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Vi har et godt fellesskap
Vi har akkurat avviklet Generalforsamling
i NHO Service der det ble besluttet fusjon
med NHO Handel. Fra nå av er vi 8
bransjegrupperinger.
I vår bransjeforening har vi alltid hatt et godt fellesskap og en sterk og stolt bransjeidentitet. Det
må vi sørge for å opprettholde. Jeg tror det kanskje er ekstra viktig å ha bevissthet rundt dette
etter utvidelsen av landsforeningen.
Likevel tror jeg det er andre forhold som er mer utfordrende for fellesskap og identitet. Over tid
har vi sett at medlemsbedrifter, som tidligere konsentrerte seg om å bli best på renhold, har
utvidet tjenestespekteret. Mange leverer vaktmestertjenster eller eiendomsdrift og mange tilbyr
serveringsløsninger. Det gir flere muligheter i marked som i stadig sterkere grad etterspør
totalløsninger. Man kan være med å konkurrere om slike kontrakter i stedet for å være en ofte
presset underleverandør.
Vi ser også endringer den andre veien. Bedrifter som leverer totalløsninger kjøpte tidligere
renhold fra en underleverandør. Nå kjøper de hele renholdsbedriften for å kunne levere renhold
med egne ansatte.
Fortsatt er det mange av medlemsbedriftene våre som konsentrerer seg fullt og helt om renhold
og sånn kommer det sikkert til å være fremover også. Men svært mange av bedriftene er i dag i
flere bransjer, det kommer antakelig til på bli stadig flere. For at vi skal være en attraktiv
bransjeforening også i fremtiden må vi ta dette inn over oss. Vi må finne ut hva dette betyr for
hva vi skal tilby medlemmene, hvordan skal vi sikre et godt fellesskap og hva skal identiteten vår
være fremover når renhold bare er et av flere fag vi skal ivareta.

NHO Service
og Handel er
ny landsforening
i NHO
NHO Service og NHO
Handel har fusjonert. Dette
er nå NHO's nest største
landsforening. NHO Service
og Handel består av 2.390
bedrifter med ca 6.000
virksomheter som har
85.000 årsverk.

Tom Tollefsen fra ISS Facility Services A/S
er styreleder for Renhold og Eiendomsservice i NHO Service og Handel.

Velkommen til Ren Jul
Bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice ønsker
velkommen til medlemsmøte og Ren Jul.
29. november kl.14.00.
Meld deg på her
PROGRAM:
"Seriøsitet er enkelt",
- sier byggenæringen.
Gjennom mange år har også denne
bransjen jobbet med dette tema, hva kan
vi lære av dem? Betyr det at vi må koste
støv av REN UTVIKLING?
v/direktør Kompetanse og
Næringspolitikk for byggebransjen
v/Jørgen Leegaard
"Har det politiske bildet endret seg etter
den nye regjeringen" Hvordan kan
følgene for kommunevalget om 2 år bli"
v/direktør Dag Ekelberg i NHO Service og
Handel.

Etter tariffoppgjøret ble det nedsatt et
arbeidsutvalg med partene for å jobbe
mellom oppgjørene med bla:
** Konsekvenser rundt prøverenhold
** Felles opplæring - hva betyr det for
bransjen?
v/Forbundssekretær Brede Edvardsen og
direktør Sigbjørn Mygland i NHO Service
og Handel.
NYTT - Standardiseringsarbeid for
Fasilitetstjenester,- hva vil det bety for
bransjen ( NS 6420 del ZR og ZS)
v/komiteleder Preben Gautun,
ISS Facility Services AS og bransjedirektør
Anne Jensen
Fremtidens strategi for RVO,- hva betyr
det for din bedrift? v/bransjedirektør
Anne Jensen.

