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Ny vakttelefon:
476 87 384

NHO Service og Handel har 
lansert en ny vakttelefon.  

Vi er nå 8 advokater som 
støtter over 6.000 

medlemsbedrifter innen 
service og handel. 

Vi dekker områder som 
arbeidsgiverservice, 
personal, hms, lønn 
og tariffspørsmål. 
Tjenesten er gratis 

for våre medlemmer. 

I tillegg har vi 
www.arbinn.no  

hvor du finner alt av maler, 
kontrakter, sjekklister og 
annet nyttig. Du kan stille 
løpende spørsmål til våre 

rådgivere gjennom en
chat-funksjon.

Test oss også på andre 
medlemsfordeler hvor vi på 

vegne av NHOs 
medlemsbedrifter har 

fremforhandlet kanskje 
Norges beste 

innkjøpsavtaler. Vi snakker 
da om avtaler på telefoni, 
drivstoff, hotell, forsikring, 
pensjon osv.  Send oss en 

epost til lbm@nhosh.no om 
dette kan være av interesse.

Ferske tall om 
bransjens utvikling

Sammendrag:

«FDV,  Statistikk og Trender 2018" 
er en ny publikasjon fra NHO 
Service og Handel. Den gir 
nøkkeltall om bransjen.

NHO Service og Handel har 
gjennom nesten 30 år vært 
arbeidsgiverforening for tjenester 
knyttet til drift, eiendomsservice, 
renhold, vakthold og kantinedrift, 
og har sånn sett bidratt til å 
etablere Forvaltning, drift og 
vedlikeholds-bransjen i Norge. I 
dag er dette fortsatt en av de 
største bransjene i vår 
landsforening, og NHO Service og 
Handel bidrar til å definere stadig 
nye underbransjer i dette feltet, 
samt å etablere bransjefelleskap 
for dem. En viktig oppgave de siste 
årene har vært å utvikle statistikk, 
tall og systematisk informasjon om 
bransjene, og sånn sett legge 
premissene for diskusjoner knyttet 
til bransjens rammebetingelser.

FDV bransjen har sett en del 
oppkjøp og konsolideringer de siste 
årene, og det er grunn til å tro at 
det vil fortsette. Vi har både store 
og små medlemmer, og bidrar med 
det som bedriftene trenger ut fra 
sin situasjon og størrelse.

God lesning!

Anne-Cecilie Kaltenborn
Adm. dir. i NHO Service og Handel

Forvaltning, drift og vedlikehold har 70 
medlemmer med 1.870 virksomheter, 9.200 
årsverk og 15,2 mrd. kr i omsetning i 2016.

FDV har sterk vekst i medlemsomsetning (+19 %) 
fra 2015-2016. Tilslutning av mange nye 
medlemmer og vekst som følge av konsolideringer 
spiller inn i veksten i medlemsomsetningen. I 
tillegg har det kommet en ny bransje, 
språktjenester, som har en omsetning på 200 
millioner kroner i 2016. 

Trender: Nye teknologiske løsninger vil bygge på:
• Samspill mellom nanoteknologi, bioteknologi, 
materialteknologi og informasjon- og 
kommunikasjonsteknologi som vil gi bransjen nye 
løsninger og hjelpemidler.
• Økt automatisering. Robotrenhold har foreløpig 
hatt lite omfang og er helt i startgropen i Norge. 
Bransjen har forventninger til en ny generasjon 
med renholdsroboter som lanseres i 2018.
• Utviklingen av iOT (tingenes internett) som 
kobler sammen identifiserbare gjenstander og 
personer utstyrt med elektronikk, programvare, 
sensorer og nettverk.
• Tilflytende data sammenstilles og analyseres i 
sanntid for å gi virksomhetene oppdatert 
styringsinformasjon. Selv om det blir flere smarte 
bygg, kommer bransjen fortsatt til å ha oppdrag i 
et betydelig antall eldre bygg som har store 
vedlikeholdsbehov. Utfordringene vil trolig øke i 
takt med økning i nedbørsmengder og 
vannrelaterte skader som følge av klimaendringer 
og andre forhold. Det antas at 
vedlikeholdsetterslepet på offentlig 
bygningsmasse er større enn i privat sektor.
Se rapporten her

https://arbinn.nho.no/
mailto:lbm@nhosh.no
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/fdv-statistikkogtrender2018/
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Pilotprosjekt mellom Mattilsynet, NHO 
Service og Handel og NHO Reiseliv 
vedrørende konserntilsyn

