
FDV-nytt 
NYHETSBREV fra bransjeforeningen Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

FDV- medlemsbedrifter ledende innen miljø og bærekraft

Mange av medlemsbedriftene våre har over år satset på miljø og 
bærekraft. Her er noen eksempler på strategier og rapporter som 
dokumenterer status og framgang innenfor miljø, bærekraft og 
samfunnsansvar.

• Sodexo Samfunnsansvarsrapport 2018
• Compass Group Bærekraftrapport 2018
• Polygon Årsrapport 2018
• Recover Nordics bærekraftstrategi
• Toma-gruppen: Bærekraftig utvikling 

innenfor Facility Management
• Rentokil Initial CSR-report 2018
• ISS CSR-report 2018
• COOR Sustainability Report 2019

Dansk FM:  FNs verdensmål er 
en strategisk gave til facility 
management

Det grønne skiftet i praksis: 
Bransjestandard 
skadesanering 2.0

Rapport viser at tiltak mot matsvinn 
virker. Nytt signeringsevent under 
Arendalsuka.

Sommer 2019

Sammenslåing på gang

Styrene i bransjeforeningene FDV og 
Renhold & Eiendomsservice snakker 
sammen med tanke på sammenslåing

Matlukt er viktig, men 
løser ikke alt

Matomsorg er en viktig del av 
omsorgstilbudet for eldre og syke. 

Da deler av matomsorg-bransjen møttes 
21. juni i Næringslivets hus var det med en 
positiv tilnærming til de mulighetene som 
det økte fokuset i samfunnet på 
matopplevelse, kvalitet, ernæring gir. 
Samtidig er de tydelig på at mer matlukt 
ikke løser de grunnleggende 
utfordringene.

Les mer ..

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

• LES MER

• LES MER

• LES MER

https://t.co/JGbA9kGZvP
https://t.co/kIGkN13x78
https://t.co/QFWfoFz1y3
https://recovernordic.com/articles/the-united-nations-sustainable-development-goals-sdgs
https://blogg.toma.no/baerekraftig-utvikling-innenfor-facility-management
https://t.co/VdvluCGx5g
https://t.co/wOEm6OYbA1
https://t.co/DyubY84ZYL
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2019/matlukt-alene-loser-ingenting/
https://arendalsuka.no/event/user-view/12401
https://www.dfm-net.dk/dfmnet_files/artikler/656_FNs_verdensml_er_en_strategisk_gave_til_facility_management.pdf
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadesanering/bransjestandard-skadesanering/
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FDV og R&E vurderer å slå seg sammen

• 2/2019

Kathinka Friis Møller

Prosessen vil fokusere hvordan 
sammenslåing skal komme 
medlemmene til gode. Målet er 
sterkere fagmiljø, samt større 
bredde og tyngde.

En sammenslåing kan gjøre det 
lettere å jobbe med fokusområdene 
"Bærekraft", "Kompetanse" og 
"Seriøst Arbeidsliv".

Det vil være et mål at den nye 
foreningen blir bedre rustet i 
bransjerelaterte saker. 

I dag kan bedrifter med virksomhet 
innenfor renhold, kantine og 
eiendomsdrift være i to forskjellige 
bransjeforeninger. Gjennom 
sammenslåing kan man skape økt 
tyngde og større politisk slagkraft. 

Dersom den nye foreningen blir 
dannet vil den representere ca. 25 
prosent av omsetningen i NHO 
Service og Handel og få en sterkere 
stemme i landsforeningen. 

Arbeidsgruppen:

• Kathinka Friis-Møller (Compass 
Group, FDV)

• Nikolai Utheim (Coor Service 
Management AS, FDV)

• Tom Tollefsen (ISS, R&E)

• Christian Fredrik Moe (2Clean, 
R&E)

• Unni Bjørgeseter (AB Solutions 
Øst AS, R&E)

• Odd Andre Jensen (Royal 
Renhold AS, R&E)

De to bransjeforeningene Renhold og Eiendomsservice (R&E) og 
Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) i NHO Service og Handel har 
startet en prosess der man diskuterer å slå seg sammen.

Årsmøtet for FDV  ser positivt på 
en sammenslåing med 
bransjeforeningen for Renhold og 
eiendomsservice.

På årsmøtet ble det også påpekt 
at  behov som oppstår som følge 
av  bransjeglidning og at  
selskaper tilbyr flere og andre 
tjenester enn tidligere bedre vil 
kunne ivaretas innenfor en felles 
bransjeforening.

Årsmøtet FDV 2019 
uttaler:

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Styreledere Kathinka Friis-Møller (FDV) og Tom Tollefsen (R&E ).