Det blir
middag på
Grand Cafe
Vinkjeller
kl. 18:00
BedreTjenester.no
gir råd og
praktiske verktøy
som politikere,
innkjøpere,
leverandører og
ansatte trenger
for å lykkes med
konkurranseutsetting
Forbundssekretær
Brede Edvardsen
(NAF)
av offentlige
tjenester.
og Jørgen Leegaard (BNL) (t.h.) snakker
29 november på medlemsmøte i regi av
Besøk
nettstedet
Bransjeforeningen
Renhold
og
Eiendomsservice i Næringslivets Hus.
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Forsker på lavt sykefravær i våre bedrifter
Bransjen Renhold og
Eiendomsservice har
inngått et samarbeid
med FAFO og NHOs
Arbeidsmiljøfond om
en studie av lavt
sykefravær i private
og kommunale
renholdsvirksomheter
og sykehjem.
Sykefraværsstatistikk fra
Statistisk Sentralbyrå viser at
medlemmer i NHO Service
og Handel har et lavere
sykefravær enn i tilsvarende
kommunale virksomheter.
Hvorfor er det slik?
Vi ønsker å undersøke hva
private og kommunale
virksomheter med lavt
sykefravær gjør for å oppnå
det lave sykefraværet og om
det er forskjeller og likheter i
hvordan de oppnår dette.
Ansattes arbeidsvilkår er en
sentral tematikk når private
virksomheter leverer
tjenester til det offentlige.
NHO Service ønsker mer
kunnskap om hvorfor
bedriftene har lavere
sykefravær enn sitt
kommunale motstykke og
om tallene kan forstås som
en indikasjon på godt
arbeidsmiljø og trivsel og
god ledelse. Kunnskap om
hva som konkret gjøres for å
oppnå lavt sykefravær er
verdifullt for medlemmene
til NHO Service og vil også ha
overføringsverdi til
medlemmer innen samme
bransjer.
Kan det tenkes at det er noe
ved måten private
virksomheter styres,
organiseres og ledes på som
bidrar til å gi et noe lavere
sykefravær enn i kommunale
virksomheter eller er det
snarere fellestrekk ved
private og offentlige
virksomheter med lavt
fravær? Dette er noen av
spørsmålene studien søker å
besvare.

Styringsgruppen fra høyre mot klokka: Anne Jensen (bransjedirektør Renhold og Eiendomsservice
NHO Service, Torbjørn Furulund (seniorrådgiver Helse og Velferd og Handel), Dag Ekelberg (direktør
Næringspolitikk NHO Service og Handel), Lise Lien (forsker, FAFO), Hanne Bogen (forsker, FAFO),
Hanne Løvli (hr-direktør Aleris Ungplan & BOI AS), Linn Pettersen (analyseansvarlig NHO Service og
Handel og Hallbjørg Lien (people & Culture-sjef ISS Facility Services AS). Foto: Baard Fiksdal
Prosjektet har mottatt
økonomisk støtte fra
Arbeidsmiljøfondet og
ferdig rapport vil
fremlegges våren 2018.
Vi trenger din hjelp:
Utfører din
renholdsbedrift renhold
på oppdrag av
kommunen og har hatt
lavt sykefravær de siste
3-5 år? Ta da gjerne
kontakt med
linn.pettersen@nhoservi
ce.no dersom du ønsker
mer informasjon om
prosjektet, eller om du
er en renholdsbedrift
med oppdrag for
kommunal sektor og lavt
sykefravær som vil være
med i studien

Sykefraværet øker svakt

Var i 2. kv.:

