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DRIFT
NYHETSBREV FOR BRANSJEOMRÅDET DRIFT

Område Drift utreder omorganisering

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) er et område i NHO Service som i omsetning og antall 
bedrifter vokser og blir viktigere i årene fremover. Tettere samarbeid blir nå utredet.

1/2017

Også de bransjene som tidligere leverte enkelttjenester, 
spesielt renhold, kantine og sikkerhet, leverer nå i økende 
grad flere tjenester. Vi ser den samme utviklingen i 
skadedyrbransjen, innen skadesanering og parkering hvor 
tjenestene blir bredere og nye tjenester utvikles. De 
nevnte bransjene omfatter i dag ca. 25 % av all 
medlemsomsetning i NHO Service. Tar man med renholds-
bransjen er man på ca. 35 prosent. 

For å sikre at faggruppene innen FDV-området kan utnytte 
synergier, samt få kraft til å jobbe med felles fagområder, 
ønsker man å vurdere et tettere samarbeid fremover. 
Dette vil gi fagområdet større kraft inn i NHO Service, noe 
som igjen vil kunne skape interesse på toppledernivå for 
samarbeid om visse sentrale forhold som kan støtte og 
påvirke utviklingen for våre bransjer i positiv retning. Alle 
bransjene har overlappende strategi innenfor områder 
som er listet under og her kan vi ta ut potensialet i større 
grad enn i dag. 

Områdene er:  
** Næringspolitikk – Åpning av det offentlige markedet for 
næringenes tjenester til helseforetak, kontoreiendommer 
i staten, fylkeskommuner og kommuner.
** Kompetanse (FM-studiet, fagutdanning i regi av blant 
annet Fagskolesystemet, lærlingeordninger -
traineeordninger og annet)
** Statistikk og analyse
** Mva-utfordringer

En arbeidsgruppe, bestående av lederen av Nettverket for 
FM, Kathinka Friis Møller og lederen av Nettverket for 
kantine, Tom Valen Pettersen, samt fagsjef Lasse K. 
Tenden, har hatt et møte for å diskutere en mulig ny 
organisering av området Drift. Lasse hadde på forhånd 
utarbeidet et diskusjonsgrunnlag som lå til grunn for 
møtet. 
Møtet konkluderte at vi skal arbeide videre med et 
konkret forslag til organisering som skal legges frem for 
alle medlemsbransjene før 01.06.17 og med sikte på 
vedtak og effekt fra høsten 2017.

Arbeidsgruppen utvides med en representant fra 
skadesaneringsbransjen. Lasse utarbeider forslag til 
vedtekter, representative valgrutiner og strategi før 
arbeidsgruppens møte første uke i april.
Ferdig utkast etter behandling i arbeidsgruppen sendes 
medlemsbedriftene like etter påske.
Etableringsmøte for den nye bransjeorganisasjonen er 
tentativt satt til 31.05.17 i Oslo. Alle berørte 
medlemsbedrifter blir selvsagt invitert.

Leder av nettverket for FM Kathinka Friis Møller og leder 
av nettverket for kantiner, Tom Valen Pettersen.

FDV-konferansen 2017
har tema "Bygg Ren Verdi" og 
"FDV-ledelse i fremtiden", og er 
lagt til Color Lines skip til Kiel 
7. - 9 juni 2017. Mer her

Anskaffelseskonferansen
11. mai i Næringslivets Hus. Du blir 
oppdatert på nye regler og 
handlingsrommet i regelverket. 
Mer her.

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.nhoservice.no/article.php?articleID=6105&categoryID=441
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6650&categoryID=122
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Workshop hos IMDi

Nettverket for språktjenester deltok 15 mars 
i en workshop hos Integrerings- og 
Mangfolds-direktoratet (IMDi) om 
kartlegging av tolkebehovet i Norge.

Med på møtet var medlemsbedriftene Amesto Tolk og 
Semantix, samt Lasse K. Tenden. 

De private språktjenesteleverandørene står for 80% av 
all tolking som skjer i Norge og har betydelig kunnskap, 
kompetanse og erfaring innen tolkefeltet. Vi er derfor 
glade for at IMDi tar dette på alvor og lytter til de 
synspunkter og forslag som både de private bedriftene 
og de offentlige virksomhetene ga uttrykk for. Fra 
bransjens side ønsker vi et tett og nært samarbeid med 
både IMDi og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 
felles mål om god kvalitet på tolketjenester, bedre 
rekruttering til bransjen og at flere gjennomfører 
formalisert utdanning ved HiOA. Samtidig er det viktig 
at all innretning av utdanning og rammeverk bygger på 
detaljerte fakta om blant annet tolker, hvilke tjenester 
som leveres og når, bestillingstidspunkter og 
kundekategorier.