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

mailto:advokat@nhosh.no
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Trendkonferansen 2019 & Hagefest 

- for medlemmer og samarbeidspartnere
Vi følger opp fjorårets suksess og arrangerer en ny 
spennende trendkonferanse med påfølgende
hagefest: 29. august

Vi skal innom digitalisering, cyberangrep, SEO, 
generasjon Z og se nærmere på fremtidens arbeidsliv.

Som medlem får du selvfølgelig medlemspris. link til 
program og påmelding finner  du her:

Hagefesten er en fin anledning til å bygge nettverk, 
treffe kollegaer og politikere. Og hygge seg!

Velkommen!

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019
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Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Proffentlig

NHO har lansert en kampanje 
for å hylle samarbeidet 
mellom private og offentlige 
løsninger, et samarbeid vi har 
lange tradisjoner for i Norge. 
Samarbeidet kaller vi 
Proffentlig. 

Proffentlig handler om mer 
enn marked. Det handler om å 
finne de gode løsningene 
sammen, fremme kvalitet og å 
sikre velferdssamfunnet.

Se film

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://events.provisoevent.no/nho/events/trendkonferansen-2019-130519/register
mailto:advokat@nhosh.no
https://www.facebook.com/nhosiden/videos/2239730402748281/
https://www.facebook.com/nhosiden/videos/2239730402748281/
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Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Årsmøtet FDV 2019: gjenvalg av styre og leder

Med virkning fra 1. april 2019 gis et generelt tillegg på 
kr. 2,50 per time og et lavtlønnstillegg på kr. 2,-per 
time. Til sammen kr. 4,50. For flere tilkommer også et 
garantitillegg på kr 1,73.

Se detaljene fra 

• Renholdsoverenskomsten 

• Riksavtalen

Årets mellomoppgjør er vedtatt. 
Ny timelønn består av flere tillegg.

Årsmøtet gikk enstemmig for valgkomiteens innstilling for å gjenvelge 
styrekandidater på valg for å sikre kontinuitet i det pågående arbeidet 
med sammenslåingen av bransjeforeningene FDV og R&E.

Årets lønnsoppgjør er klart 

FDV-styret 2019 
NAVN BEDRIFT FUNKSJONSTID

KATHINKA FRIIS-MØLLER (LEDER) Compass Group 2019 - 2021

KAI ANDERSEN (NESTLEDER) Polygon 2018 - 2020

ESPEN AGNALT Rentokil Initial Norge AS 2019 - 2021

IVAR VILLA bRest 2018 - 2020

JOHN-OLE SOLØY ISS 2019 - 2021

LARS FURU Toma-gruppen 2018 - 2020

NIKOLAI UTHEIM COOR 2018 - 2020

VEGAR KRISTOFFERSEN Recover Nordic Norge 2019 - 2021

mailto:advokat@nhosh.no
https://www.nhosh.no/siteassets/prosjekter/tariffoppgjoret-2019/renholdsoversnkomsten-naf-2019.pdf
https://www.nhosh.no/medlemssider/riksavtalen/
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HMS-kort får sanntidsinformasjon

Regjeringen vil innføre sanntidsinformasjon i HMS-kort som er 
obligatorisk for renhold, innen deler av FDV, samt i bygg og anlegg

Regjeringen ønsker å innføre 
sanntidsinformasjon i HMS-kortet, 
men ønsker ikke å opprette et nytt 
kvalifikasjonsregister, i følge BNL.

I følge nettavisen Byggeindustrien vil 
regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og 
Venstre ha fortgang i arbeidet med å få 
elektronisk sanntidsinformasjon i HMS-

kortene. Hva som skal ligge i kortene av 
informasjon, er foreløpig uavklart.

Dagens HMS-kort inneholder ikke 
oppdatert informasjon i sanntid som 
kan avleses elektronisk av for eksempel 
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og 
politiet.

Vil bekjempe svart økonomi
Deler av renholdbransjen og bygg og 
anlegg hatt store utfordringer med 
arbeidslivskriminalitet.

Kravet om bruk av HMS-kort er et viktig 
ledd i kampen for å utvikle seriøse, trygge 
og gode bransjer. 

Les mer

Dialog 2019: Møt offentlige 
oppdragsgivere!
Konferansen "DIALOG 2019" arrangeres av NHO Service og Handel og NIMA Utdanning.
Dette er en møteplass for offentlige oppdragsgivere og leverandører for bedre forståelse 
av hverandres roller i markedet.
Lytt til spennende innlegg fra oppdragsgivere og leverandører – og vær med å diskuter 
løsninger og dilemmaer i grupper etter hvert innlegg.

