
Livet etter ordningene
Julen nærmer seg og året går mot en ende. Vi står alle fortsatt i koronatiden 
med begge beina. Mange av dere har bidratt med tid og arbeid sammen med 
oss for at de rette ordningene kommer på plass og at de er utformet slik at de 
treffer de av dere som trenger dem. Noen ganger har vi lykkes, andre ganger 
ikke, enten det er kompensasjons-ordninger, tidsordninger for permittering og 
sykefravær. Og det vi har arbeidet med de siste døgnene: lønnsstøtte.

Hva brakte året av muligheter og hindringer? Hva ga glede og framgang, hvor 
buttet det? Vi har møtt mange arbeidsgivere og ledere som har hatt tøffe tak 
når omgivelsene gir uforutsigbarhet og kundene drar på hjemmekontor. Vi har 
også sett ledere glede seg over at bedrift og ansatte sammen finner løsninger.   

Nå gleder vi oss  - til det ikke er behov for alle disse innspillene til 
myndighetene og til livet etter ordningene. Og så gleder vi oss til jul og høytid 
og avbrekk – og ønsker dere alle en fredfull jul og et godt nytt år! 

Quo Vadis Covid? Nyttig 
informasjon og gode  
verktøy for å håndtere 
koronaen

Les meir … 

Nytt styre i 
renholdsbransjen i NHO 
Service og Handel

Les mer …

2 mill. til rekrutterings-
kampanje for mat- og 
måltidsbransjen 

Les mer …

Ordningene: Oppdatert 
informasjon og veiledning

Status for nye økonomiske tiltak for 
bedriftene og arbeidsgiverperioden. Siden 
oppdateres:

Les mer …

Drift og Service NYTT 
NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel – Desember 2021

Vellykket Bygg Ren 
Verdi Lederkonferansen 
2021. 320 deltakere!

Se bildene!

https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/nytt-styre-i-renholdsbransjen-i-nho-service-og-handel/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/rekrutteringskampanje-for-mat--og-maltidsbransjen/
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/status-for-nye-okonomiske-tiltak-for-bedriftene/#lonnstotte
https://www.renholdsnytt.no/2021-bildegalleri-bransjenytt/se-bildene-fra-bygg-ren-verdi/751927
https://www.byggrenverdi.no/


Medlemsundersøkelse HMS-utfordringer

Det er det fysiske arbeidsmiljøet og de ergonomiske forholdene som bedrifter i Drift og Service særlig 
framhever som utfordrende. 

Kjemiske og biologiske forhold scorer høyest der over 70% svarer at dette i liten grad eller ikke i det hele 
tatt er aktuelle HMS-utfordringer i egen bedrift. 

Sykefraværet 
faller 
i det private, men øker i 
det offentlige

Sykefraværet i NHO-
bedriftene faller i 3 av 4 
bransjer, mens det øker i 
4 av 4 bransjer for 
ansatte i kommunal og 
statlig egenregi, viser 
ferske tall. 

Les mer …

Nye filmer i Kompetanse-
standard Renhold

Denne høsten gikk prosjekt 
Kompetansestandard Renhold over i 
implementeringsfasen. . Dette feires med nye 
filmer i opplæringsappen. 

Mange bedrifter tar nå verktøyet i bruk. 

Les mer …

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/sykefravar2/statistikk/sykfravaret-faller-i-det-private-men-oker-i-det-offentlige/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/feirer-ny-fase-i-kompetansestandard-med-nye-filmer/
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Kompetansepolitisk Arbeidsutvalg for Drift og Service. 

• Politikk og konkrete tilbud: Gjennomgang av Drift og 
Service sitt arbeid med kompetanse. Kartlegging av 
nytteverdi for drift – og serviceområdet for ulike 
kompetanseverktøy

• Yrkesrettet norsk – hva bør forsterkes for å gjøre 
ordningen mer næringsvennlig og effektiv? 

• Kompetansestandard Renhold: en 
kunnskapsgjennomgang for tilsvarende prosjekt for 
mat- og måltidsbransjen.

• Rekrutteringsbehov i store deler av bransjen, 
pandemien har forsterket arbeidskraftunderskuddet, 
hvordan minker vi frafall fra bransjen, øker 
rekrutteringen og kompetansen hos medarbeiderne.

• Høringssvar til forsknings- og utdanningskomiteen.

På bildet: Marianne Grimsøen, ISS og Tone Hartviksen, 
4Service på samling for Kompetansepolitisk Arbeidsutvalg 
Drift og Service. 

Innspill? Kontakt Ingeborg Malterud

Vårt eget Kompetansepolitiske arbeidsutvalg har kartlagt ulike 
kartleggingsverktøy og anbefaler særlig ett som er utarbeidet i 
samarbeid med Viken Fylkeskommune: - Vi ser at dette er tett på 
behovene til næringslivet og kan anbefales til både privat – og 
offentlig sektor, sier fagsjef Ingeborg Malterud på vegne av utvalget. 

