Drift og Service NYTT
NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel

Drift- og servicebransjene tar ansvar
Vi er imponert. Ikke i betydningen overrasket; vi har lenge visst at medlemsbedriftene
våre tar samfunnsansvar. Vi er imponert over hvordan dere møter utfordringer dere aldri
har vært oppe i. Imponert over hvordan dere raskt følger myndighetenes pålegg og
anbefalinger og imponert over hvordan dere bruker deres faglighet og posisjon til å bidra
til at Norge kan få kontroll over situasjonen. Og vit: Vi er med dere hele veien.
Smittevern i praksis

Serviceyrkene er menneskenære yrker

Vi har sett bedrifter som snur seg rundt fra en dag til en
annen, som har søkt samarbeid og kunnskap for å ha høye
standarder på eget smittevernarbeid og som sørger for at
både ansatte, kunder og storsamfunnet blir ivaretatt. Flere
har også tatt kontakt med oss for innspill , dette har blant
annet munnet ut i veilederen for kontorrenhold og rutiner
for skadesanering omtalt annet sted i dette nyhetsbrevet.

Derfor er de ekstra viktige disse dager. Vi arbeider
lange dager for å sikre bedriftene muligheter for å
gjøre jobben sin, levere tjenestene og holde folk i
arbeid, og få de nødvendige rammebetingelsene til å
møte utfordringene hver av dem står overfor. Vi er
ikke i mål med alt ennå, men vi lyttes til.
Kontakt oss gjerne! Anne Jensen og Jorulf Brøvig Silde

Hvordan få hjelp?
Les

NHO: alt om permittering mm

Ring:

NHO Service og Handels advokater
47 68 73 84

Chat:

Logg deg på Arbinn.no.

mars/2020

Velg kontakt, chat og spørsmål om
korona. Medlemssenteret hjelper deg
Kontakt:

Anne Jensen
epost:
aje@nhosh.no
mobil: 952 56 094
Jorulf Brøvig Silde
epost:
jbs@nhosh.no
mobil: 957 20 116

Flere kilder: Helsedirektoratet
Regjeringen
Tett samarbeid; bildet ble tatt før koronaens
krav til avstand

Vakttelefon arbeidsrett og advokathjelp: 476 87 384
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Trygge kontorer: Ny veileder for
renhold med vekt på smittevern
Lilleborg og NHO Service og
Handel har samarbeidet om å
utarbeide en veileder.
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Egenerklæring kritisk
samfunnsansvar
NHO har laget en mal for egenerklæring
til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk
og viktig samfunnsfunksjon som trenger
unntak fra karanteneplikten eller tilbud
om barnehage- og skoleplass for kritisk
personell i virksomheten.

NHO Service og Handel er åpen
for også å samarbeide med
andre leverandører og fagmiljø.

Les mer …

Effektive og sikre
videomøter
Veilederen tar for seg både generelle råd
knyttet til smitteforebyggende renhold og
valg av metoder.
Den oppsummerer også mer spesifikke
metoder, som for eksemplet med
desinfeksjon under.

Les mer …

• Bruk alltid egnet verneutstyr iht.
Instruksjon på forpakning/ produkt.
• Sted og situasjon avgjør hva som er
riktig renhold. Dersom du har behov
forveiledning ta kontakt med Lilleborgs
konsulent eller kundesenter.
• Bøtte og klut frarådes for å hindre
smittespredning. For et kontorlokale
anbefales å benytte sentrifugetørre
mikrofiber mopper og –kluter.
• Rengjør alltid helst fra minst til mest
tilsmusset sted i lokalet.

Hjemmekontor og annet distansearbeid
har blitt arbeidshverdagen for mange.
Gode videomøter kan være vel så
effektive som andre møter.
Gode tips til ditt neste videomøte
Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)
gir råd om digital sikkerhet ved
hjemmekontor.Les mer …

Bedrifter tar samfunnsansvar er godt nyhetsstoff

Vi viser gjerne fram bedrifter tar
samfunnsansvar: Gode bilder av folk i
arbeid eller spennende oppdrag gir gode
nyhetsoppslag! Se eksempel.
Send inn!