NHO Service og Handel i samarbeid med 
NHO Reiseliv, representanter for våre 
medlemsbedrifter og eSmiley har som 
kjent utviklet en helt ny IK-mat løsning 
med tilhørende programvare for 
serveringsbransjen. En av flere viktige 
målsettinger er, ved hjelp av denne, å 
forsterke samarbeidet med Mattilsynet 
med sikte på et forenklet/ samordnet 
tilsyn i kantiner og kjøkken på landsbasis. 
Dette er spesielt viktig for 
kjedevirksomheter hvor man i dag 
opplever at tilsyn fra Mattilsynet i en del 
av landet gir annet resultat enn i en 
annen del av landet. Dette til tross for 
samme rutiner osv. i medlemsbedriften 
begge steder. 

I forbindelse med dette skal vi sammen 
med Mattilsynet gjennomføre et 

pilotprosjekt i Rogaland. Målet er at 
Mattilsynet der, sammen med oss og 
bedriftsrepresentanter, skal utvikle og 
prøvekjøre en modell for konserntilsyn. 

Mva. i kantiner og driftstilskudd
Etter ønske fra flere av våre FDV-
virksomheter ble det 26.02.18 arrangert 
et møte hvor advokat Cecilie Aasprong
Dyrnes fra EY innledet med en 
gjennomgang av sine tolkninger og 
erfaringer med kantinedrift og mva. 
Hennes presentasjon er vedlagt.

På bakgrunn av hennes presentasjon og 
etter en bred diskusjon ble det besluttet å 
nedsette en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra bransjen. 
Arbeidsgruppen skal sammen med adv. 
Maj Hines, Lasse og Jorulf avklare en del 
forhold rundt regelverket for 
driftstilskudd i kantiner. Vårt mva. - notat 
for kantiner vil deretter bli oppdatert.

El-tilsyn i kantiner
Vi har over noe tid sett at flere 
medlemsbedrifter som driver kantiner 
gjentatte ganger i kantiner i Oslo-området 
og flere steder ellers i landet mottar 
varsel om tilsyn og i mange tilfeller etter 
tilsyn, også avvik med pålegg om å rette 
opp disse. 

Vi har innledningsvis startet en dialog 
med Hafslund om dette da vi mener at 
kantineoperatøren ikke er rett adressat 
for dette, den rette må være huseier. Så 
langt har det vist seg vanskelig å nå frem 
til rett nivå hos Hafslund men vi avventer 
nå skriftlige henvendelser. Vårt mål er å 
finne frem til en avklaring på ansvaret og 
ikke minst en enhetlig praksis fra 
energiverkenes side. Informasjon vil 
komme så fort vi har fått en avklaring.

Vi skal i midten av mars møte Mattilsynet for den første årlige revisjonen av 
retningslinjene. Her vil blant annet behovet for avklaringer i forbindelse med 
bransjens arbeid med Matsvinn bli drøftet.

Nyhetsbrev for FDV  nr. 1 - 2018

Jorulf kommer fra en 
stilling som prosjektleder, 
miljørådgiver og miljøsjef 
ved Universitet i Oslo. 
Han er utdannet 
sivilingeniør i fysikk og 
biofysikk fra Norges 
Teknisk-
naturvitenskapelige 
Universitet og har 
videreutdanning fra 

Nordnorsk Lederutvikling, 
Diakonhjemmets 
Høgskole og 
Handelshøyskolen BI.

Lasse K. Tenden, som har 
ansvar for FDV nå, skal 
over i en ny rolle som 
seniorrådgiver i Medlem 
og Marked hos NHO 
Service og Handel. 

Jorulf Brøvig Silde begynte 01.03.18 som ny fagsjef 
for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) i NHO 
Service og Handel.

