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BedreTjenester.no
gir råd og 

praktiske verktøy 
som politikere, 

innkjøpere, 
leverandører og 
ansatte trenger 
for å lykkes med

konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester.

Besøk nettstedet

Kathinka Friis Møller

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.

NHO Service og 11 andre 1.Få 
bransjeorganisasjoner har inngått avtale 
om reduksjon av matsvinn med 
myndighetene. Målet er halvert 
matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs 
bærekraftmål og med EUs handlingsplan 
for sirkulær økonomi.  Mer om avtalen

En arbeidsgruppe skal legge til rette for 
hvordan våre medlemsbedrifter effektivt 
og praktisk skal engasjere seg i Matsvinn-
utfordringene. Gruppen består av Lasse 
K. Tenden (sekretær) og Trine Holmen-
Løkken fra De 3 Stuer/ 4Service 
(kantinebransjen) og Merete Mundal 
Aarskog fra PS Hotell (Arbeids- og 
Inkluderingsbedriftene). 

Målsetting:
1. Gi bedriftene opplæring og verktøy 
som setter de i stand til å gjennomføre 
tiltak for å redusere matsvinn i egen 
bedrift .
2. Gjøre data tilgjengelig gjennom 
rapportering av matsvinn i egen bedrift 
til bransjeorganisasjonen i sin sektor

Alle medlemsbedrifter som har tilsluttet 
seg arbeidet med å redusere matsvinnet 
gjennom å signere en  tilslutning-
serklæring, vil innen kort tid få 
informasjon om hvordan de skal få 
opplæring i å organisere arbeidet i egen 
virksomhet og tilgang på nødvendig 
verktøy.

Det vil bli arrangert prosjektlederkurs 
(ansvarlig for satsingen i den enkelte 
bedrift) 21.11.17 og spesialistkurs (for 
utpekte kantineledere i pilotkantiner i 
den enkelte virksomhet) 28.11.17. Begge 
kurs i Oslo.

Alt nødvendig verktøy vil bli gjort 
tilgjengelig elektronisk.

Oversikt over alle bedrifter som har 
tilsluttet seg avtalen ligger på vår 
hjemmeside.  Mer info 

Satser på redusert matsvinn
Matsvinn blir hovedsatsingsområdet for serveringsbransjen i NHO Service i 2018

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.

http://www.bedretjenester.no/
http://www.de3stuer.no/
https://www.gulesider.no/f/iss-facility-services-as-avd-411012-grensesvingen-7:107510707
http://www.toma.no/kantine.369684.no.html
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-a-redusere-matsvinn/id2558931/
https://www.nhoservice.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/vi-forebygger-matsvinn/
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Vårt samarbeid med DSB og KS videreføres i 2018 og en 
evaluering av årets konferanse skal gjøres i begynnelsen av 
november. 

De viktigste standardene for skadesaneringsbransjen 
presenteres på et seminar 20.10 i regi av NHO Service og 
Finans Norge. Her blir det også gitt en gjennomgang av 
bransjestatistikk for skadesaneringsbransjen (årsrapport for 
2016). De nye endringene i Plan- og Bygningsloven som har 
betydning for raskere gjenoppbygging vil også belyst.

Standardene er forenklet og gjort mer brukervennlig som XL-
filer. Å skape en felles forståelse av standardene er viktig. Vi 
inviterer derfor til en presentasjon og kort gjennomgang den 
20.10.17 kl. 11.00 til 13.00 i NHO sine lokaler i Middelthunsgt. 
27. i Oslo.

På programmet står:

1.Presentasjon og kort gjennomgang av standarden                                          

2.Presentasjon av skadesaneringsbransjens årsrapport for 
2016.                  

3.Endring i PBL 

Beredskapskonferansen "OFFENTLIG OG 
PRIVATSAMHANDLING I KRISER" ble arrangert i 
samarbeid med DSB og KS den 21-22 sept. 2017. 
Det var 40 deltagere og gode forelesere. 

Nye verktøy for skadesanering

Valget gjenspeiler at Nettverket anser 
faglig arbeid blant annet i samarbeid 
med departement, fagmyndigheter og 
utdanningssystemet som sine 
viktigste satsinger i årene fremover. 

Viktigste oppgaver i 2017/18:
1. Innspill og kommentarer til den nye 
Tolkeloven som er under forberedelse
2. Innspill og medvirkning til rammene 
for den nye Tolkeportalen
3.Tett samarbeid med IMDi og 
statistikk og analyse.

