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Vakttelefon arbeidsrett og advokathjelp: 476 87 384

R&E og FDV blir Drift og Service 
Når Renhold og Eiendomsservice slår seg sammen med Forvaltning, drift og vedlikehold 
fra 1. januar til bransjeforeningen Drift og Service, blir dette den største bransjeforeningen 
i NHO Service og Handel med over en fjerdedel av årsverk og omsetning.

Les mer …

Nytt fra R&E og FDV 

Naturlig utvikling

-Det er en naturlig det av utviklingen i markedet at 
man ser drift av bygg og eiendom i en større 
sammenheng. Mange bedrifter innen renhold har 
satset på å utvide virksomheten med tjenester som 
kantinedrift, vaktmester og andre servicetjenester, 
sier Anne Jensen. Hun forteller at sammenslåingen 
med FDV-området har vært diskutert i fem år og at nå 
var tiden moden.

- Jeg mener dette er en riktig løsning for å utvikle 
bransjene og lære mer av hverandre, sier Jensen.

Framtidsrettet kvalitetsdriver

-Kvalitet og samfunnsansvar er fellesnevnere for 
medlemsbedriftene i bransjeforeningen Drift og 
Service, sier Jorulf Brøvig Silde. Markedet for 
tjenester er i utvikling både i størrelse, gjennom 
bransjeglidning og levert kvalitet. Vi ser en økt 
vektlegging av miljø/klima og sosialt ansvar både i 
offentlige anskaffelser og i næringsmarkedet.

-Sterke bransjer bidrar til å utvikle det samlede drift-
og servicemarkedet i en bærekraftig retning. 
Bransjeforeningen skal levere på dette, sier Silde.

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/fdv-og-renhold-og-eiendomsservice/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/fdv-og-renhold-og-eiendomsservice/
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Bli med på Handlekraft 2019 i Oslo!
Vi ønsker velkommen til Handlekraft 2019: NHO Service og Handels årskonferanse den 21. 
november 2019 på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Se frem til en spennende møteplass og et inspirerende program. På konferansen møter du blant annet 
Statsminister Erna Solberg, Arne Hjeltnes, Civita-leder Kristin Clemet, sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum, adm. 
direktør i World Employment Confederation Denis Pennel, leder for Handelens Miljøfond Rasmus Hansson, 
adm. direktør i Compass Group Norge Kathinka Friis-Møller og Aiman Shaqura som har etablert Give a Job og 
Charge.no. I selvfølgelig blir det stor festmiddag hvor vi feirer vårt 30 års jubileum!

Les mer og meld deg på her…

Vakttelefon arbeidsrett og advokathjelp: 476 87 384

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
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Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384

Årets beste servicebedrift? Nominér!
Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2019" og "Årets Talsperson 2019" og 
trenger din hjelp til finne verdige vinnere.

Prisene deles ut av NHO Service og Handel hvert år i 
tilknytning til årskonferansen under festmiddagen 
som i år er den 21. november på Clarion Hotel The 
Hub, i Oslo. Prisene er et gavekort på henholdsvis kr. 
10.000, og kr 5.000 - . Prisene ble utdelt første gang i 
2017.

KRITERIER
«Årets Service- og handelsbedrift» deles ut til en 
medlemsbedrift  i NHO Service og Handel som har 
utmerket seg siden forrige generalforsamling ved 
særlig god kvalitet i sine leveranser, ved innovativt 
arbeid, ved å være en god arbeidsgiver eller ved sin 
samfunnsnyttige innsats. Les mer her …

"Årets Talsperson" deles ut til en enkeltperson 
som fortrinnsvis representerer/er ansatt i en av 
medlemsbedriftene til NHO Service og Handel.

Forslag på kandidater sendes: bfi@nhosh.no

Manglende kompetanse er en risiko og flaskehals

NHOs kompetansebarometer 2019

6 av 10 av NHOs bedrifter har i stor eller noen grad et 
udekket kompetansebehov. Etterspørselen er stor 
etter både videregående opplæring i yrkesfaglige 
programmer og arbeidskraft med bachelor- og 
mastergrad. Næringene etterlyser satsing på 
Fagskolene. Les mer her …

Nordisk offensiv: Utslippsfrie tjenesteleveranser
Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestiller-dialog på temaet utslippsfri levering av varer og 
tjenester. Målet er både å bidra til å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige 
virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.

En beregning gjort av Difi på bakgrunn av en rapport fra Asplan Viak anslår at totale utslipp fra vare- og 
tjenesteleveranser til det offentlige er i størrelsesorden 2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i Norge totalt, 
eller ca. 4 – 5 % av det totale utslippene i Norge.

