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Bransjeavgift foreslått fjernet
Renholdsbransjen går trolig inn for å fjerne bransjeavgiften og diskuterer et tettere 
samarbeid med FM-området i NHO Service.

1/2017

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. Mer her

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

Fra venstre: Christian Fredrik Moe fra 2clean, Odd Andre Smerud 
Jensen fra Royal Renhold, Tom Tollefsen fra ISS Facility Services, 
Marianne Ullaland Knapstad fra BB ServiceSystem, Marita Røen fra 
Østlandske rengjøring og Andre Busch fra Busch Sørensen 
Rengjøringsbyrå. Fra NHO Service: Sigbjørn Mygland, Anne-Cecilie 
Kaltenborn, Anne Jensen og Dag Ekelberg.

Det er hovedpunkter etter at styret i 
renholdbransjen hadde strategisamling i 
Oslo 21.mars. Forslaget om å fjerne 
bransjeavgiften, samt forholdet til facility
management skal videre behandles når 
renholdsbransjen har årsmøte på 
Gardermoen 3. mai. 

Bransjeforeningen har lagt seg opp trygg 
egenkapital for drift,- og har nå kommet 
frem til forslag om å ikke lenger innkreve 
bransjeavgift til drift av 
Bransjeforeningen Renhold. Foreningen 
har en meget sunn økonomi og ser frem 
til å fremme dette forslaget på Årsmøtet 
3. mai. 
Dette innebærer at bransjen kan drifte 
administrasjon og aktiviteter i flere år 
uten å kreve inn ekstra avgift. Dette er jo 
til stor glede for alle og vi ser frem til 
årsmøtet og den formelle godkjenningen 
av vedtaket som en av de pålagte 
postene på årsmøtet.

Dagens bransjeavgift for 
renholdsbedrifter starter på kr. 2.600,- i 
året og øker med omsetning.

Stipend
Styret foreslår å utvide stipend til 
bedriftene som ønsker å utvikle sine 
ledere på flere nivåer. Fra før finnes 
ordningen for tariffbundne bedrifter som 
er slik at de kan få stipend for utført 
fagbrev med kr 5.000,- pr. 
kandidat/ansatt. Her kan den ansatte 
som er organisert i NAF/LO også søke om 
utdanningsstipend. De samme bedriftene 
kan også få utdanningsstipend for bestått 
sertifisering for NS INSTA 800 nivå 3 og 4,  
også kr 5.000,-.

Sykefravær 
Styret har besluttet å gjennomføre en 
undersøkelse vedr sykefravær i 
private bedrifter kontra offentlig 
sektor med hensikt å vurdere tiltak 
som virker og hva som eventuelt 
ellers må gjøres. Dette vil trolig skje i 
samarbeid med NAF.

Integrering
Bransjen har store utfordringer og 
muligheter med god og riktig 
integrering og vil derfor i samarbeid 
med NAF søke om midler til et 
prosjekt for å belyse dette. Fokus vil 
være på språkopplæring og 
oppfølging av medarbeider. Dette er 
ofte mangelfullt og gir ofte uheldige 
konsekvenser for den ansatte, 
bedriften, kunder og kollega. 
Styret og bransjen er offensiv og 
satser på de ansatte med 
kompetanseheving /utdanning.

Årsmøte for 
renholdbransjen
er på Gardermoen onsdag den 3. 
mai med påfølgende middag. 
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
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6591&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6591&categoryID=122
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FDV-konferansen 2017
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For fire år siden begynte planlegging av den første lederkonferansen for privat og offentlig sektor, 
innen området FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av bygg) 

Vi gjennomførte konferansen i juni 2015 
med over 500 deltakere. Det var en suksess 
både faglig, sosialt og som 
nettverksbygging. Det ledet til at vi etter 
evalueringen, startet planleggingen av årets 
konferanse Bygg Ren Verdi.

Vi har bygget videre på den malen vi kjørte 
første året med korrigeringer vi fikk fra 
deltakerne og vi ser virkelig frem til å samle 
like mange, om ikke flere, fra disse 
bransjene på Color Lines skip til Kiel 7.-9.juni 
2017.

Målet er at ledere skal møtes og få påfyll, 
diskutere utfordringer og muligheter i 
hverdagen, lære flere kolleger å kjenne, 
erfaringsutveksling, påfyll i hverdagen og 
ikke minst bygge det nettverket som er så 
viktig for å utvikle seg.
Det er også viktig for leverandører til 
bransjene å få nærkontakt med sine kunder 
slik at begge kan bli en del av utviklingen på 
mange områder. 

Viktige stikkord er robotisering, 
digitalisering, sensorsystemer og 
automatisering. Samtidig vil det alltid være 
mennesket det kommer an på. Vi ser frem 
til gode diskusjoner på Lederkonferansen 
Bygg Ren Verdi.
Konferansen skjer som et samarbeide 
mellom Norsk Kommunalteknisk Forening 
(NKF), Renholdsleverandørenes forening 
(RELE), Norsk forening for Service (NFSR) og 
NHO Service.  Mer her

Ren-Consult, i samarbeid med NHO 
Service, tilbyr åpne 3-dagers kurs 
(inklusiv eksamen) som fører til 
personsertifisering etter 
kunnskapsnivå 3 og 4. Kursene kan 
også bestilles som bedriftsinterne 
kurs ved mange nok deltagere (ca. 
15). 
Etter endt kurs og bestått eksamen vil 
man kunne søke SINTEF Certification
om personsertifisering.