Velkommen til Næringslivets Hus 24. september! Mer her

Konferansen 
ledes av Henrik Bjørge

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/hms-kort-far-sanntidsinformasjon/
https://www.nimautdanning.no/dialog
mailto:advokat@nhosh.no
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1) Hvor mye ferie har
arbeidstakerne krav på?
Ferieloven fastsetter at alle 
arbeidstakere har krav på 25 virkedager 
ferie hvert ferieår. Ferieåret følger 
kalenderåret. Med virkedager menes 
samtlige dager i uken med unntak av 
søndag. Den lovfestede ferien utgjør 
dermed 4 uker og 1 dag. Det er viktig å 
merke seg at de fleste tariffavtaler og 
mange arbeidsavtaler gir arbeidstaker 
rett til fem uker ferie hvert år. 
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av 
ferieåret, har etter ferieloven krav på 
ytterligere én ferieuke.

2) Når skal ferie avvikles?
Tidspunktet for avvikling av ferie skal 
avklares mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker i fellesskap. Det er 
imidlertid viktig å merke seg at 
arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker 
avvikles i perioden fra 1. juni til 30. 
september (hovedferieperioden). En 
arbeidstaker som startet i virksomheten 
etter 15. august kan kun kreve én 
ferieuke før 30. september. 

Dersom det ikke oppnås enighet om 
tidspunktet for ferien, kan arbeidsgiver 
ta avgjørelsen alene. Spørsmålet må 
imidlertid ha vært diskutert med 
arbeidstaker på forhånd, og 
arbeidstaker har krav på to måneders 
varsel før feriestart.

3) Hva inngår i feriepengegrunnlaget?
Ferieloven fastsetter at det skal 
beregnes feriepenger av 
arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag 
omfatter fast lønn og variable tillegg 
som overtid, smusstillegg, skifttillegg, 
tillegg for ubekvem arbeidstid, mv. 
Mange arbeidsgivere trår feil når det 
gjelder bonus. 
Utgangspunktet er at bonus skal inngå i 
feriepengegrunnlaget. Ved tvil vil det 
avgjørende være om bonusutbetalingen 
anses for å være vederlag for arbeid. 
Ferieloven oppstiller også en 
uttømmende liste over hva som ikke skal 
inngå i feriepengegrunnlaget. Dette 
omfatter ulike poster knyttet til 
utgiftskompensasjon, herunder utgifter 
til bilhold, kost, losji, mv. Feriepenger fra 
fjoråret inngår heller ikke i 
feriepengegrunnlaget.

For arbeidstakere som følger lovens 
ordning med ferie i 4 uker og 1 dag 
beregnes feriepengene med 10,2 
prosent av feriepengegrunnlaget. Satsen 
økes til 12 prosent for arbeidstakere 
med 5 uker ferie.

4) Når skal feriepengene utbetales?
Arbeidstakerne skal som utgangspunkt 
motta lønn for dagene de er på arbeid 
og feriepenger for dagene de avvikler 
ferie. 

Ferieloven åpner for at man for 
enkelhetsskyld kan utbetale feriepenger 
samlet én gang per år, for eksempel i 
juni som er vanlig praksis i Norge. 
Feriepengene opptjenes året før de 
utbetales. Det er ikke anledning til å 
utbetale feriepenger løpende gjennom 
opptjeningsåret. Feriepenger kan kun 
utbetales i opptjeningsåret dersom 
arbeidsforholdet avsluttes.

5) Hva med de innleide?
Likebehandlingsreglene i 
arbeidsmiljøloven § 14-12a fastslår at 
innleide arbeidstakere skal 
likebehandles med arbeidstakerne som 
er direkte ansatt hos innleiebedriften 
når det gjelder ferie og feriepenger. Det 
er viktig å være oppmerksom på at hvor 
kunden tilbyr egne ansatte bedre 
rettigheter enn det som følger av 
ferieloven, er bemanningsforetaket 
forpliktet til å tilby sine ansatte 
tilsvarende. Bemanningsforetaket er 
ansvarlig for at egne arbeidstakere får 
det de har krav på i denne forbindelse, 
og plikter således å sette seg godt inn i 
innleiebedriftens praksis knyttet til ferie.

Se også Arbinn: Ferie, ferieloven, 
feriepenger og ferieavvikling

5 kjappe
om ferie

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/ferie/
mailto:advokat@nhosh.no
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Dette lederprogrammet fikk Mads til å tenke annerledes.