NHO Service og Handel vil følge dette arbeidet tett. Les mer her…

NYHETSBREV fra bransjeforeningene Renhold og 
Eiendomsservice og Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
mailto:bfi@nhosh.no
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/nhos-kompetansebarometer-2019/
https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/nhos-kompetansebarometer-2019/
https://www.anbud365.no/nytt-om-navn/trommer-sammen-til-nordisk-offensiv-for-a-kutte-utslipp-fra-vare-og-tjenesteleveranser/
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Litt av hvert fra R&E og FDV-bransjene

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

Som første restaurant i Norge klimaberegner nå vår 
medlemsbedrift Sodexo alle varmretter selskapet serverer i 
personalrestauranten hos DNB. Gjestene kan se på menyen 
hvor stor mengde CO2-utslipp en lunsjrett av kjøtt-, fisk- og 
vegetar bidrar til. Les mer …

Recover Nordic Norge bidrar når Brannvesenet går på 
kurs i å redde gjenværende verdier etter brann, 
vannlekkasjer og andre skader. Dette er et samarbeid 
mellom Restverdiredningstjenesten (RVR), Finans Norge 
og Recover.  Les mer …

Hvem er på jobb? Regjeringen vil innføre 
sanntidsinformasjon i HMS-kort som er obligatorisk for 
renhold, innen deler av FDV-bransjene, samt innen bygg 
og anlegg.

Les mer … 

Bærekraftig eiendomsdrift gir bedre helse og trivsel 
samtidig som det bidrar til å bevare naturens 
økosystemer. Med Well-sertifiseringen ivaretas vann, lys, 
lyd, kosthold, fysisk aktivitet og sanseopplevelser. 

Les mer …

Aleppo Bahebek eller Inshalla Catering? -Å skape nye 
tjenester, nye opplevelser og nye muligheter er 
spennende. Målet er å bli den den første sosialt drevne 
restaurant-gruppen i Norge, sier Ragnhild Slettner

Les mer …

Marianne Knapstad i Sogn og Fjordane ville slåss om 
kontrakter med NRK, politiet og skatteetaten, men fikk 
ikke lov fordi hun ikke kunne levere renhold over hele 
landet. Næringsministeren vil endre dette.

Les mer …

Generalforsamlingen, NHO Service og Handel 21. nov. 2019 

Har du meldt deg på? 

NYHETSBREV fra bransjeforeningene Renhold og 
Eiendomsservice og Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/forst-i-norge-med-a-klimaberegne-menyen/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadesanering/2019/kurser-brannvesenet-i-restverdiredning/
http://www.rentokil.no/veggedyr/hvordan-bli-kvitt-veggedyr/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2019/hvordan-kan-livet-i-urbane-okosystemer-bli-bedre/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/noe-av-det-storste-som-kan-skje/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/omfanget-av-smb-skadelige-kontrakter-skal-ned/
https://events.provisoevent.no/nho/events/handlekraft-2019---generalforsamling-%C3%A5rskonferanse-og-festmiddag/register
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Kommunikasjons-
KRAFT 2019

Bygninger og tjenester relatert til 
disse knyttes globalt sett til 30 –
40 % av de globale klimagass-
utslippene. Hvordan bygninger 
designes, bygges og drives er 
dermed i kjernen av å løse klima-
utfordringene. Det samme 
gjelder forhold knyttet til 
transportbehov og -løsninger, 
matservering, løpende 
vedlikehold, avfallshåndtering og 
renhold, noe som gir drifts- og 
tjenesteansvarlige store 
muligheter til å påvirke byggets 
totale klimaprestasjon.

Klimaendringer har store direkte 
og indirekte virkninger på en 
rekke forhold, fra vær, vann, 
energi og luftkvalitet til 
arealbruk, jordbruk og 
menneskers helse og livskvalitet

Er du ansvarlig for fasilitets-
tjenester og eiendomsrelaterte 
tjenester forventes det i stadig 
større grad at du forstår hvordan 
bygningen, fasilitetene og 
tjenestene påvirker klimaet og 
hva du kan gjøre med dette.

Rapporten Climate Change 
Fundamentals for Facility 
Management Professionals, er 
nylig utgitt av verdens største 
interesse-organisasjon for 
fasilitetsstyring, IFMA. Rapporten 
oppsummerer flere forsknings-
rapporter og beskriver de 

viktigste innsatsområdene når 
det gjelder å minimere 
klimabelastningen ved drift av 
bygninger og eiendommer. 

Også interesseorganisasjonen for 
Fasility Management-bransjen i 
Danmark, Dansk Facilities 
Management Netværk (DFM) 
tydeliggjør ansvaret og 
mulighetene som ligger i aktiv 
klimahandling. DFM konstaterer 
at FNs 17 bærekraftmål er «en 
strategisk gave til Facility 
management". Et av de målene 
DFM tydeliggjør som særlig 
sentrale for bransjen er Mål 13: 
Klimainnsats: "Vi skal handle 
hurtigt for at bekæmpe 
klimaforandringer og deres 
konsekvenser."