Ny leder for språktjenester
Nettverket for Språktjenester i NHO Service hadde 26.09.17 
årsmøte og valgte som leder Tove Jensen fra Hero Tolk AS og 
som nestleder: Raymon Strenda fra Salita AS.

Nyhetsbrev for området FDV  nr. 3/2017

Våre innspill til Justisdepartementet 
ang. Tolkeloven ble fremført i et møte 
26.10.17. 
Fra Justisdepartementet møtte Anne 
Liltved og Toril Melander.  Vi pekte på 
følgende sentrale forhold som må 
hensyntas:

1.Vil det være mulig å kvalifisere tolker 
på «alle» språk?
2.Mulige konsekvenser ved å bryte loven
a.Ikke bruke tolk
b.Bruke ukvalifisert tolk
3.Hvem kan kvalifisere tolker tilsvarende 
nivå 5?

a.Vurdere i samarbeid med et fagråd 
hvilke krav som skal legges til grunn for å 
oppnå nivå 5
b.Kan man tenke seg alternative 
sertifiseringsorganer/måter- jfr. Lov om 
Vaktvirksomhet med forskrifter?
4.Behov for overgangsperiode

Adm. dir. i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn åpnet 
beredskapskonferansen 2017.
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Bransjerapport for skadesanering

Rapporten er blant annet 
bygget på innhentede 
nøkkeltall fra våre 
medlemsbedrifter og 
offentlig tilgjengelige tall fra 
Finans Norge knyttet til 
utbetaling av skade -
erstatninger. Vi har i tillegg 
innhentet tall fra ulike kilder 
og foretatt egne analyser og 
utarbeidet estimater på 
områder hvor det ikke 
foreligger offentlig 
tilgjengelige tall. Vi håper at 
rapporten skal være et nyttig 
bidrag til å belyse bransjens 
verdiskapning og 
samfunnsnytte.

Kortversjonen er som følger:

2016 er tredje årgang med 
statistikk fra 
skadesaneringsbransjen hos 
NHO Service, kvaliteten på 
tallene blir stadig bedre. 
Dette er bransjens første 
årsrapport. 

NHO Service organiserer 13 
selskaper innen 
skadesanering med ca. 1.265 
årsverk, disse omsatte i 2016 
for 2,39 mrd.kr. I 2015 
omsatte de samme 
selskapene for 2,27 mrd.kr. 
Det har vært en 
omsetningsvekst på 5,5% i 
perioden. Medlemmene 
utbedret 67.043 skader 
fordelt på 54.141 

hovedprosjekter i 2016. Det 
har vært en økning i antall 
skader på 8 % fra 2015 og en 
økning i antall 
hovedprosjekter tilsvarende 
13% fra 2015 til 2016.  
«Vann» er det største og 
raskest voksende segmentet, 
og skadesanering av 
vannskader utgjorde over 
halvparten av medlemmenes 
samlede omsetning. 

I 2016 registrerte Finans 
Norge 4,25 mrd. kr i 
forsikringsutbetalinger til 
bedrifter/næring for brann-
og vannskader fordelt på 
28.068 skader. 
Privatmarkedet hadde brann-
og vannskader for 4,67 
mrd.kr fordelt på 78.890 
skader. Sett opp mot 
medlemmenes omsetning og 
oppdrag gir en samlet 
markedspenetrasjon på 16 % 
av skadene og 9 % av 
omsetningen for næring og 
63 % av skadene og 44% av 
omsetningen i 
privatmarkedet, etter 
justering for merverdiavgift, 
innbo og gjenoppbygging. I 
denne rapporten har man 
forsøkt å si noe om hva som 
skjer med andelene av 
forsikringsutbetalingene 
tilknyttet disse skadene, som 
ikke spesifiseres i noen 
offentlig tilgjengelig 

statistikk.  Totalmarkedet for 
skadesanering estimeres å 
utgjøre 5,1 milliarder kroner. 
Av dette har 
skadesaneringsbransjen 
allerede hentet ut 2,4 
milliarder kroner – det betyr 
at det adresserbare markedet 
er 2,7 mrd.kr, dette 
inkluderer et adresserbart 
marked for selvassurandører.