Gratis, uforpliktende kartleggingsverktøy for digital kompetanse. Kan 
brukes av alle bedrifter i Norge, uansett region. Gi oss gjerne en 
tilbakemelding på dine erfaringer.

Start kartleggingen

Anbefalt lederverktøy: Digital Norway tilbyr gratis 
verktøy: hva skal du prioritere av kompetanseheving 
og hvor skal du begynne?

Kompetanse er avgjørende for våre bedrifter og bransjer. 

Vi etablerer nå et bransjeutvalg for å behandle saker innen 
kompetansepolitikken og samfunnsspørsmål som er særlig relevante 
for medlemsbedriftene på tvers av Drift og Service. 

Kontinuerlig læring for økt konkurransekraft:  kartlegg 
bedriftens digitale kompetansebehov og potensiale.

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://kompetanse.digitalnorway.com/viken/?poll=digitale-kompetanse-2
mailto:ima@nhosh.no?subject=Kontakt%20Ingeborg%20Malterud
https://kompetanse.digitalnorway.com/viken/?poll=digitale-kompetanse-2


Renholds-kompetansestandardens suksess vekker 
interesse i EU
To tredeler av renholdsbransjen har alt startet arbeidet med Kompetansestandard Renhold og vi opplever 
stor interesse både i offentlig og privat sektor. 

Bransjen renhold i NHO Service og Handel var invitert som bidragsyter da EU-kommisjonens 
generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering avholdt det årlige dialogmøtet for 
offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i europeisk service – og facilitysektor.

Les mer …

Nå kan du søke til vårens FM-emne ved OsloMet

Handelshøyskolen ved OsloMet åpner nå for søknad om opptak til vårens FM-
emne som er "Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility 
Management". Skolen tilbyr ca 60 studieplasser, tildelt etter førstemann-til-
mølla-prinsippet.

Les mer …

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/kompetansestandard-renhold-pa-agendaen-i-eu/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/na-kan-du-soke-til-varens-fm-emne-ved-oslomet/
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Tester ut 3 nye mellomlederutdanninger for drift og 
servicebransjene med vellykkede pilotprosjekter.

Dette er en modulbasert tilnærmingen med 
fullverdige lederutdannelser med tre felles 
moduler og tre spesialiserte moduler for 
hver av de 3 bransjeområdene. 

• Les mer:  Mellomlederutdanning Renhold

• Les mer:  Mellomlederutdanning Byggdrift 
og eiendomsservice

• Les mer: Mellomslederutdanning Kantine 
og servering

Fagskolen Oslo, NHO Service og Handel, 
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og 
Etterstad Videregående Skole samarbeider 
om Mellomlederutdanningen som vil starte 
høsten 2022 og gi 30 studiepoeng.

Mange av våre medlemmer i Drift og Service har stort 
arbeidskraftunderskudd, forsterket ved at pandemien 
har skapt kompetanselekkasje på dette 
næringsområdet. 

«Vi får ikke løst hele problemet med en 
rekrutteringskampanje, men vi får satt bransje og 
mulighetene for denne som karrierevei klart på 
dagsorden ved dette samarbeidet med Landbruks og 
matdepartementet, « sier fagsjef Ingeborg Malterud. 

Les mer …

NHO Service og Handel går inn i kampanje for å 
rekruttere til mat og måltidsfagene

Bransjen har talt: dette vil vi ha! I høst prøver Fagskolen Oslo ut 
piloter som går over tre dager for hver av de tre spesialiseringene 
kantine og servering, renhold og byggdrift og eiendomsservice.

Rekrutteringskampanje innen mat og måltid: Fikk tilslag 
på 2 mill. kr i kamp med 11 andre

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/ny-utdanning-for-mellomledere-innen-renhold-startet-i-dag/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/vellykket-pilot-i-byggdrift-og-eiendomsservice/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/pilot-mellomlederutdanningen-er-i-gang-servicebransjene-bygger-opp-lederkompetansen/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/rekrutteringskampanje-for-mat--og-maltidsbransjen/
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Litt av hvert fra drift- og servicebransjene

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384

Vårt medlem AB Solutions har skiftet navn: Det nye navnet 
Ability peker mot medarbeidere som har kompetanse til å 
levere det meste innen Facility Management.

Les mer …

Vårt medlem Toma tok #greenweekchallenge til nasjonalt 
nivå i 150 kantiner over hele landet med utgangspunkt i 
matfestivalen Spis Grønt Uka i Kristiansand

Les mer …

Vårt medlem Coor ble tildelt gull i EcoVadis, som er en 
årlig internasjonale rangering av selskapers satsing på 
bærekraft.

Les mer … 

- Du skal komme hjem like frisk som da du dro på jobb
Vårt medlem Recover AS er gjennomførte sin egen HMS-
uke med samlinger hver dag. Tema for uken var nullvisjon 
for skader.