Ny fagsjef

Bransjeretningslinjer IK Mat- eSmiley
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Arbeidstilsynet, Virke, NAF og NHO Service og Handel skal i 
mars starte en kampanje for å stimulere til at innkjøpere av 
renholdstjenester blir bedre kjent med godkjenningsordningen 
for renhold og annet som bidrar til økt seriøsitet.

Budskapet til innkjøperne er 

• at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i 
renholdsbransjen.
• at de skal kjøpe fra godkjente renholdsvirksomheter 
(lovpålagt).
• at de enkelt kan sjekke i renholdsregisteret på 
arbeidstilsynet.no 
• at de kan bruke guiden ved kjøp av renholdstjenester på 
arbeidstilsynet.no for å overholde informasjons- og 
påseplikten. 

Bakgrunnen for kampanjen er at svært mange innkjøpere av 
renhold har manglende kunnskap om informasjons- og 
påseplikten.

Det er kommet en ny og brukervennlig versjon av 
renholdsregisteret. Det er både nytt design og nye funksjoner. 

Det er også laget en guide for kjøp av renholdstjeneste. Dette 
er verktøy som skal hjelpe innkjøper med å ivareta 
informasjons- og påseplikten. De skal ha rutiner for å 
undersøke, og om nødvendig følge opp, at 
renholdsvirksomheten de bruker etterlever 
allmenngjøringsforskriften.  

Arbeidstilsynets guide består av tre steg: 

• Rutine for å ivareta påseplikten
• Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
• Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

Kampanje rettet mot innkjøpere av renhold

Språktjenester vil i løpet av våren foreslå at det 
opprettes et Fagråd for tolkebransjen 
sammensatt av representanter for 
organisasjoner, kunder og utdanning.

Naturlige områder å behandle for fagrådet vil kunne være:

• Behandling og vurdering av tilgjengelig statistikk og 
analyse vedrørende bruk av språktjenester i det foregående 
år
• Innspill til OSLO Met og andre om prioritering av språk 
fremover og tiltak i den forbindelse
• Innretting av tiltak som kan bidra til å sikre gode og 
motiverte søkere til tolkeutdanningen
• Innspill til bransjestandarder for språktjenester
• Gi innspill til forbedringer av bransje – statistikk
• Digitalisering og nye teknologiske muligheter innen 
tolkesektorenSykehusinnkjøp HF henter nå for første gang inn anbud på 

tolketjenester til alle 4 helseregioner. 

Dette er en helt ny type anbud hvor blant annet honoraret 
til tolkene på de ulike kvalifikasjonsnivåer er fastsatt. 

NHO Service og Handel har på vegne av bransjen spilt inn 
vårt anbudsnotat og stilt en del spørsmål knyttet til 
anbudet. 

Fagråd for tolkebransjen

Anbud for tolketjenester
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Flomvern

Representanter fra flere 
medlemsbransjer har etter workshopen 
vært samlet for å konkretisere ulike 
tiltak og resultater fra bransjene.  Det 
er første gang et av bransjeområdene i 
NHO Service og Handel har satt 
sammen et slikt dokument. 

- Det er riktig og viktig å få avklart 
hvilken status notatet skal ha.  Skal det 
være en oppsummering av en 
workshop, er det en samling 
enkelttiltak som kan fremheves i ulike 
kommunikasjonstiltak eller skal det 
være en strategi for å nå konkrete mål, 
sier Jorulf Brøvig Silde som er ny fagsjef 
for Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
(FDV) i NHO Service og Handel.

Dersom det skal være en strategi 
foreslår han en enkel oppbygging. Det 
trengs i så fall en runde til med styret 
for å forankre målene.

Jorulf Brøvig Silde foreslår at det lages 
en innledning som tar utgangspunkt i 
både samfunnsutviklingen generelt og 
næringslivets utfordringer og 
muligheter og som knytter dette opp 
mot satsingsområdene bærekraft og 
integrering.

Han viser videre til to referanser som er 
særlig aktuelle: 

• Regjeringens ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft 

• FNs bærekraftmål.