IFMA lover å følge opp den nylig 
publiserte rapporten med en ny 
rapport og veileder;  Adapting to 
Climate Change for Facility 
Management Professionals, 
planlagt publisert i 2020. Denne 
vil ta for seg hvordan drift- og 
servicebransjene kan  tilpasse sin 
virksomhet for å minimere 
effekten av de klimaendringene 
som allerede er i ferd med å 
inntreffe og som ventelig 
kommer med økt kraft framover. 

Les mer …

Krisekommunikasjon mm:

Bli god på innholdsmarkedsføring, 
krisehåndtering og bruk av 
mobilvideo.

Seminar for deg som jobber med 
kommunikasjon i våre 
medlemsbedrifter, 21. november 
kl. 08.00-12.00 i Oslo.

Meld deg på! 

Er du ansvarlig for fasilitetstjenester 
og eiendomsrelaterte tjenester 
forventes det i stadig større grad at 
du forstår hvordan bygningen, 
fasilitetene og tjenestene påvirker 
klimaet og hva du kan gjøre med 
dette

Da Norsk Kommunaltekniske 
Forening, NKF Bygg og eiendom 
arrangerte sin årlige konferanse; 
Jobb Smartere 2019 sto sensorer, 
droner, BIM, VR og maskinlæring 
på dagsorden.

Blir den nye vaktmesteren også 
droneoperatør når takrennene 
skal inspiseres?

FM-trend: Klimahandling

- «en strategisk gave til bransjen»

Norske kommuner satser 
på teknologi og tjenester

NYHETSBREV fra bransjeforeningene Renhold og 
Eiendomsservice og Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

http://community.ifma.org/knowledge_library/b/news_and_updates/posts/esus-amp-ifma-rbi-climate-change-fundamentals-for-fm-professionals
https://www.dfm-net.dk/dfmnet_files/artikler/656_FNs_verdensml_er_en_strategisk_gave_til_facility_management.pdf
https://facilityexecutive.com/2019/10/ifma-releases-climate-change-report-for-facility-managers/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
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Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384

NHO Service og Handels lederprogram 2019

Med en modul i Oslo og en i Lisboa har NHO Service 
og Handel etablert et program som er skreddersydd 
ledere og mellomledere i tjeneste- og 
handelsbedrifter. Super evaluering fra første runde 
gjør at vi nå gjennomfører en ny runde med dette 
programmet.

Lisboa

- Det er stor stas at vi har fått etablert et 
ledelsesprogram i landsforeningen vår i samarbeid 
med OsloMet, med praktisk tilnærming, en 
utenlandsmodul og utrolig lav pris, jubler adm. dir. 
Anne-Cecilie Kaltenborn.

Din hverdag som leder

- De første som tok dette programmet forteller om 
krevende, men relevant kursing innen ledelse og 
konflikthåndtering, organisasjonsbygging og HMS. Vi 
er veldig glad for å høre at vi har truffet med dette 
kurset. Målet er at du skal få med deg noe direkte 
tilbake til jobb, så det må handle om hva folk trenger i 
hverdagen som leder.

NHO Service og Handel gjentar suksessen fra 2018/2019 og gjennomfører også i år 
lederprogram i samarbeid med OsloMet. Kurset finner sted i Oslo og Lisboa/Portugal. 
Det er fortsatt noen plasser igjen så vil man være med må man kaste seg rundt. 

-Den første modulen i oktober er i Oslo, den andre 
som finner sted i mars er i Lisboa. Det er fint for 
ledere fra de forskjellige bransjene våre å komme 
bort, konsentrere seg om gruppen, bli godt kjent og 
dele utfordringer. Samtidig har vi fått et godt 
samarbeid med ambassaden vår i Lisboa, med 
besøk der og orientering om europeisk næringsliv. 
Både deltagerne og ambassaden forteller at dette 
var et både nyttig og hyggelig møte.

Målgruppe:

Ledere og mellomledere i medlemsbedriftene i NHO 
Service og Handel

Samling 1

Oslo, ps:hotell, Vulkan 22 (Oslo sentrum) 29. 
oktober til 2. november 2019

Samling 2

Estoril, utenfor Lisboa i Portugal,  2. mars til 7. mars 
2020

Les mer og meld deg på her…

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Johan 
Henrik Bjørge på jhb@nhosh.no. 

NYHETSBREV fra bransjeforeningene Renhold og 
Eiendomsservice og Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
mailto:jhb@nhosh.no
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Økte krav til smittevern krever nye renholdsplaner

Ledere i helseinstitusjoner skal innen utgangen 
av 2020, i samarbeid med smittevernpersonell, 
oppdatere renholdsplaner basert på 
risikovurdering og ny nasjonal standard. 