Bransjen har nedlagt et betydelig arbeid i å lage et godt 
excell-basert statistikkverktøy og som nå tas i bruk for 
første gang. Dette sendes ut til våre medlemsbedrifter i 
uke 12 med frist for innsending første uke over påske. 
Innhentede opplysninger settes sammen i en samlet 
analyse av vår analyseansvarlig og vil bli behandlet på et 
medlemsmøte tidlig i mai. På grunnlag av dette 
utarbeides en rapport inkl. nøkkeltall med tilhørende 
kommentarer som vil gi et detaljert og representativt 
bilde av blant annet aktivitet, ulike opplysninger om 
tolkenes oppdragsmengde, tidspunkt for oppdrag, 
rangering av hvilke språk hvor det tolkes mest og minst, 
kunder osv. Rapporten vil omfatte en stor del av de 
private språktjenestene i 2016 og vil bli presentert for 
både IMDi og HiOA medio mai 2017.

For fremtiden vil vi innhente denne statistikken tidlig i 
januar hvert år og vil presentere denne i form av en 
rapport medio februar, første gang for 2017 i februar 
2018.

Nettverket for Språktjenester har også foreslått at det 
snarlig opprettes et språkråd/ fagråd med en 
representant fra HiOA, en statistiker fra NHO Service, en 
representant fra IMDi, en representant fra en offentlig 
språktjeneste, en representant fra UDI og en 
representant fra en privat språktjeneste. 

Fagrådet skal på basis av ekspertise, årlige 
bransjestatistikk og andre forhold gi råd og innspill til 
utvikling av språktjenester som fag og bransje.

Vi antar at fagrådet minimum bør møtes 2 ganger pr. år 
og ellers ved behov. Første møte bør være medio 
februar da den årlige bransjestatistikken foreligger.
Naturlige områder å behandle for fagrådet vil kunne 
være:
a. Behandling og vurdering av tilgjengelig statistikk og 
analyse vedrørende bruk av språktjenester i det 
foregående år
b. På bakgrunn av dette innspill til HiOA og andre om 
prioritering av språk fremover og tiltak i den forbindelse
c. Innretting av tiltak som kan bidra til å sikre gode og 
motiverte søkere til tolkeutdanningen
d. Innspill til bransjestandarder for språktjenester
e. Gi innspill til stadig forbedringer av 
bransjestatistikken  
f. Annet

Vi tror at et fagråd vil ha stor betydning for utviklingen 
av språktjenester både vedrørende utdanningen, 
prioritering av språk, tolking som fag og ikke minst 
rekrutteringen til utdanningen.

Gierth Mejdel (Hero Tolk), Richard Engen (Salita), og 
Marthe Stenseth Sigmundstad (Amesto Tolk).

NHO Service har i 2 år samarbeidet med bachelor-studenter ved 
Logistikk-ingeniørstudiet på NTNU.  De har analysert dagens 
logistikkrutiner på nybygg og foreslår nye løsninger på området. 

Resultatene blir presentert på et gratis frokostmøte for 
medlemmer i Trondheim 9. juni i NHO Trøndelags lokaler.

Møtet settet fokus på viktigheten av å tenke nytt når det gjelder 
logistikk på byggeplassen, og skal bidra til å gjøre 
logistikkingeniørstudiet kjent, samt styrke rekrutteringen.

Mer om saken

Logistikk på byggeplasser -
nytt marked for FDV-bedrifter 

NYHETSBREV FOR DRIFT nr. 1/2017

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6611&categoryID=140


3

Du sparer tid, effektiviserer driften og får økt lønnsomhet 
på kjøkkenet. NHO lanserer nå Digital Matkontroll med 
nærmere 50 prosent rabatt for medlemsbedrifter.

Digital Matkontroll er den norske varianten av eSmiley som 
gir deg et effektivt og enkelt internkontrollsystem (IK-mat). 
NHO Reiseliv og NHO Service har samarbeidet med eSmiley
og Mattilsynet for å få på plass et system som er best mulig 
tilpasset norske forhold. Systemet følger det norske 
regelverket for god matkontroll og hygiene. Det er basert 
på at bransjeretningslinjene som man ønsker skal bli en del 
av bransjens daglige rutiner. Målet er å bedre integrere 
standarder i de profesjonelles kjøkken.

Digital Matkontroll gir deg god kontroll og dokumentasjon 
som gjør deg godt forberedt når myndigheter kommer på 
tilsynsbesøk.
Systemet gjør det slutt på bruk av penn og papir. Du blir 
online og sparer tid og penger. Samtidig får du det mest 
brukte systemet for mattrygghet og god hygiene i Norden. 
Over 9.000 kjøkken bruker i dag systemet i Danmark. 
Systemet blir løpende oppdatert. I Norge er markedet på 
14.000 kjøkken i hotell, restaurant, kantine, fastfood og 
storhusholdning.