Vi har følgende kurs før sommeren:
Trondheim 4-6. april, nivå 3, 
FULLTEGNET
Oslo, 25.-27. april, nivå 4
Oslo, 9.-11. mai, nivå 3 

Påmelding på www.insta800.no
Kandidater ansatt hos 
medlemsbedrifter hos NHO Service 
med godkjent tariffavtale kan søke 
om refusjon av kr. 5000,- ved 
oppnådd sertifisering for nivå 3 og 4.

Ny veileder om fritak for 
papirbasert stoffkartotek
Det er utarbeidet en veiledning for 
hvordan søke dispensasjon fra kravet om 
stoffkartotek på papir. 
Mer her:

Søkere til videregående 
opplæring 2017-18
Helse- og oppvekstfag forsetter å øke, 
både når det gjelder søkere til Vg1, Vg2 og 
søkere til læreplass. Det viser årets 
søkertall til videregående opplæring.
Mer her

Hvordan kan innvandrere 
bidra til lokal samfunnsutvikling?
Distriktssenteret og IMDi har utviklet et 
hefte om hvordan kommunene kan jobbe 
for å øke innvandreres deltakelse i 
arbeids- og samfunnsliv. Her finner du 
fagtekster om temaet og gode eksempler 
fra kommuner.
Mer her

Kurs i NS INSTA 800 

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5793&categoryID=122
http://www.insta800.no/
https://arbinn.nho.no/hms/fysisk--kjemisk-arbeidsmiljo/kjemisk-og-biologisk-eksponering2/artikler/fritak-fra-papirbasert-stoffkartotek/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-videregaende-opplaring/
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/temahefte-innvandring-inkludering-sysselsetting-og-lokal-utvikling/
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For en 
bedre næring

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 setter 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 
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På oppdrag fra Treparts bransjeprogram 
renhold har Sintef Teknologi og samfunn 
utarbeidet rapporten «Status og tiltak for 
bedre forhold i forbrukermarkedet for 
renhold». 
Treparts bransjeprogram renhold består av 
representanter fra NHO Service, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Hovedorganisasjonen 
Virke, Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, KS 
og Arbeidstilsynet. Bransjeprogrammet inngår 
som et av tiltakene i Regjeringens strategi mot 
arbeidslivskriminalitet, og jobber med tiltak 
for å bedre arbeidsforhold i utsatte deler av 
renholdsbransjen.

Se lansering av rapporten her. 

En ny handle hvitt-kampanje går på lufta 15.mai i år. 
Bak satsingen står Samarbeid mot svart økonomi som består av KS, LO, NHO, 
YS, Unio og Skatteetaten.
Årets kampanje skal bygge opp under stoltheten ved å handle hvitt. En viktig 
del av kampanjen er en helt ny versjon av nettsiden handlehvitt.no, med 
gode handle hvitt-tips til forbrukerne. 
Kampanjen retter seg særlig mot:
•Renhold i private hjem
•Oppussing/rehabilitering/bygg i private hjem 
•Bilvask/bilpleie/småreparasjoner 
•Klipp/skjønnhetspleie 
•Kiosk/gatekjøkken/kafe/pub 

Ny handle hvitt-kampanje 

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6611&categoryID=140
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6620&categoryID=140
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Renholdsbransjen opplever mange 
nyetableringer og virksomheter som etter
kort tid opphører eller aldri starter opp.
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Partene er enige i mellomoppgjøret
LO og NHO er blitt enige om 
lønnsreguleringen i årets mellom-
oppgjør. Oppgjøret fikk en ramme på 
2,4 prosent. 

Dette er en fornuftig økonomisk ramme i
en situasjon der norsk økonomi
langsomt er i bedring. Situasjonen er
likevel vanskelig for mange bedrifter
særlig på Sør- og Vestlandet. Også
renholdsbransjen har fått merke at det
er vanskelige tider.
Alle ansatte får et tillegg på 50 øre. I
tillegg ble det gitt kr 1.50 i lavlønnstillegg
på tariffavtaler som ligger under 90% av
industriarbeidersnittet.

Renholdsoverenskomsten ligger på
80,6% og er derfor blant de avtalene
som til sammen får 2 kroner i tillegg.

Garantitillegg
Renholdsoverenskomsten har også et 
garantitillegg beregnet ut fra 85% av 
industrien. Dette får i år en virkning på 
kr 1.43. Det samlede tillegget blir derfor  
(kr 2.00+kr 1.43) kr 3.43. 
Mellomoppgjøret reguleres fra 1.april.  
Garantien slår inn fra 1. mai.