Økte krav til renhold medfører behov for å styrke 
utdannings og kompetansekrav blant 
renholdspersonell i helseinstitusjoner.

Standard Norge samarbeid med 
smittevernpersonell  og renholdsfaglig 
kompetanse om å utarbeide en ny standard for 
renhold i helseinstitusjoner med mål om 
lansering 2021. 

Les mer …

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble 
lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i 
grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, 
muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammenheng med det 
yrket de ønsker å ta fagbrev i. 

Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende 
ferdigheter og lang arbeidserfaring. Kompetanse Norge 
mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt 
til sammen 16 millioner kroner.

- Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. I 2030 
kan vi mangle 100 000 fagarbeidere. Med fagbrev 
står du tryggere i jobben og bidrar med viktig 
kompetanse inn i bedriften, sier kunnskaps- og 
integreringsminister Jan Tore Sanner

Helse- og omsorgsdepartementet har laget 
ny "Handlingsplan for et bedre smittevern". 
Målet er å redusere helsetjenesteassosierte 
infeksjoner 2019–2023. Det stilles nå krav 
om nye oppdaterte renholdsplaner innen 
utgangen av 2020

Regjeringen gir 16 mill. til prøveprosjekt rundt fagbrev:

#Kompetansepluss

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt, bruk epost: advokat@nhosh.no

NYHETSBREV fra bransjeforeningene Renhold og 
Eiendomsservice og Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/skjerper-inn-pa-smittevern/
mailto:advokat@nhosh.no
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«Beste praksis kantine-» prosjekt ga matsvinn-reduksjon

Oslo kommune har laget Oslos første handlingsplan mot 
plastforurensing. For arbeidet med å bekjempe 
plastforsøpling har Oslo følgende visjon: «Ingen plast skal 
tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø 
og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». 

Lokalt næringslivet inviteres med i dette arbeidet, og de
første bedriftene har alt signert en samarbeids-
forpliktelse. Også bedrifter i andre kommuner vil kunne 
ha nytte av eksemplene og ressursene. Les mer ….

Oslo kommune oppfordrer næringslivet til å bli med 
på å ta bedre og mer miljøvennlige valg for å bidra 
til å forhindre marin forsøpling og unødvendig bruk 
av plast.

Eurest, NHO og Matvett har samarbeidet om et "Beste praksis 
kantine"-prosjekt i Næringslivets hus. Målet var å redusere 
matsvinnet fra kantine, møte- og konferansemat med 20 prosent i 
2019 ved å involvere alle ansatte. Og gjett om målet ble nådd!

For plast skal landet ryddes.

- og unngås

Matsvinnet fra møtemat er redusert med 54 
prosent i gram per gjest fra september 2018 
til september 2019. Dette tilsvarer 123 kilo 
mindre matsvinn i september 2019. 
Tallerkensvinnet er redusert med 25 prosent i 
samme periode.

Eurest-kantinen i Næringslivets hus har lykkes 
i å involvere de ansatte i arbeidet og har fått 
til et godt samarbeid med oppdragsgiveren, 
NHO, for å avdekke utfordringer og finne 
løsninger. Kantinen vant også prisen for 
"Beste samarbeid" på forumet.

Les mer om hvordan de fikk dette til!

stor

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13343899-1570086538/Tjenester og tilbud/Politikk og administrasjon/Milj%C3%B8 og klima/Plast og forbruk/Oslo N%C3%A6ringslivs Plastmanifest/Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden.PDF
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/plast-og-forbruk/oslo-naringslivs-plastmanifest/#gref
https://www.matvett.no/bransje/aktuelt/samarbeid-gode-resultater
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NHO har på vegne av sine 27.000 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. 

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

www.nhosh.no/bransjer 

Direktør R&E 
Anne Jensen
E-post:    aje@nhosh.no
Telefon:  952 56 094

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

29. okt. Lederprogram NHOSH
6. nov. Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

7.-8. nov Kurs i praktisk ledelse
21. nov. Generalforsamling og Årskonferanse  2019
21. nov. Kommunikasjonskraft 2019 
18-20. mars 2020 World Workplace® Europe (IFMA)
12.-15. mai 2020 InterClean - Amsterdam

mailto:advokat@nhosh.no
http://www.arbinn.no/
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/
http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/noe-av-det-storste-som-kan-skje/
mailto:aje@nhosh.no
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arbeidsgivers-adgang-til-a-foreta-endringer-i-arbeidsforholdet/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kurs-i-praktisk-ledelse/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/generalforsamling-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/generalforsamling-2019/
https://www.ifma.org/news/what's-new-at-ifma/what's-new-at-ifma-details/2019/07/03/world-workplace-europe-returns-to-amsterdam-in-2020
https://www.intercleanshow.com/amsterdam