Digital Matkontroll blir skreddersyddd dine behov av 
eSmileys eksperter som har høy kompetanse på fagfeltet. 
Du kjøper dette garantert billigst gjennom NHO-systemet.

Satsingen hviler på nye nasjonale bransjeretningslinjer for 
god hygienepraksis i serveringsbransjen som NHO Service 
og NHO Reiseliv går i bresjen for. De to foreningene har de 
fleste bedrifter innen kantine, leirdrift, hoteller, camping, 
annen overnattingsvirksomheter, restauranter med mere.

På vegne av disse bedriftene ble det våren 2016 igangsatt et 
arbeid med å utarbeide nye bransjeretningslinjer for god 
hygienepraksis. De nye bransjeretningslinjene skal erstatte 
tidligere tilsvarende "papirbaserte" retningslinjer.
De nye bransjeretningslinjene er utviklet i tett samarbeid 
mellom bedriftsrepresentanter fra kantiner og hoteller samt 
den valgte leverandøren av programvaren, eSmiley, og har 
pågått gjennom hele 2016 og er avsluttet i februar 2017. 
Bransjeretningslinjene forventes å bli gjort tilgjengelig for 
våre medlemsbedrifter medio april 2017.
Vi har lagt opp til en bred markedsføring av de nye 
bransjeretningslinjene, både via messer, bransjetreff, 
nettverkverksmøter, nyhetsbrev og selvsagt våre ulike 
bransjevise hjemmesider.

De nye bransjeretningslinjene dekker alle formelle lov- og 
forskriftskrav og kan selvsagt brukes av både store og små 
virksomheter. Kostnadene til abonnement er 40% lavere 
enn markedspris.
Mer om saken

Bedre lønnsomhet med Digital Matkontroll

Bedre kriseberedskap
Skadesaneringsbransjen og Sikkerhetsbransjen i 
NHO Service er initiativtager til 
Beredskapskonferansen 2017. Konferansen går 
over to dager og skjer i samarbeid med Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap og KS, samt 
Tekniske Foreningers servicekontor.
Mer om saken

Renholdsbransjen går trolig inn for å fjerne 
sin bransjeavgift og diskuterer et tettere 
samarbeid med FM-området i NHO Service. 
Det er hovedpunkter etter at styret i 
renholdbransjen hadde strategisamling i 
Oslo i midten av mars. Bransjen behandler 
dette på årsmøte 3. mai.
Mer om saken

Tettere 
samarbeid
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http://www.esmiley.no/nho
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6655&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6683&categoryID=140
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Skadesanering reviderer bransjestandard

7. - 9. Juni: FDV-konferansen 2017: 
Bygg Ren Verdi" og 
"FDV-ledelse i fremtiden" 

9. juni.                   Logistikk på byggeplasser. 
Frokostmøte. Trondheim

11. juni: Anskaffelseskonferansen 2017

30. august: Regionalt møte i Tromsø
NHO Service 

05. sept:                Digitalisering og Robotisering
NHO Service

21.-22. sept: Beredskapskonferansen 2017

17. okt: Årsmøte/generalforsamling 
i NHO Service

8. nov: Regionalt møte i Bergen
NHO Service

En arbeidsgruppe bestående av fagrepresentanter for 
Polygon, Recover, SSG og Skadegruppen samt 
fagrepresentanter fra Tryg, Storebrand og Gjensidige 
på vegne av Finans Norge, har siden høsten 2016 
revidert eksisterende bransjestandarder for tredje gang.

Standardene blir utvidet med en ny standard for RVR 
Kunst og Kultur samt en ny bransjestandard for 
Masseskader.

Bransjestandarden for RVR Kunst og kultur er utviklet 
av en arbeidsgruppe bestående av representanter for 
Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen, RVR/ Finans 
Norge, Tonne AS samt Sindre Ulvestad og Lasse K. 
Tenden på vegne av Nettverket for skadesanering.

Meningen er at den ferdige bransjestandarden skal 
være en standard som kan brukes av alle 
forsikringsselskaper og skadesaneringsselskaper. Den 
vil være i PDF og kun revideres av et felles 
revisjonsutvalg årlig. 

I det tilhørende vedlegget finner man:

Alle prismodeller og forutsetninger. Disse er en 
standard, men vil kunne tilpasses og forhandles av det 
enkelte forsikringsselskap og skadesaneringsselskap.

Tiltaksplan for oljeskade til grunn
Tiltaksplan RVR Fylkeskommunen
Tiltaksplan RVR Riksantikvaren

Bransjestandarden blir ferdig 01.05.17

Lasse Tenden har ansvaret for 
Drift i NHO Service. 
E-post: lasse.tenden@nhoservice.no
Telefon:  930 91 100
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http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5793&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6686&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6650&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6562&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6667&categoryID=122
https://www.inn.no/konferanser/beredskapskonferansen-2017
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6563&categoryID=122
mailto:lasse.tenden@nhoservice.no

