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Ny IA-avtale
Partene i arbeidslivet og 
regjeringen er enige om en ny IA-
avtale for de neste fire årene. Den 
nye IA-avtalen har et ambisiøst mål 
om en nedgang i sykefraværet på 
nasjonalt nivå med 10 prosent de 
neste fire årene. Dette kommer i 
tillegg til den nedgangen en alt har 
hatt. 

Det nye med avtalen er at den 
retter seg inn mot hele arbeidslivet. 
Tidligere hadde bare en tredel av 
NHO-bedriftene tilgang på 
virkemidlene. 
Nå får alle tilgang på de samme 
verktøyene for å redusere 
sykefraværet ytterligere. 

Les mer ..

Vel blåst! 
Et innholdsrikt år er snart omme. 

Bransjeforeningen FDV er ennå ung og hadde i år 
sitt første ordinære årsmøte. Mye har skjedd i 
året som har gått, og mye vil skje framover. Det 
er en rekke muligheter til å være med på å utvikle 
bransjen din; flere bransjenettverk er på plass og 
flere er under etablering. 
Men først venter vi på at stillheten skal senke seg, 

God jul! 

I samarbeid med R&E: 

Lederkonferansen 
Bygg Ren Verdi 
8.- 10. mai 2019. Sett av dato!

Les mer…

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

Fornøyd: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, arbeids- og 
sosialminister Anniken Hauglie, YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud, Unio-leder 
Ragnhild Lied,, arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø, Virke-sjef Ivar Horneland
Kristensen og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen 
og NHO-direktør Nina Melsom.

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/nyrenovert-ia-avtale/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/bygg-ren-verdi-2019/
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Økosystem

FDV setter fokus på miljø og bærekraft

Morgendagens forretningsmodeller er i støpeskjeen. Det stilles 
større forventninger til at bedrifter forholder seg til miljø og 
bærekraft i sin daglige virksomhet og i sin strategi.

Sirkulær økonomi i betydningen forretningsmodeller med
langsiktige ressursperspektiv er i framvekst. Midt i 
akselerasjonen mot det grønne skiftet finner vi bedriftene som 
er medlem i bransjeforeningen FDV, noen av dem har 
ledertrøyen på. 

FDV-styret har vedtatt at bærekraft er et av to utvalgte 
fokusområdene på tvers av bransjene. Arbeidet er i gang.

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV 3/2018
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Miljø og bærekraft i et bedriftsperspektiv handler om konkrete løsninger, tjenester og produkter. 
Først ut: Plast: redusert og bærekraftig plastbruk. Mat: trygg og sunnere mat og mindre matsvinn.  
Ressurser: effektiv og sirkulær ressursbruk. 

#bærekraft: PLAST

Prosjektet Redusert og bærekraftig 
plastbruk er i gang i samarbeid med 
Renhold og Eiendomservice og med en 
ressursgruppe fra OsloMet, Loop, Svanen og 
Oslo kommune.

Vi samarbeider nå med en rekke bransjer 
gjennom forum for sirkulær plastemballasje
om en første kartlegging i regi av Deloitte.

Våre medlemsbedrifter vil snart få 
anledning til å dele sine erfaringer og bidra 
til å løse bransjens. 
Spill gjerne inn gode plasttips!

#bærekraft: Mat
Gjennom bransjeavtaler, partnerskap og 
bedriftsinnovasjon arbeider servering, 
kantine og matomsorg godt med bærekraft 
og mat: sunnere kosthold, mindre matsvinn
og god mattrygghet. Mer kommer.
Bidra gjerne til gode nyhetssaker om mat!

#bærekraft: Ressurs
Bransjen som framfor noen bidrar til god 
ressurseffektivitet, gjenbruk og sirkulær økonomi 
er skadesaneringsbransjen. 
Framover ønsker vi å vise fram denne bransjens 
samfunnsbidrag for å bevare det som kan 
bevares når skaden er skjedd.
Bilder mottas med takk!

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
mailto:jbs@nhosh.no
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/208/kokker-fra-medlemsbedrifter-stiller-sterkt-pa-landslaget/
mailto:jbs@nhosh.no
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Ivar Villa valgt som leder av nytt bransjeutvalg

-Bransjen er veldig sammensatt og diversifisert med et utall 
av aktører. Det er viktig å skape et slagkraftig forum som tar 
tak i de sentrale utfordringene i kantine- og 
serveringsbransjen, sier Ivar Villa som skal lede forumet. Ivar 
Villa er daglig leder i vår medlemsbedrift Brest AS.

Bransjeutvalget vil jobbe nært opp mot FDV-styret i NHO 
Service og Handel, samt forsøke å løpende informere 
medlemsbedriftene om vårt arbeide, sier Ivar Villa.

Community Catering
-Det er en stor faglig utfordring å arbeide med Community
Catering. Det er alltid mye enklere å lage mat til nye gjester 
hver dag – slik man gjør på restauranter og vanlige 
spisesteder. Vi har de samme gjestene hver dag, og det 
stiller store krav til variasjon, mangfold, ernæring og 

økonomi hos våre dyktige kokker, sier Ivar Villa.

Utvalget vil blant annet arbeide med:
• Serverings- og skjenkebevillinger 
• Rekruttering og utdanning av fagfolk
• Fokus på matsvinn,
• Deklarasjoner: ernæring og allergen
• Praktisering og fortolkning av mva
• Hvordan Mattilsynet forholder seg til næringen / ulik 

regional praksis

Les hele intervjuet …

Økt slagkraft for kantine og serveringsbransjen

Bransjeutvalg Servering, kantine og matomsorg
Alle FDV-medlemsbedrifter som har mat som kjernevirksomhet var invitert til et oppstartsmøte 28. nov. 
for å re-starte bransjenettverk og for å velge bransjeutvalg.