Styret i FDV-bransjen diskuterte 
oppsummeringen av workshopen. Det 
videre arbeid tar utgangspunkt i noen 
utvalgte områder og synliggjør 
bransjens tilnærming og bidrag og 
legges fram for styret på neste møte.

Nyhetsbrev for FDV  nr. 1 - 2018

Skader som følge av klimaendringer 
forventes å øke i årene fremover, spesielt 
gjelder dette overvann og flom.

Representanter fra NHO Service og 
Handel, en bedriftsrepresentant og 
representanter fra ulike deler av Finans 
Norge har hatt et møte for å forberede 
kartleggingen av hva klimaendring kan 
koste samfunnet. 

Vi har fordelt en del avklaringer og 
informasjonsinnhenting mellom oss frem 
til neste møte i arbeidsgruppen i slutten 
av mars. Etter neste møte vil vi 
sannsynligvis invitere blant annet 
representanter for beredskapsavdelinger 
hos fylkesmennene, DSB og flomutsatte 
kommuner til en workshop for å finne 
frem til både økonomiske og praktiske 
løsninger til permanente og mobile tiltak 
for å begrense skadene.

Pilotprosjekt med 
kommuner om 
beredskap
Skadesanerings- og sikkerhetsbransjen
har siden nyttår arbeidet sammen med 
beredskapsledelsen i 5 kommuner på 
Haugalandet om et pilotprosjekt. 

Kommunene er Haugesund, Karmøy, 
Bokn, Tysvær og Utsira. Prosjektet skal 
munne ut i en konkret modell for 
hvordan kommunene og våre bransjer 
skal samarbeide om de høyest prioriterte 
mulige hendelser i deres ROS-analyse. 
Neste møte er planlagt til 23.04.18. Frem 
til da skal kommunene på sin side avklare 
en del praktiske forhold og det samme 
skal vi gjøre. En arbeidsgruppe med 
representanter fra de berørte bransjene i 
NHO Service og Handel forbereder våre 
innspill og avklaringer. Målet er en 
modell som helt eller delvis kan danne 
mønster for tilsvarende samarbeid i 
andre kommuner. Den ferdige modellen 
skal også presenteres for DSB, 
beredskapssjefer hos fylkesmennene og 
ikke minst på RVR-samlingen i Stavanger i 
mai.

Styret hadde høsten 2017 en 
workshop som grunnlag for å 
synliggjøre en oversikt over hva 
FDV-bransjen rent faktisk gjør 
innen områdene bærekraft og 
integrering.

Arbeidsutvalget for Skadesaneringsbransjen hadde sitt første møte i 2018 den 28 
februar. Separat referat vil bli utsendt. Det har også vært et felles møte mellom 
takstmannsforeningen, Finans Norge og NHO Service og Handel. På vårt initiativ vil 
det bli avholdt et dialogmøte 22.03.18 hvor agendaen blant annet er:
• Gjensidig presentasjon
• Presentasjon av gjeldende bransjestandard for skadesanering
• Diskusjon om felles prosjekter

Revisjon av bransjestandard 

Etter påske vil representanter fra skadesaneringsbransjen og Finans Norge starte 
revisjonen av den gjeldende standarden. Dette er fjerde gang standarden 
revideres. Arbeidet skal være ferdig i løpet av mai.

Synliggjøring av FDV-bransjens 
arbeid med bærekraft og integrering

Møte i AU for skadesaneringsbransjen
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Coor er blitt Svanemerket innen alt renhold og for en kantine.

Fra februar 2018 er renholdsleveransen til Coor i Norge sertifisert under ordningen, samt én 
kantine. Det er bare ni kantiner i Norge som er blitt svanemerket. 
Vår medlemsbedrift Coor har 500 renholder i sving over hele Norge som nå levere renhold som 
er svanemerket. Det betyr streng kontroll og bruk av mer miljøvennlige produkter. Det betyr 
mindre avfall og mindre utslipp. Og økt stolthet. Mer om saken

Coor er svanemerket

Mona Dehli, direktør for kantiner og renhold fikk fredag overrakt beviset på at Coor
har fått svanemerket renhold og kantine fra Anita Winsnes (til venstre) direktør i 
Svanemerket. (Foto: Baard Fiksdal). 