8,1 %

Det legemeldte sykefraværet for renholdsbransjen landet på 8,1
prosentpoeng i 2. kvartal. Det er en svak økning på 5,5 prosent sammenlignet
med samme periode i fjor.
Det legemeldte fraværet i hele NHO-området ble 5,2 prosent i 2. kvartal, opp
3,2 prosent. Statistikken kommer fra NHOs avdeling for Lønn og tariff og er en
av medlemsfordelene på Arbinn.
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Arbeidstaker skal ha betalt for faktiske arbeidstid
I forbindelse med det siste allmenngjøringsvedtaket på renhold mente Tariffnemnda at forskriften må
forstås slik at arbeidstaker skal ha betalt for den faktiske arbeidstiden, selv om dette fraviker fra det som
fremgår av arbeidsavtalen.
NHO Service stilte spørsmål
om dette betyr at
Arbeidstilsynet kan gi pålegg
om at arbeidsgiver skal betale
allmenngjort lønn for den
tiden arbeidstaker har brukt
på arbeidet, også i tilfeller
hvor den faktiske
arbeidstiden avviker fra den
arbeidstiden som er avtalt
brukt – typisk når
arbeidstaker bruker lengre tid
enn det som er anslått. For
de bedriftene som er bundet
av Renholdsoverenskomsten
finnes det et system som
sikrer at partene kan
fastsette et rammetimetall
som det skal betales for,
uavhengig av hvilken tid den
enkelte arbeidstaker bruker.
NHO Service ba på denne
bakgrunn Tariffnemnda
presisere at nemnda ikke har
tatt stilling til hvorledes
bedriftens betalingsplikt
stiller seg når partene har
blitt enige om et
rammetimetall og at
eventuelle tvister om dette er

noe som bør løses av
tariffpartene. Tariffnemndas
leder svarte følgende: "På
bakgrunn av henvendelsen
fra NHO Service finner
Tariffnemnda grunn til å
presisere at nemnda i sitt
vedtak ikke har ment å ta
stilling til hvordan bedriftens
betalingsplikt stiller seg når
partene har blitt enige om et
rammetimetall. Skulle de
tariffbundne partene være
uenige om hvordan
betalingsplikten i et slikt
tilfelle er å forstå, vil det
måtte løses i henhold til
Hovedavtalens
tvisteløsningsmekanismer."
Vi forstår dette slik at dersom
noen av våre tariffbundne
bedrifter skulle få pålegg fra
Arbeidstilsynet om å betale
iht. utførte timer, kan
bedriften vise til at det er
avtalt/fastsatt et
rammetimetall som bedriften
kan lønne etter.

Norges beste kantiner
Å bli nominert til topp-plassering i kantine NM er
viktig profilering for bedriftene og bransjen. Alle de
tre bedriftene som kom til i finalen i kantine-NM er
medlem av NHO Service.

Bli med i kampen
mot matsvinn
Too Good To Go er appen som gjør det
enkelt for kantiner, spisesteder og
butikker å selge mat som ellers ville ha
blitt kastet mot slutten av dagen, til
redusert pris før stengetid. Den
miljøvennlige løsningen er app-basert og
bidrar til å redusere matsvinn.
Landets beste kantine er kåret og drevet av De 3 stuer AS.
De tre vinnerne er som følger:
1. plass: De 3 stuer AS, Wergelandsveien ved Camilla Berg og
Idunn Nilsen
2. plass: ISS Grensesvingen 7 ved Inger Renate Østmo og
Øyvind Raaen
3 plass: Team Toma, Forusbeen 78 ved Pål Anda og Espen
Borsheim Bergsaker
Kantine-NM gikk av stabelen på KIT akademiet ved ASKO.
– Dette er aldri blitt arrangert tidligere. Dette er noe nytt og
spennende, og folk i kantiner rundt om i landet gleder seg,
opplyser prosjektleder for kantine-NM, Thomas Ekenes-Fosback
hos Grilstad Storkjøkken.
Mange kantiner og kjeder har i dag interne konkurranser, så
arrangøren av NM tenkte da at hvorfor ikke dra i gang en
nasjonal konkurranse. Den skal være med på å løfte
kantinemarkedet til nye høyder, og fremheve denne kvaliteten.
«Vil det ikke se bra ut på et anbud, at dere har Norges beste
kantine?», heter det på hjemmesiden KantineNM.no.
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Utvikler NYE STANDARDER for fasilitetstjenester
Et nytt prosjektet er vedtatt av Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom, og som har som
mål å utvikle enklere verktøy for oppdragsgivere og leverandører av fasilitetstjenester.
Fasilitetstjenester er et annet ord for FMtjenester. Dette er tjenester som renhold,
kantiner, sikkerhet oa. Arbeidet med den nye
standarden tar utgangspunkt i regler og
prinsipper som allerede er fundert innenfor
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og
anlegg.
Målet og mandatet er å utarbeide to nye
standarder:
• NS 6420-ZR Renhold av bygg og mobile
objekter innendørs og utendørs.
• NS 6420-ZS Renhold av anlegg utendørs.
- Som komiteleder er jeg opptatt av at vi har
en komité som er bredt sammensatt og som
har spisskompetanse på ulike fagfelt innenfor
renhold, sier Preben Gautun. Han er leder av
Kalkulasjon i ISS.
- Komiteen inneholder deltagere fra offentlige
og private renholdsleverandører. I tillegg til