Les mer …

Vårt medlem EVAT lanserer test av vaskerobot. Bedriften 
fortsetter arbeidet med innovasjon og bærekraft, og 
lanserer nå test av miljøvennlige vaskeroboter på Metro-
senteret i Lørenskog. 

Les mer …

Hvert år har skadedyrselskaper i Norge mellom 10.000-
15.000 oppdrag som gjelder gnagere. Spesielt i 
september, oktober og november er det mange 
henvendelser for vårt medlem Anticimex.

Les mer …       
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https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/ab-solutions-blir-ability/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/toma-tar-greenweekchallenge-til-nasjonalt-niva/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/coor-tildeles-gull-av-ecovadis/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2021/recover-satset-pa-hms-uke.---du-skal-komme-hjem-like-frisk-som-da-du-dro-pa-jobb/
https://www.evat.no/vaskerobot/
https://www.anticimex.no/nyheter/musesikring
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Prioriterte områder

1. Bransjestandard 

2. Pålagt kalkyleverktøy for bransjen 

3. Synliggjøre samfunnsverdi; 

4. Bærekraft: Sirkulærøkonomi

Har arbeidet mye med :

bransje-felles retningslinjer og informasjon knyttet 
til smittevern ved skadesaneringsoppdrag. 

Bransjeutvalg for Skadesanering

Bransjeutvalg for Renhold

Bransjeutvalg for Servering, kantine og matomsorg

Har arbeidet mye med :

Myndighetens praksisendringer  når det gjelder 
MVA og kantine

Prioriterte områder

1. MVA og kantine

2. Bevilling: Ulik praksis -> forenkling

3. Kompetanse og rekruttering

4. Miljø og planet, helse og ernæring

5. Kontrakter og kantiner i koronatiden

Prioriterte område

1. Basis-opplæring, fagbrev og høyere utdanning

2. Bransjeprogram 

3. Standard og sertifisering

4. Miljø: plast og kjemi

Har arbeidet mye med :

renhold som kritisk samfunnsfunksjon og 
kompetansestandard Renhold 

• Ivar Villa, LEDER
4Service

• Lars Furu, NESTLEDER
Toma 

• Trine Holmen Løkken
4Service

• Merethe Anfinnsen
Løvetann

• Frank Sæther 
Sodexo

• Stig Andre Kristiansen
Compass Group

• Fredrik Hannestad
ISS

• Christian Fredrik Moe, LEDER
2Clean AS

• Marianne Ullaland Knapstad, NESTLEDER
BB ServiceSystem SF AS

• Ronny Pettersen
ISS 

• Odd Andre Smerud Jensen
Royal Renhold AS

• Unni Bjørgesæter
AB Solutions 

• Roar Smedsrud, LEDER
Frøiland Bygg Skade 

• Kai Andersen
Polygon

• Vegar Kristoffersen
Recover Nordic Norge

• Berit Joachimsen
Skade1

• Robert Lona
SSG

• Kjell Ole Frøiland
Kaph Entreprenør

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-rettninglinjer-skadesanering/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2020/kontraktsforhold-i-kantiner/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/
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NHO har på vegne av sine 30.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som 
kommer deg til gode – om de brukes.

Den viktigste fordelen som medlem er gratis tilgang på NHOs 120 advokater og jurister innen arbeidsrett, lønn og HMS 
(epost: advokat@nhosh.no / vakttelefon 476 87 384 )og vår digitale arbeidsportal se: www.arbinn.no

NHO har mange medlemmer som sparer inn sin kontingent flere ganger gjennom å bruke de medlemsfordelene man 
har i NHO/NHO Service og Handel.  Gjennom NHO får du nemlig tilgang til over 130 leverandører som gir deg svært gode 
betingelser og hvor noe også gir årsbonus ved stort volum. Som et eksempel får butikker som skal skifte lys 45% rabatt på 
leddbelysning. 

Juridisk bistand fra Kluge Advokatfirma: gratis konsultasjon. Deretter påløper rabattert timepris dersom en ønsker dette.

I tillegg til NHO Forsikring og NHO Pensjon som er blitt en stor suksess har vi nedenfor noen fler av våre leverandører:  

Er du klar over dine medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Bransjedirektør

Jorulf Brøvig Silde
E-post:    jbs@nhosh.no
Telefon:   957 20 116

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

Fagsjef

Ingeborg Malterud
E-post:    ima@nhosh.no
Telefon:  408 89 558

mailto:advokat@nhosh.no
http://www.arbinn.no/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/juridisk-bistand-fra-advokatfirma-kluge/
http://www.ishavskraft.no/bedrift/http:/www.ishavskraft.no/bedrift/
http://www.coca-cola.no/
https://www.diplom-is.no/
http://www.nortekstil.no/
http://tamigo.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/arkiv-medlemsfordeler/
mailto:jbs@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no