16. mars inviterer OsloMet til speed date 
med FM-studenter på jobb-jakt

Dette er relevant for bedrifter innen Renhold og Eiendomsservice, 
Forvaltning, drift og vedlikehold, samt Sikkerhet og Beredskap.

Mer om saken

Tidenes 
kontrakt 
for Toma

Toma Gruppen har inngått den 
største avtalen i selskapets 
historie.
Bedriften har sikret seg to store kontrakter 
og øker den årlige omsetningen med 12 
prosent. Sammen med Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke (LHL) har Toma
Gruppen etablert et felles eid selskap, hvor 
sistnevnte eier 51 prosent og LHL 49 
prosent.  
Det nye selskapet, som går under navnet 
LHL Gardermoen Drift, skal ivareta alle 
facility managementtjenester. Det er 
hotelldrift, renholdstjenester, teknisk drift, 
kjøkken, kantine og sikkerhetstjenester, på 
det nye sykehuset som LHL etablerer på 
Gardermoen.  Mer om saken
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Test ut Arbinn

NHO Service og 
Handel oppfordrer 
medlemsbedrifter 
til å underskrive en 
avtale der de 
forplikter seg til å 
redusere matsvinn.
Trolig blir det et 
vanlig krav å stille 
til bedrifter som vil 
levere til det 
offentlige at de har 
en slik avtale på 
plass. Mer her

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/miljoengasjementet-oker/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/mot-fm-studenter-pa-jobb-jakt/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2018/tidenes-kontrakt-for-toma/
https://arbinn.nho.no/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/vi-forebygger-matsvinn/
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Jorulf Brøvig Silde har ansvaret for 
FDV-bransjen i NHO Service og Handel
E-post: jbs@nhosh.no
Telefon:   957 20 116

Trenger dine 
ansatte
opplæring? 

Nyhetsbrev for FDV  nr. 1 - 2018

Våre møteplasser 
finner du her

LO går for 
samordnet oppgjør
LOs representantskap har vedtatt at de ønsker 
et samordnet oppgjør i 2018 – for første gang 
på ti år.

I år har det vært knyttet større spenning enn 
normalt til hvilken oppgjørsform man til slutt ender 
på. LO avholdt tirsdag 27. februar sitt 
representantskapsmøte, og vedtok der at de ønsker 
et samordnet oppgjør. 

NHOs representantskap tok formelt stilling til dette 
onsdag 28. februar.  Et samordnet oppgjør 
innebærer at det er LO og NHO som forhandler på 
vegne av alle bransjer. Denne oppgjørsformen 
brukes bare i de store sakene. Sist vi hadde et 
samordnet oppgjør var i 2008, og da var det AFP-
ordningen det ble forhandlet om.  

Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske 
rammen avtalt sentralt mellom 
hovedorganisasjonene. NHO og LO blir også enige 
om hvilke andre spørsmål som kan være gjenstand 
for forhandlinger. I år er de mest aktuelle temaene 
AFP-ordningen og reise, kost og losji.  

Etter de sentrale forhandlingene vil det normalt bli 
satt av noen dager til justeringsforhandlinger på 
samtlige avtaler – men da uten streikerett for 
forbundene. 

– Vi tar vedtaket fra LO til etterretning. Uansett 
hvilken oppgjørsform som blir resultatet, vil 
bedriftenes interesser bli ivaretatt, forsikrer Nina 
Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.  

Alt om oppgjøret 2018

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen Foto: Sissel M. Rasmussen

Et nytt hefte gir deg alt du 
trenger å vite for å være 
godt rustet i tariffoppgjøret. 
Heftet er laget av NHO 
Service og Handel og er 
tilgjengelig på web. Du får 
alt fra gode medieråd og 
ordbok til hva du som 
arbeidsgiver bør gjøre i ulike 
faser av et oppgjør. Mer her

God veileder

mailto:jbs@nhosh.no
https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/nyheter/nar-bedriften-rammes-av-konflikt/