dette er representanter fra
arbeidstagerorganisasjone, konsulenter og
andre spesialister en veldig viktig del av denne
komiteen. Vi kommer også til å henvende oss
til flere hvis vi ser nødvendigheten i dette
underveis i prosjektet.

naturligvis mer effektiv og gir forutsigbarhet i
driftsfasen. Standardene skal også
tilrettelegges for bruk i dataprogrammer for
anbudsbeskrivelser og kalkulasjon, samt
verktøy innenfor elektronisk vedlikehold av
FDV

Utfordringen i en slik sammensatt gruppe er å
styre ulike interesser og jeg forventer, og ikke
minst håper på, mange humper i veien før vi
kommer i mål med dette arbeidet, sier Preben
Gautun. Prosjektet vil ta hensyn til relevante
standarder som for eksempel INSTA 800, NS
INSTA 810, NS 8431 osv. Dette er viktig for
fortsette bransjens arbeidet med
standardisering

- Jeg gleder meg stort til dette langsiktige
arbeidet, og vet at det er en veldig motivert
komite som vil ivareta og favne alle aktørers
interesser, sier Gautun.
Anne Jensen i NHO Service og Handel er
representert i komiteen.

og det å ha homogen terminlogi. Det gjør det
enklere for innkjøpere, brukere og
leverandører. Dette gjør anbudsfasen

Preben Gautun
fra ISS leder
komiteen

Sosial dumping
Avisa Varden hadde i midten av oktober en større
reportasje om renhold i private hjem.
Det ble her vist til en undersøkelse
utført for Skattedirektoratet som
anslår at hoveddelen av renhold i
privat hjem er svart arbeid. Dag
Ekelberg, direktør for næringspolitikk
i NHO Service og Handel, beskriver
situasjonen som dramatisk.
- Vi snakker ekte sosial dumping. Det
er det verste vi har i arbeidslivet, sier
han til Varden. Avisen har sjekket
prisen på rengjøringstjenester fra
både private og firmaer i Grenland.
Mens svart vaskehjelp koster mellom
130 til 180 kroner i timen, er prisen
fra en renholdsbyrå ofte mer enn tre
ganger så høy.
De billigste, som vasker hvitt, tar
mellom 170 til 350 kroner uten
moms. Firmaene Varden har vært i
kontakt med tar en timepris på
mellom 350 og 400 kroner uten
moms.
Med så store prisforskjeller sier det
seg selv at de som vasker hvitt sliter
med å konkurrere med det store,
svarte markedet.

Torhild Lia Hansen (63) har i ti år
drevet firmaet Privattjenesten som
tilbyr en rekke tjenester, blant annet
renhold i private hjem.
-Det er faktisk sånn jeg føler det, at
det å vaske er for veldig mange ikke
verdt noe. Vi er på en måte nederst
på rangstigen. Når noen ringer om
pris synes de det ofte er for dyrt og
de er ikke villige til å bruke så mye
penger på det. Tenk hvor viktig dette
yrket egentlig er, da. Er det ingen
som vil drive med renhold så hadde
jo ikke samfunnet fungert, sier hun.
Torhild tenker seg om.
- Det er klart at vi merker
konkurransen fra dem som driver
svart. Vi ligger jo høyere i pris, blant
annet på grunn av forsikringer og
arbeidsgiveravgift. Vi har en pris på
472 kroner inkludert moms. Har man
vedtak fra kommunen på at man
trenger hjelp er prisen 380 kroner,
forteller hun.