Nye datoer for INTERCLEAN AMSTERDAM 2020
Årets store messe for renholdsbransjen mm i Amsterdam er utsatt til
høsten; 3.-6. nov, 2020. Det legges opp til å gjennomføre bransjetur som
planlagt til opprinnelig arrangement. Mer info vil komme.
Les mer …
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Force Majeure – for hvem og hva?
Flere av våre medlemsbedrifter har opplevd at kunder tar kontakt og
krever bortfall av egne betalingsforpliktelser med henvisning til Force
Majeure. Er det hold i disse kravene?
Ikke nødvendigvis. Situasjonen og kontrakten avgjør.
Force majeure er tradisjonelt definert som en
hendelse som forhindrer oppfyllelse av en
kontraktsforpliktelse.
Hendelsen må være utenfor den berørte parts
kontroll. I tillegg er det et vilkår om at parten ikke
med rimelighet kunne ha forutsett hendelsen når
man inngikk kontrakten og ikke med rimelighet
kunne ha unngått eller overvunnet hendelsen og
dens konsekvenser.
Kortversjonen er: ta fram kontrakten og start
forhandlingene.
Men først: Les vår oppdaterte versjon av viktige
punkter som er relevant for deg i kontraktsforhold.

Les mer …

Offentlige kontrakter kan ikke uten videre settes til side
pga. koronasituasjonen. Og bør ikke.
Det offentlige apparat har nå mange hindringer de
selv står for og det vil utgjøre et kontraktsbrudd om
ikke Force Majeure-vilkårene er oppfylt.
- Vi opplever at mange offentlige kontraktsforvaltere,
nærmest automatisk trekker en konklusjon om at vilkårene
for å suspendere eller heve kjøp og driftsavtaler er oppfylt.
Dette advarer vi imot, sier advokat og spesialrådgiver
Henrik Bjørge i NHO Service og Handel.
Han viser til at NHO tidlig gikk ut med at offentlige
kontrakter må følges, samt å bruke handlingsrommet i
avtalen til å justere for den situasjonen som er oppstått.

Les mer …
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Felles rutiner for smittevern ved skadesanering
Hele skadesaneringsbransjen i NHOI Service og Handel med
bransjeutvalget i spissen etablerte raskt et felles prosjekt da
myndighetene erklærte korona-krise. Sammen med Finans Norge og
Norsk Takst og med bistand fra sertifisert yrkeshygieniker og
arbeidsmedisiner fra Stamina er det utarbeidet felles rutiner.
Fra rutinen:
For å hindre potensiell smitte med koronaviruset,
er det viktig at arbeidsgiver gjennomfører en
• risikovurdering av smittefare før hvert oppdrag.
Arbeidsgiver må vurdere risikoen og planlegge
tiltak
• hvis de ansatte direkte eller indirekte kan
komme i kontakt med smittede på
arbeidsplassen, eller
• selv utgjøre en smittefare. Risikovurderingen
kan gjøres ganske enkelt, og trenger ikke
gjennomføres med tall for sannsynlighet og
konsekvens, slik mange tenker ved
gjennomføring av risikovurderinger.
• Les mer …

Kontraktsrett
Juridisk bistand fra Kluge Advokatfirma
Kluge tilbyr gratis konsultasjon/første sparring.
Deretter påløper rabattert timepris, hvis bedriften
velger å benytte seg av tilbudet.
-Vi ser at det er et stort behov for juridisk bistand på
områder der NHO ikke har egen kompetanse. Derfor har vi
inngått denne avtalen, sier direktør for arbeidsliv Sigbjørn
Mygland i NHO Service og Handel.
Kluge har satt sammen et ekspertteam som kan bistå med
juridiske problemstillinger og konsekvenser relatert til
koronaepidemien.
Les mer …
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Nytt styre for Drift og Service
Tiltakspakke 1 skal sikre
likviditet for SMB
På det konstituerende årsmøtet
12. februar 2020 for
Bransjeforeningen Drift og Service
ble FDV og Renhold og
Eiendomsservice formelt slått
sammen og et nytt styre valgt.
Valgkomiteen besto av bedriftsledere fra begge foreningene
Årsmøtet for Bransjeforeningen Drift og Service valgte Kathinka
Friis-Møller til leder og Tom Tollefsen til nestleder i styret.