Dette er leder-
programmet:

n Tar for seg ledelse, 
organisasjonskultur og 
konflikthåndtering.
n Programmet 
gjennomføres i 
samarbeid med School 
of Management ved 
OsloMet.
n Programmet går over 
2 samling av 5 dager. 
Den første samlingen er i 
Norge og den andre i 
Portugal.
n Målgruppe: Ledere 
og mellomledere i 
medlemsbedriftene i 
NHO Service og Handel.

Mads Trøan er i dag mellomleder i NRS 
Norge, og faglig påfyll er noe han setter 
høyt for å håndtere lederrollen på en 
best mulig måte.

- Da jeg fikk oversendt informasjon om 
LOK-programmet, syns jeg med en gang 
det så veldig interessant ut, sier han.
Mer her

Påmelding åpnet til en ny runde med dette 
lederprogrammet.

Lisboa
-Det er stor stas at vi har fått etablert et lederprogram 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 å hverdagen 
som leder.

Den norske ambassaden i Lisboa
-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, 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
Fly Oslo-Lisboa 2. mars kl. 13:00-16:05
Fly Lisboa-Oslo 7. mars kl. 13:00-18:10

Mer informasjon og påmelding

NHO Service og Handels lederprogram 2019

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/dette-lederkurset-fikk-mads-til-a-tenke-annerledes---genialt/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
mailto:advokat@nhosh.no
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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 noen også gir årsbonus ved stort volum. Som 
et eksempel får virksomheter som skal skifte lys 45% 
rabatt på LED-belysning. 

NHO Forsikring og NHO Pensjon er blitt en stor 
suksess. Innkjøpsfellesskapet med NHO Reiseliv gir 
store besparelser for mange FDV-bedrifter. Det er 
mye å hente på å bruke de framforhandlede avtalene 
med våre leverandører. 

Bruker du dine medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

Få også hjelp gjennom vår arbeidsgiver service – Arbinn
• Veiledere innen jus og HMS
• Maler og kontrakter
• Chat-hjelp med medlemssenteret
• Alt om ditt medlemskap

5 smarte ting å gjøre for å få 
ned sykefraværet

1. Let etter årsaker og mønstre
2. Tett oppfølging gir resultater: Ring 
3. Tre nærværsamtaler i året gir resultater
4. Finn den ansattes funksjonsevne 
5. Ha klare og tydelige sykefraværsrutiner som 

alle ansatte kjenner til.

Lær av de beste!

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://arbinn.nho.no/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/
https://www.nhosh.no/contentassets/3c0b25710a9d41efa1dea870ace3ac03/rapport_sykefravar_2018.pdf
mailto:advokat@nhosh.no
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Bransjedirektør FDV 
Jorulf Brøvig Silde
E-post:    jbs@nhosh.no
Telefon:   957 20 116

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV Sommer 2019

12.- 17 aug.  Arendalsuka se full oversikt
29.aug. NHO-SH: Trendkonferanse + Hagefest
29. okt. Lederprogram NHO-SH
21. november NHO-SH: Generalforsamling 2019

God sommer!

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no

Med skjeggkre i postkassa?

Hva er et skadedyr? Dagspressen har i vår vist fram 

hjem som er invadert av ubudne gjester og 

finanspressen har vist konsekvensene av dommer om 

erstatning der forsikringsbransjen har hevdet at 

skjeggkre ikke er skadedyr. 

Eksperter fra skadedyrbransjen gir gode råd til 

huseiere om forebygging. Samtidig er bransjen 

bekymret over at nye giftstoffer og økt 

oppmerksomhet kan føre til økt giftbruk. 

Det finnes gode alternativer til bruk av gift, påpeker 

bransjen; bruk kompetansen som finnes.

Les mer

Nye arbeidsplasstrender åpner 

nye markeder for FDV-bransjen?

«Kontor er kontor» gjelder ikke lenger

De siste 3 årene har det vært en stor økning i nye 
kontordelings-konsepter, såkalt coworking. 
Veksten i Oslo har vært på 50% i året siden 2015 
i følge Finansavisen. 

Vil det økte fokuset på service- og tjenestetilbud i 
kontormarkedet samtidig åpner for større grad 
av outsourcing av det økte tjenestetilbudet? Vil 
tilbyderne av de nye leiekonseptene drifte selv 
eller bruke eksterne leverandører?

Les mer

Det finnes mer effektiv bekjempelsesmetoder enn bruk av fugl

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/arendalsuka-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/trend-2019/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/lok2/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/generalforsamling-2019/
mailto:advokat@nhosh.no
https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/skadedyr/skjeggkre-derfor-blir-de-sa-mange/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadedyr/nyheter-skadedyr2/2019/okt-giftbruk-bekymrer-fageksperter-mener-andre-metoder-er-vel-sa-gode/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2019/co-working-apner-nytt-marked/