Bransjen ser at antallet 
vannskader øker hvert år, 
både innen privat sektor og 
til næringsliv og offentlig 
forvaltning. Antallet 
enkeltpersoner og 
husstander som blir berørt er 
økende. De samfunnsmessige 
følgene av dette kan være 
store.  Dette innebærer at 
man må øke kompetansen 
innen alle sider ved sanering 
av fuktskader og ikke minst 
sammen med leverandører 
og kunder utvikle ny 
kompetanse og metodikk. 
Som følge av den sterke 
økningen i fuktskader så 
bransjen et behov for å 
tilføre sine fag – og 
prosjektledere økt 
formalkompetanse på dette 
viktige området. I samarbeid 
med Fagskolen i 
Oslo/Akershus har bransjen 
utarbeide et helt nytt 
studium i Fuktteknikk og som 
skal føre frem til tittelen 

Fuktteknikker. Høsten 2016 
startet det første kullet opp 
og vil bli uteksaminert våren 
2018. Bransjen arbeider også 
med fagbrev for 
skadesanering, målet er at 
første kull skal kunne starte 
opp høsten 2019.

Nettverket for skadesanering 
har samarbeidet med 
Miljødirektoratet, først og 
fremt knyttet til 
bransjestandarden for 
oljeskader med tilhørende 
tiltaksplan. Her har også 
Finans Norge, representert 
ved flere fagfolk fra 
forsikringsselskapene, spilt en 
aktiv rolle. Gjennom dette 
felles arbeidet har man nå 
kommet frem til en 
bransjestandard for 
oljeskader til grunn og som 
de fleste forsikringsselskaper 
og samtlige 
skadesaneringsselskaper i 
Nettverket for 
Skadesaneringsselskaper i 
NHO Service legger til grunn 
for gjennomføring av slike 
oppdrag. Bransjen deler også 
statistikk om utviklingen i 
oljeskader til grunn med 
Miljødirektoratet. Dette er 
viktig område som trenger 
oppmerksomhet og hvor 
bransjen foreløpig er den 
eneste som fører offentlig 
tilgjengelig statistikk. 

Skadesaneringsbransjen har for første gang utarbeidet en bransjerapport for å synliggjøre sin 
virksomhet.
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17. okt: Årsmøte/generalforsamling
i NHO Service

8. nov: Regionalt møte i Bergen
NHO Service

20. nov.                 Nye lønnsomme verktøy for
skadesanerings- og                    
forsikringsbransjen.
Medlemsmøte i NHO Service

21. nov. Prosjektlederkurs Matsvinn

28. nov Spesialistkurs Matsvinn

Lasse Tenden har 
ansvaret for 
området FDV i NHO Service
E-post: lasse.tenden@nhoservice.no
Telefon:  930 91 100

Nyhetsbrev for området FDV  nr. 3/2017

Søker bedre samarbeide

Kritisk til 
RVO-ordningen
NHO Service 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

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. Les mer

Trenger dine 
ansatte
opplæring? 

Øivind Dahle og Roar Smedsrud

Hele leverandørkjeden innen skadesanering søker bedre 
samarbeid og økt faglig fokus. Fukt og fuktproblematikk var 
tema da 110 deltager samlet seg på Gimle kino i Oslo nylig.

Lasse Tenden, som leder nettverket for skadesanering i NHO 
Service, roser tiltaket som skal bli en årlig foreteelse.  

Samlingen er et initiativ fra Frøiland Bygg Skade. På Gimle var 
det foredrag ved Tom Robert Sletta som snakket om fuktfysikk 
og risikokonstruksjoner, mens brødrene Helge Lunde-Olsen og 
Baard Lunde-Olsen holdt foredrag om Konsekvensene av fukt. 
Morten Brandt hadde ansvar for et humførfylt innslag om  
arbeidsglede og motivasjon.
Primus motor er Øivind Dahle og Roar Smedsrud i Frøiland Bygg 
Skade. Smedsrud er direktør for Strategi, marked og 
forretningsutvikling, mens Dahle tar seg av markedsaktivitet.
Mer om saken

Polygon AS har signert 
avtale om kjøp av 
Skadegruppen AS, et 
datterselskap av Coor
Service Management.
Mer om saken

Polygon 
kjøper 
Skadegruppen

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/generalforsamling-nho-service-2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
mailto:lasse.tenden@nhoservice.no
https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/nho-service-er-kritisk-til-rvo-ordningen/
https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2017/trenger-dine-ansatte-opplaring/
https://www.nhoservice.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2017/okt-kompetanse-i-skadesanering/
https://www.nhoservice.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadesanering/nyheter-skadesanering2/2017/polygon-kjoper-skadegruppen/