Faste representanter i styret:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kathinka Friis-Møller, Compass Group (1 år)
Tom Tollefsen, ISS (1 år)
Vegar Kristoffersen, Recover Nordic Norge (1 år)
Espen Agnalt, Rentokil Initial Norge (1 år)
Marianne Knapstad, BB ServiceSystem (2 år)
Nikolai Utheim, Coor (2 år)
Maciek Musial, 4Service (2 år)
Arne Rud, Toma-gruppen (2 år)

Vara-representanter i styret
• Unni Bjørgesæter, AB Solutions (2 år)
• Kai Andersen, Polygon (2 år)
• Ragnhild Slettner, Mestringsguiden AS (2 år)

Staten garanterer for 90 prosent av
beløpet i nye lån på inntil 50
millioner kroner per bedrift, og
med maksimalt tre års løpetid.
Ordningen kan benyttes av
bedrifter med opptil 250 ansatte,
med mindre enn 50 millioner euro i
omsetning.
NHOS Service og Handel arbeider
nå med innspill til Tiltakspakke 2 for
de som ikke treffes av den første.
Les mer …

Nye regler gir utfordringer
for NAV. Bedrifter
oppfordres til å
forskuttere-

På grunn av kapasitetsutfordringer
og at NAV må håndtere en massiv
strøm av henvendelser, oppfordrer
vi alle til å bruke digitale
informasjonskanaler så langt det er
mulig. Både NHOs og NAVs sider
blir fortløpende oppdatert.

Les mer ---
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Ansetter Fagsjef Renhold og
fasilitetstjenester
Ingeborg Malterud er ansatt
som fagsjef Renhold og
fasilitetstjenester.
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Fullt gjennomslag for
renhold som samfunnskritisk funksjon

Bransjeutvalget er svært
fornøyd med valget og ser fram
til at hun begynner 1. mai.
Ingeborg Malterud er ansatt som Fagsjef
Renhold og fasilitetstjenester i
bransjeforeningen Drift og Service i NHO
Service og Handel. Hun starter 1. mai.
"Dette er vi svært godt fornøyd med",
sier leder i bransjeutvalget Renhold og
nestleder i styret for Drift og Service,
Tom Tollefsen, ISS. "Ingeborg Malterud
har en bred erfaring på en rekke
områder som er viktig for renholdsbransjen, både når det gjelder
rammebetingelser, kompetanse og
rekruttering. "
Marianne Ullaland Knapstad fra BB
ServiceSystem er glad for ansettelsen.
«Ingeborg Malterud vil være med på å
løfte bransjen ytterligere i tiden som
kommer. Fagutvikling er viktig og må
skje både i den enkelte bedrift, i
bransjeforeningen og gjennom
samarbeid med utdanningssystemet og
myndigheter. Ingeborg vil kunne bidra
med mye her»
Det var en rekke gode søkere til
stillingen og flere var med og kjempet
om jobben til siste slutt.
Ansettelsesutvalget inviterte
Bransjeutvalget Renhold inn i den
avsluttende prosessen og
bransjeutvalget samlet seg unisont om
Malterud.
Ingeborg Malterud har arbeidet med et
bredt spekter av servicebedrifter når hun
nå kommer fra stillingen spesialrådgiver
Arbeid og Inkludering i NHO Service og
Handel. Hun har der vært ansvarlig for
kompetansehevende tiltak og
bransjeovergripende samarbeid, Hun har
ellers jobbet med arbeidslivspolitiske
områder, inkluderende arbeidsliv,
kvalifisering og arbeidsinkluderings-

metodikker. Hun ser fram til å ta en
førende rolle i arbeidet med å utvikle
rammebetingelsene og renholdsbransjen
videre og yte medlemsservice overfor
medlemsbedriftene.
Christian Fredrik Moe, 2clean og medlem
i Bransjeutvalget Renhold har store
forventninger. «Renholdsbransjen har
utviklet en sterk kvalitetskultur og
etablert en rekke ordninger som løfter
fag og sunn forretningsdrift. Dette har en
klart ved å bygge kultur og fellesskap
over tid. Jeg er trygg på at Ingeborg
Malterud vil være med på å utvikle dette
videre».
Også bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde
er svært godt fornøyd.
«Renholdsbransjen har med ansettelsen
av Ingeborg Malterud fått en drivkraft
for rammebetingelser og kvalitet,
kompetanse og bærekraft og vil være
sikret en tydelig stemme i
samfunnsdebatten og i Bransjeforening
Drift og Service. Og ikke minst er jeg
sikker på at det blir moro å jobbe
sammen med Ingeborg».
«Jeg er glad for å se at Renholdsbransjens aktører satser videre på å
utvikle faget og bransjen inn i nye
utfordrende tider. Det er med litt vemod
at jeg slutter 1. juli 2020 og ønsker med
dette Jorulf og Ingeborg lykke til i en
uforutsigbar fremtid,- som alltid vil ha
behov for Renhold og de andre
fagområdene Drift og Service
representerer», sier Anne Jensen,
direktør.

