet søker:
Fire regionale verneombud på det sentrale 
østlandsområdet. Mulige kontorsteder foruten 
Oslo kan være Arbeidstilsynets øvrige 
kontorsteder på Østlandet.
Ett regionalt verneombud med kontorsted 
Trondheim.                      Mer om saken

Frisører og renholdere trenger ofte beskyttelse av hender for å unngå 
hudplager. Det gjør prosjektet Sunne hender noe med. Satsingen er et 
samarbeid mellom NHO Handel og NHO Service. Se sunne hender.no

https://www.nhoservice.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2017/a-fa-lov-a-bygge-landet/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tetter-smutthull-for-useriose-renholdsbedrifter/id2548985/
https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/5-nye-regionale-verneombud/
http://www.sunnehender.no/
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11. juni: Anskaffelseskonferansen 2017

15. Juni.                Renholdskonferanse i Bergen

30. August. Regionalt møte i Tromsø
NHO Service 

05. Sept. Digitalisering og Robotisering
NHO Service

21.-22. Sept. Beredskapskonferansen 2017

3. Okt. Kurs om Tariffavtaler 
og Hovedavtalens regler 

17. Okt. Årsmøte/generalforsamling
i NHO Service

8. Nov. Regionalt møte i Bergen
NHO Service

Anne Jensen 
direktør for Renhold & Eiendomsservice
E-post: anne.jensen@nhoservice.no
Telefon:  952 56 094

Nyhetsbrev for Renhold og Eiendomsservice nr. 2/2017

Renholdsportalen.no

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/nhos-anskaffelseskonferanse-2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/renholdskonferanse-i-bergen/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-tromso/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/digitalisering-og-robotisering/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/beredskapskonferansen2017/
http://epiprod.nhoservice.no/arrangementer/2017/kurs-om-tariffavtaler-og-hovedavtalens-regler2/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/generalforsamling-nho-service-2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
mailto:anne.jensen@nhoservice.no
https://renholdsportalen.no/