Allmenngjøringsvedtaket
Vi har ventet på at den nye satsen i
Renholdsoverenskomsten skulle bli

allmenngjort. LO har så langt motsatt ny
allmenngjøring fordi det er uklarheter
om reise, kost og losji i det hele tatt kan
allmenngjøres. Vi har i brev til
Tariffnemda hevdet at det ikke er
nødvendig å allmenngjøre reise kost og
losji, men at det er satsen som er viktig.
Så langt har vi ikke fått medhold. Det
skal være nytt møte i Tariffnemda 31.
mars, men vi vet ikke om nemda da
kommer til å fatte nytt vedtak. Inntil
videre får vi leve med gjeldende vedtak.
Dette skaper store utfordringer for oss
da allmenngjort sats etter
mellomoppgjøret vil ligge langt under
tariffavtalens minstesats.

Totalt er det 5.400 bedrifter. Andelen 
innvandrere er 70 prosent, viser 
årsrapporten for Regionale Verneombud 
for 2016.

Renholdsbransjen i Norge domineres av 
store selskaper. Over 60 % av 
renholdsarbeiderne er ansatte i foretak 
med over 100 ansatte. De store 
virksomhetene er stort sett registrert 
med et hovedkontor som har mange 
underenheter flere steder i landet. Det 
er imidlertid enkeltpersonforetak som er 
den klart største selskapsformen innen 
renholdsbransjen. Over 70 % av 
renholdsvirksomhetene i ordningens 
register er enmannsbedrifter, dvs. ingen 
ansatte utenom innehaver.

Renholdsbransjen er preget av mange 
nyetableringer og virksomheter som 
etter kort tid opphører eller aldri starter 
aktiv renholdsdrift, spesielt blant 
enkeltpersonforetak og små 

virksomheter, viser rapporten.  
Det er pr. 31.12.16 registrert ca. 5.400 
renholdsvirksomheter med næringskode 
81.2 i ordningens register, dette er en 
nedgang på ca. 600 fra 31.12.15. Men 
samtidig er det registrert en økning av 
virksomheter som utfører 
renholdsarbeid, men som er registrert 
med annen næringskode, dette antallet 
utgjør ca. 800 virksomheter. Denne 
økningen i antall virksomheter ses i 
sammenheng med innmelding av 
renholdsvirksomheter via 
Godkjenningsordningen for renhold, 
samt økt besøksaktivitet og innmelding 
fra RVO-ene til virksomheter som ikke 
automatisk blir oppdatert fra 
Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Over halvparten av 
renholdsvirksomhetene i ordningens 
register er registrert i region Øst, det er 
registrert færrest renholdsvirksomheter
i region Nord- og Midt-Norge.

De regionale verneombudene har erfart 
at de små virksomhetene ofte er 
organisert fra hjemmekontor, egen 
nettside, postboks og mobiltelefon og 
har mange faste oppdrag samt tilgang på 
nye oppdrag via finn.no og andre 
annonseoppslag.

Tall fra SSB for 2015 viser at over 70 % 
av arbeidstakerne innen renhold har 
innvandrer-bakgrunn. Andelen 
arbeidstakere med bakgrunn fra Øst-
Europa har økt de senere årene og 
utgjør nå ca. 40 % av arbeidstakerne. 
Flertall av arbeidstakerne fra Øst-Europa 
er kvinner, mens det er et flertall av 
menn blant arbeidstakere med bakgrunn 
fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-
Amerika. Fortsatt er deltidsandelen høy, 
og mange er registrert med mer enn ett 
arbeidsforhold.

Se årsrapporten her

Mange bedrifter 
starter aldri opp

http://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2016/renhold.html
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3. Mai                    Årsmøte og tur for renholdsbransjen
2. Juni                    Ekstraordinær generalforsamling

NHO Service
7. - 9. Juni: FDV-konferansen 2017: 

Bygg Ren Verdi" og 
"FDV-ledelse i fremtiden" 

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

dd

Anne Jensen direktør for 
Bransjeforeningen Renhold. 
E-post: anne.jensen@nhoservice.no
Telefon:  952 56 094
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40 RIV-avtaler i Toma

Godt samarbeid gir gode løsninger. Fra venstre Conny Lexmond, 
næringslivskontakt i bedriften Sens, Fred, regionsansvarlig i 
Ringer i vannet Ingeborg Malterud, driftssjef i Toma Security 
Karl Erik Søderstrøm og daglig leder samme sted, Rolf Gunnar 
Reisænen.(Foto: Baard Fiksdal)

Tomakonsernet vokser. 
Tanken om et inkluderende 
arbeidsliv er med i veksten. 

I fjor fikk selskapet pris av 
NHO for sin innsats i Ringer 
i Vannet, etter dette fulgte 
IA-prisen i Hordaland. Nå 
har bedriften igjen ansatt to 
mennesker som begge sto 
langt fra arbeidslivet.
Toma har nå 40 sosialt 
forankrede rekrutteringer. 
Det er bra for den som får 
en ny sjanse, trygg 
rekruttering for bedriften 
og et godt eksempel på at 
norsk næringsliv gjør en 
viktig innsats.

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6591&categoryID=122
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5793&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:anne.jensen@nhoservice.no