Helse- og omsorgsdepartementet
har gitt oss medhold i at renhold
regnes som "Personell i
virksomheter med samfunnskritiske
funksjoner som kan få tilbud om
barnehage og barneskole".
Les mer…

Dette er tiltakene vi
jobber med nå

NHO Service og Handel har laget en
prioritert liste over tiltak som er
viktige for bedriftene våre. Denne
listen er utgangspunktet for
hvordan vi jobber for politisk
gjennomslag nå.
Les mer…
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Trygge butikker
Veileder for smittesikkert renhold i butikk
Lilleborg og NHO Service har samarbeidet om å
utarbeide en ny veileder.
Vi samarbeider gjerne med andre leverandører for
å utarbeide liknende veiledningsmateriell.
Direktør Anne Jensen er godt fornøyd med resultatet
og samarbeidet. «Dette vil kunne lette arbeidet og
heve nivået på smittesikkerheten i dagligvarebransjen
og andre butikker» påpeker hun. Hold deg oppdatert
på NHOSH hjemmeside om nyheter og ev endringer.

Workshop: Hva er de viktigste bærekraftmålene
for Drift- og servicebransjene?
Arbeidsutvalg Bærekraft i Drift og Service inviterer til første
workshop av flere for å utarbeide et veikart for drift- og
servicebransjene.
Deltakerne introduseres for et web-basert verktøy for å
prioritere og vurdere hvert enkelt av FNs bærekraftmål opp
mot egen virksomhet. Workshopen vil samle dette til et sett
mål for hver bransje.
Målsetning:
•

Sikre at vi arbeider med vesentligheter. Gjøre det enkle
først og raskt. Oppnå resultater. Vise veien videre for
bedrift og bransje
Meld din interesse

Husk vår vakttelefon på advokathjelp: 476 87 384
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Om permittering «inntil videre»: drøft med tillitsvalgte
Mange av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel har i denne
situasjonen måttet permittere ansatte. I de fleste tilfeller har det vært
vanskelig eller umulig å si noe om permitteringens varighet.
I permitteringsvarslet til de ansatte skal
permitteringens antatte varighet angis. Noen har
antakeligvis skrevet en dato, mens andre har angitt
permitteringens antatte varighet til å være "inntil
videre" – hvilket også er et alternativ i NHOs mal.
I følge Hovedavtalen – som gjelder for tariffbundne
bedrifter – skal bedriften i slike tilfeller drøfte fortsatt
permittering med de tillitsvalgte senest innen 1 måned.
Deretter skal bedriften månedlig drøfte behovet for
fortsatt permittering med tillitsvalgte. Dette gjelder
med mindre partene blir enige om noe annet.
Selv om dette bare gjelder for tariffbundne bedrifter,
vil vi anbefale at spørsmålet om fortsatt permittering, i
de tilfellene hvor permitteringen gjelder inntil videre,
drøftes med tillitsvalgt eller annen representant for
arbeidstakerne. Dette kan være verneombud eller
ansattrepresentant i bedriftens styre.

#Klipp-fra-fagbevegelsen
Nå kan renholdere sende barna sine i barnehage og barneskole, sånn
at de selv får gått på jobben.
Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel
har jobbet tett og hardt for å få renholderne inn på
lista over samfunnskritiske funksjoner
Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Trine W.
Hagen, er svært fornøyd.
- Dette er kjempeviktig, fordi renhold er nå en av
bærebjelkene for å holde samfunnskritiske oppgaver i gang.
Hvis ikke renholderne er på jobb, så kan ikke sykehusene
holdes åpne! Renholderne må være på jobb og sørge for at
det er rent og smittefritt der folk skal oppholde seg.
- Alt renhold der folk ferdes, også det vi kaller daglig
renhold, må betraktes som smittevern, understreker hun.
Kommunen må legge til rette
Foto: Renholdsnytt

Hagen gjør oppmerksom på at renholder som har en
partner som ikke jobber i samfunnskritiske funksjoner, der
forventes det at partneren er hjemme og passer barna.
Les mer…
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Spill inn til bransjeutvalgene!

