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Initiativ for etisk handel
(IEH) er Norges største
nettverk
av
bedrifter,
organisasjoner og offentlige
virksomheter som jobber
forpliktende og systematisk
for å sikre bærekraftige
leverandørkjeder,
samt
sørge for at internasjonal
handel ivaretar menneskeog arbeidstakerrettigheter,
bærekraftig utvikling og
forsvarlig miljøhåndtering

Styrket samarbeid mellom Initiativ for etisk handel (IEH) og
NHO Service og Handel (NHOSH)
NHOSH er medlem av IEH og ser verdien av å benytte ressurssenterets kompetanse og mange års erfaring
med opplæring og støtte til virksomheters arbeid med bærekraft. Fra IEHs omfattende program for
kompetansebygging, er første leveranse workshopen «Strategisk tilnærming til FNs Bærekrafts mål». Dette
settes opp i Næringslivets hus 10. oktober (til kostpris). Program her. Påmelding her.

Ny FM-standard: «Lærebok» for fasilitetsstyring

19. september lanserte Standard Norge det de selv kaller «den nye læreboka på FM-området»: NS-EN ISO
41001 Fasilitetsstyring (FM) – Ledelsessystemer – Krav og brukerveiledning.

Flere av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel har engasjert seg aktivt i utvikling av denne og andre
standarder for fasilitetsstyring og fasilitetstjenester. ISO 41001 vil anvendes på samme måte som den mer
kjente kvalitetsstandarden ISO 9001 for dem som vil jobbe med kontinuerlig forbedring innen
fasilitetsstyring/FM.
Standarden beskriver hva en FM-organisasjon skal og bør gjøre og består av to deler:
Hoveddel: kravene til et ledelsessystem for fasilitetsstyring fra planlegging, etablering, implementering,
drift, måling, evaluering og vedlikehold av systemet.
Veiledning: hva som skal til for å oppfylle kravene. Veiledningen vil være nyttig i forbindelse med intern
opplæring, kompetanseoppbygging, utvikling av bedriften og i undervisningssammenheng. Les mer …
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Litt av hvert fra FDV-bransjen
Coor er en av Nordens ledende Facility Managementleverandører. Det åpner store muligheter for folk som
står utenfor arbeidslivet når Coor satser på Ringer i
vannet, og har signert avtale som gjelder over hele
landet.
Les mer …
Det norske kokkelandslaget i Community Catering er tatt
ut. 4 av 6 kokker kommer fra våre medlemsbedrifter. Nå
har de OL og VM-deltagelse i sikte.
Les mer …

Når veggedyr oppdages ønsker folk flest bare å vite
hvordan man blir kvitt dem. Heldigvis finnes det tiltak du
kan gjøre selv, for å vurdere omfanget av smitten, før du
ringer etter profesjonell behandling.
Les mer …

Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet. Over 1.700
serveringssteder er nå med i satsingen i tillegg til en
rekke leverandører. Velkommen til faglig forum i Kutt
Matsvinn.
Les mer …

Fjerner kjemikalier og blir mer miljøvennlig: Compass
Group Norge har en grønn satsing som har ledet til
Svanemerking av 150 enheter. All renholdsvirksomhet på
Østlandet blitt Svanemerket.
Les mer …

Norske kommuner er dårlig forberedt på naturskader.
Samarbeid med lokale private aktører innen
skadeforebygging og –sanering gir store muligheter.
Les mer …

Har du meldt deg på?
Bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice ønsker velkommen også FDV-medlemmer til
medlemsmøte og reise til København med DFDS, påmelding her.
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Første ordinære årsmøte for bransjeforeningen FDV
Vedtok nye vedtekter, valgte nytt styre og stadfester satsing på bærekraft og integrering/inkludering
10. september 2018 ble det første ordinære årsmøtet for
bransjeforeningen FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold
avholdt etter at foreningen ble stiftet i 2017.

Bransjeforeningen FDVs skal:

Årsmøtet vedtok enstemmig nye vedtekter for foreningen.

2.

Vedtektene stadfester at bransjeforeningen FDV er en
bransjeforening innenfor landsforeningen NHO Service og
Handel for bedrifter med formål å organisere virksomheter
innenfor
• FM (facility management) og multiservice-virksomhet
• kantine, servering og matomsorg
• skadesanering og skadebegrensning
• skadedyrkontroll og hygiene
• annen virksomhet innen FDV-området
Andre virksomheter kan også være medlemmer i
bransjeforeningen etter styrets beslutning. Bransjenettverket for språktjenester er et eksempel på dette.

1.

3.
4.

5.
6.

Bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft
for næringen og medlemsbedriftene.
Arbeide for å påvirke politiske rammebetingelser for
næringen med særlig vekt på et seriøst og inkluderende
arbeidsliv og bedre markedstilgang innenfor offentlig
sektor.
Arbeide for kompetansetiltak i næringen, herunder for å
sørge for god fagopplæring og rekruttering.
Fungere som arena for faglig, nærings- og
samfunnspolitisk utveksling mellom medlemsbedriftene,
samarbeide med eksterne samarbeidsparter til beste for
næringen og samfunnet og delta i bransjerettede tiltak i
regi av myndighetene.
Synliggjøre bedriftenes samfunnsmessige innsats.
Rådgi medlemmene innen områdene nevnt i punktene
over.
Les vedtektene her …

Styret for Bransjeforeningen FDV 2018
Bransjeforeningen FDV ledes av styret. Forvaltningen av bransjeforeningen og tilsyn med foreningens
virksomhet hører under styret, som også skal sørge for en forsvarlig organisering av foreningen. Les mer
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Næringslivets perspektivmelding 2018
Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan
vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva
vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.
«Verden og oss» er på sett og vis næringslivets egen
perspektivmelding. Den tar for seg de største
megatrendene som vil påvirke verden og Norge i tiden
som kommer. Rapporten er skrevet av NHO, og baserer
seg på både norske og internasjonale rapporter og
undersøkelser fra forskningsmiljøer. Denne rapporten
forsøker å gi et frempek på hva vi kan vente oss, sett fra
norske bedrifters ståsted. Og den peker på alternative
fremtidsscenarier.
Rapporten ble lagt frem i forbindelse med Arendalsuka og
har skapt stor debatt.
Last ned rapporten her…

NHO-SH og IMDI lanserer rapport om tolketjenester
I 2017 brukte offentlig sektor 829
millioner kroner på tolketjenester,
og det ble gjennomført rundt 746
000 tolkeoppdrag.

Offentlig sektor kjøpte tre
fjerdedeler av tolkeoppdragene fra
private leverandører av
språktjenester.
Anbudsordningene i regi av norske
kommuner setter rammevilkårene.
For ofte ser vi at anbudene bryter
med god anbudspraksis, både når
det gjelder oppdrag med svært kort
varighet og når det gjelder
kvalifikasjonskrav. Samtidig har vi
forståelse for at mange offentlige
oppdragsgivere er avhengige av
fleksibilitet for å kunne løse sine
samfunnsoppdrag. Dette gjenspeiles
i rapportens funn som er som følger:

• Halvparten av oppdragene bestilles mindre enn to døgn i
forveien.
• Mer enn halvparten av oppdragene leveres på tre språk.
• 6 av 10 oppdrag foregår mellom 10-14 på hverdager.
• 7 av 10 oppdrag har en varighet på en time eller kortere
Les mer …

Generalforsamling NHO Service og Handel
Fag, fest og fellesskap - NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen til Generalforsamling
og konferanse i Næringslivets Hus den 22. november. Les mer og meld deg på her…

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Serveringsbedriftene leverer et sunnere kosthold
Serverings-, kantine- og matomsorgsbedrifter samarbeider med myndighetene om gode matvalg
Matbransjen i Norge har i flere år samarbeidet med
helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Når nå
også serveringsbransjen er med i intensjonsavtalen for et
sunnere kosthold gjør dette det enklere for forbrukeren å
ta sunnere valg.
Innsatsområdene det arbeides med er
1. Reduksjon av salt
2. Reduksjon av tilsatt sukker
3. Reduksjon av mettet fett
4. Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove
kornprodukter og sjømat
Bli med!

Er du klar over dine medlemsfordeler?
NHO har på vegne av sine 25.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som
kommer deg til gode – om de brukes.
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.
I tillegg til NHO Forsikring og NHO Pensjon som er blitt en stor suksess har vi nedenfor noen fler av våre leverandører:

Flere medlemsfordeler finner du her

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Revisjon av bransjestandard for skadesanering
Skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene er i sluttfasen av årets revisjon
En arbeidsgruppe med representanter fra
medlemsbedrifter i Nettverk for Skadesanering
i NHO Service og Handel har arbeidet sammen
med medlemsbedrifter i Finans Norge for å
revidere bransjestandarden for skadesanering.

Økosystem

Standarden beskriver hva som inngår av
hovedaktiviteter og beskriver
arbeidsprosessene knyttet til ulike skadetyper.
For oljeskader og skader på verneverdige
bygninger og gjenstander vil det kun bli mindre
endringer. Når det gjelder vann- og fuktskader
vil den reviderte standarden gi nye føringer på
inndeling i arbeidsblokker og arbeidsprosess.
Alle medlemsbedrifter vil bli orientert når den
reviderte standarden foreligger.
Les mer …

Vi minner om vår
konferanse i forbindelse
med NHO Service og
Handels generalforsamling
den 22. november 2018
Årets tema er Fag, Fest og
Felleskap som skal gi
verdifullt fagpåfyll kombinert
i en god sosial ramme.
For mer informasjon om
program og påmelding
klikker du på linkene

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

Sjekk ut våre nettsider!
NHO Service og Handel
FDV-bransjen

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