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

Bransjeutvalget 2018 – 2020:

• Ivar Villa, Brest AS, leder

• Lars Furu, Toma-gruppen, nestleder

• Merete Anfinnsen, Løvetann AS

• Trine Holmen-Løkken, 4Service

• Inger Margrethe Nordqvist, Sodexo

Kontaktinfo

Mandat
for bransjeutvalg for servering, kantine og 
matomsorg

• Bransjeutvalget er representert ved sentrale 
ledere blant medlemsbedrifter i NHO Service 
og Handel som har servering, kantine eller 
matomsorg som kjerneaktivitet.

• Bransjeutvalget vil fremme bransjens 
interesser på et overordnet nivå gjennom 
strategisk arbeid og prioritering av 
innsatsområder.

Les hele mandatet …

https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/208/nytt-bransjeutvalg---okt-slagkraft-for-kantiner/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/Bransjeutvalgkantiner/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/mandat-kantiner/
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Sykehusinnkjøp arrangerer Dialogkonferansen 2019

2019-konferansen vil inneholde plenumsamlinger, 
kategorisamlinger og en-til-en møter. Sju kategorier vil være 
spesielt vektlagt, men også andre innkjøpskategorier er 
aktuelle

Sykehusinnkjøp ønsker for andre året på rad leverandører og samarbeidspartnere velkommen til en 
dialogkonferanse, denne gangen på Scandic Holmenkollen Park 2.- 3. april 2019

Årskonferansen NHO
Vi og verden er tema for NHOs årskonferanse 9. januar 2019. Norge har aldri vært mer sammenvevd med 
verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. Les mer …

Bransjestandarden for skadesanering ivaretar 
kulturminner
- Nå gjelder det bare at den brukes 
for å bevare kulturminnene våre, 
sier Kjersti Ellewsen fra 
Riksantikvaren

Når ulykken først skjer er det 
avgjørende at profesjonelle aktører 
innen skadesanering raskt kommer i 
gang med å begrense skadene. 

Den nylig reviderte 
bransjestandarden for 
skadesaneringsbransjen og 
forsikringsselskapene sikrer at dette 
skjer på beste måte.

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV 3/2018

Bransjestandarden for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene beskriver tiltak når skade har 
oppstått. Et av kapitlene i standarden omhandler skader på kulturminner og kunst. Det kan være selve 
bygningen som regnes som verdifulle kulturminner, veggfast dekor eller inventar, glassmalerier, eller andre 
kunstgjenstander. Bransjestandarden skal sørge for at vernemyndighet og riktig fagkompetanse trekkes inn 
etter skadehendelser på kunst og kulturminner.

Den reviderte bransjestandarden for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene lanseres 5. feb. 2019.
Les mer …

• Legemidler, 
• medisinsk teknisk 

utstyr, 
• medisinske 

forbruksvarer, 

• laboratorieprodukter- og utstyr, 
• kirurgiske produkter, 
• IKT
• bygg/prosjekt.

Les mer: sykehusinnkjop.no/ 

https://www.nho.no/arskonferansen-2019/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2018/bransjestandarden-for-skadesanering-ivaretar-kulturminner/
https://sykehusinnkjop.no/
https://sykehusinnkjop.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 avtane
med våre leverandører.  

Bruker du dine medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Høringsinnspill: ernæringskrav og -kriterier ved 
innkjøp av matvarer og måltider i offentlig sektor

Helsedirektoratet har gjennomført en høringsrunde 
for å få innspill til sin nye mal for ernæringskrav og –
kriterier. FDV har sendt et høringssvar der vi 
berømmer initiativet og sier oss enig i målsetningene.

Samtidig ytrer vi kritikk over at myndighetene ikke 
koordinerer eget arbeid og ber om at bransjene blir 
involvert i utarbeidelsen av nye maler og retningslinjer  
før høring. Bærekraftveilederen som nylig ble utviklet 
av DIFI i samarbeid med både fagmiljøer og bransjene, 
blant annet servering, kantine og matomsorgbransjen 
er et eksempel på en mulig konkurrerende veileder. 
FDV tilbyr å bidra til en bedre prosess og resultat.

Les høringsdokumentene 

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV 2/2018

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

https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://helsedirektoratet.no/horinger/utkast-til-mal-for-bruk-av-erneringskrav-og-kriterier-ved-anbudinnkjop-av-matvarer-drikke-og-maltider-i-offentlig-sektor-horing#h%C3%B8ringsbrev---
https://arbinn.nho.no/
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Sjekk ut våre nettsider!
NHO Service og Handel

FDV-bransjen

Økosystem

Vi inviterer til kartleggingskonferanse!
- en partssammensatt konferanse støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF).

• Hvilke trender og utviklingstrekk i 
bransjene utfordrer seriøst arbeidsliv og 
forutsigbar markedsituasjon?

• Hvordan kan bransjene, bedriftene og den 
enkelte arbeidstaker møte fremtidens 
kompetansekrav?

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service 
og Handel ønsker å samle ledere og 
tillitsvalgte til en lunsj-til-lunsj konferanse for 
å kartlegge muligheter og utfordringer i 
Renholdsbransjen, Sikkerhetsbransjen og 
Forvaltning, Drift og Vedlikeholds (FDV)-
bransjen. 

Sett av datoene 13 – 14. mars 2019 nå!

Meld din interesse

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

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen FDV 3/2018

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!

http://www.nhosh.no/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/
mailto:jbs@nhosh.no
https://www.nhosh.no/contentassets/3c0b25710a9d41efa1dea870ace3ac03/rapport_sykefravar_2018.pdf
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/