Bransjeutvalg for Renhold

Arbeider nå med:
• Tom Tollefsen, LEDER
ISS
• Christian Fredrik Moe, NESTLEDER
2Clean AS
• Marianne Ullaland Knapstad
BB ServiceSystem SF AS
• Odd Andre Smerud Jensen
Royal Renhold AS
• Unni Bjørgesæter
AB Solutions

renhold som kritisk samfunnsfunksjon og felles elæringsprogram for renholdsbransjen
Prioriterte område
1. Basis-opplæring, fagbrev og høyere utdanning
2. Bransjeprogram
3. Standard og sertifisering
4. Miljø: plast og kjemi

Bransjeutvalg for Servering, kantine og matomsorg
Arbeider nå med:
• Ivar Villa, LEDER
bRest/4Service
• Lars Furu, NESTLEDER
Toma
• Trine Holmen Løkken
4Service
• Merethe Anfinnsen,
Løvetann
• Inger Margrete Nordqvist,
Sodexo

Bransjens lovfortolkning knyttet til
koronasituasjonen og egne særegenheter
Prioriterte områder
1. MVA og kantine
2. Bevilling: Ulik praksis -> forenkling

3. Kompetanse og rekruttering
4. Miljø og planet, helse og ernæring

Bransjeutvalg for Skadesanering
Arbeider nå med:
• Roar Smedsrud, LEDER
Frøiland Bygg Skade
• Kai Andersen
Polygon
• Vegar Kristoffersen
Recover Nordic Norge
• Berit Joachimsen,
Skade1
• Hilde Lise Nordahl,
SSG
• Kjell Ole Frøiland
Kaph Entreprenør
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bransje-felles retningslinjer og informasjon knyttet
til smittevern ved skadesaneringsoppdrag.
Prioriterte områder
1.

Bransjestandard

2.

Pålagt kalkyleverktøy for bransjen

3.

Synliggjøre samfunnsverdi;

4.

Bærekraft: Sirkulærøkonomi
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Litt av hvert fra drift- og servicebransjene
Renholdsbedrifter informerer i disse dager sine kunder om
hvilke tiltak som skal til for å forebygge smitte og hvordan
profesjonelt renhold bidrar til dette. Eksemplet viser hvordan
2clean informerer sine kunder.
Les mer …
Coor vant NM Community Catering 2020!
NM Community Catering 2020 ble arrangert 3.mars
2020, på SMAK 2020 blant personalrestauranter,
kantiner, institusjon eller cateringvirksomheter.
Les mer …
ISS har satt seg mål om å bli Norges viktigste
integreringskanal – slik lykkes de.
Les mer …

-Bakterier og virus er en hverdagsjobb for oss. Forskjellen
nå er at medieeksponeringen er så enorm, sier
prosjektleder Petter Andaas i Polygon som leder arbeidet
med å redusere smittefaren ved sykehuset i Kristiansund.
Les mer …
YTE er næringslivets satsing på sosial innovasjon, initiert
av eiendomsbransjen. YTE har som mål å gi 10 000 jobb
innen 2025. En av deres samarbeidsparter er vårt
medlem Mestringsguiden
Les mer …

Vårt medlem 4 Service driver vanligvis
personalrestauranter. Da koronakrisen kom lanserte de
lunsj og middag til ansatte med hjemmekontor.
Les mer …

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

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

11

Er du klar over dine medlemsfordeler?
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.
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:

Flere medlemsfordeler finner du her

18.-20. mars 2020 World Workplace® Europe (IFMA) (Avlyst)
3.-6. nov. 2020

InterClean – Amsterdam (Ny tid)

08. - 10. sept. 2020 Årskonferanse NFSR 2020 (Ny tid))
21.-23.april 2021

Bygg Ren Verdi (Oslo – Kiel)

Direktør, Renhold
Anne Jensen
E-post: aje@nhosh.no
Telefon: 952 56 094
www.nhosh.no/bransjer

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