Dag Ekelberg er direktør for næringspolitikk
i NHO Service og Handel

Kritisk til
regionale
verneombud
NHO Service og Handel foreslår endring i den Regionale
verneombudordningen (RVO) og de avgifter som er
obligatorisk for bedriftene. Ordningen med Regionale
verneombudordningen er nå på høring. For NHO Service
er det renhold, kantine, servering, samt vikarvirksomhet
som er berørt. En del av våre medlemsbedrifter opplever
ordningen som uklar og flere har opplevd virkeområde og
beregning av avgift som unødvendig krevende.
Mer om saken
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Må bli lettere å gå fra yrkesfag til universitet
Altfor få høgskoler og universiteter
slipper inn studenter med yrkesfaglig
bakgrunn i dag. Det rammer mange
av landets bedrifter.
Utdanningsinstitusjonene må være med og ta et større
ansvar for å gjøre det attraktivt å søke seg til yrkesfag.
Et viktig bidrag vil være å gjøre det lettere for de med
fagbrev og svennebrev å søke seg videre til høyere
utdanning. Dette kalles Y-veien.
– For å sikre god rekruttering til yrkesfagene er det
avgjørende at det finnes attraktive karriereveier og
videre studiemuligheter. Bedriftene trenger også
fagarbeidere med ulike nivåer og med ulik
kompetanse, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Det finnes de som velger en
praktisk tilnærming først, for så å
ønske seg inn i et mer teoretisk løp
senere, og den muligheten bør vi
tilrettelegge for, sier Kristin
Skogen Lund.
Foto: Ann-Kristin Kristoffersen)

Fagarbeidere i ulike håndverksfag topper listen over
dem som NHOs medlemsbedrifter har mest behov for i
fremtiden, viser NHOs Kompetansebarometer for
2017, som nylig ble lagt fram.
Samtidig sliter yrkesfagene med rekrutteringen. Barometeret viser
at mange bedrifter sliter med å få tak i søkere med yrkesfaglig
bakgrunn. I dag kan personer med svennebrev og fagbrev søke seg
til enkelte høyere utdanninger via den såkalte y-veien, som
innebærer tilrettelagte studieprogrammer. Y-veien brukes i dag
først og fremst på ingeniørfag. NHO ønsker at flere høgskoler og
universiteter skal tilby Y-vei-studier, og for flere fagretninger.
Studier i økonomi, administrasjon, ledelse, enkelte helsefag, samt
yrkesfaglærerutdanningen og IKT-fag, er eksempler på fagområder
som kan egne seg for Y-løp. Kristin Skogen Lund mener
institusjonene vil ha mange fordeler av å åpne mer opp for denne
studentgruppen.

200 millioner kroner
ligger i potten for
bedrifter og frivillige
organisasjoner som
ønsker støtte til
opplæring i
grunnleggende
ferdigheter i lesing,
skriving, regning,
muntlig, ikt og norsk
eller samisk.
Søknadsfristen er 13.
november 2017.

– Dette er som oftest veldig gode og motiverte kandidater. De har
en kombinasjon av mye praktisk teori fra skolen og arbeidserfaring,
noe som er bra for studiemiljøet, fordi man får en gruppe med mer
sammensatt erfaring og kompetanse. Erfaringene viser også at disse
kandidatene klarer seg veldig bra i de teoretiske fagene, sier Skogen
Lund.
For eksempel er ingeniører som også har fagbrev svært
ettertraktede blant NHOs bedrifter. NHO-sjefen sier hun ikke vil
fjerne det allmenne kravet om generell studiekompetanse for å
komme inn på høyere utdanning, men hun mener dagens
opptakssystem er for lite fleksibelt.

Trenger dine
ansatte
opplæring?

Les mer

Søk midler
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Renholdsportalen.no

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

8. Nov.

Regionalt møte i Bergen
NHO Service og Handel

29. Nov.

Ren Jul og medlemsmøte
NHO Service og Handel
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