
Lysere tider
Sommer og ferie hører sammen. For mange er dette en tid for å samle krefter 
og nyte sol, varme, vennskap og samvær med familie. For noen er det 
høysesong. 

Våren brakte både skuffelser og håp. Mye tyder på at håpet står sterkt når det 
gjelder høsten. Mange av våre medlemsbedrifter har brukt tiden godt og er 
forberedt til å gå inn i nye arbeidsdager og nye arbeidsmåter. Nye markeder er 
i ferd med å åpne seg, og vi har sett stor tilpasningsdyktighet og kreativitet i 
kampen om konsepter, kontrakter og styrking av samarbeidsforhold.  

Noe som går igjen hos mange medlemsbedrifter er fokuset på kompetanse. 
Dette er et område vi har arbeidet tett sammen med mange av våre 
medlemsbedrifter det siste året. Les mer om dette i nyhetsbrevet.

God sommer! fra Ingeborg og Jorulf

Kva nå? Nyttig informasjon 
og verktøy i 
Koronapandemien

Les meir … 

160 mill. i partner-
bonus. Plass til flere 
partnere.

Les mer …

Nytt styre for Drift og 
Service valgt på 
Årsmøte 2021. Se hvem 
som er dine tillitsvalgte

Les mer …

Kompetansestandarden tas i 
bruk 

Flere bedrifter har allerede fått Kompetanse-
standarden i egne bedriftsportaler og er klare 
for et nytt kompetanseløft. Bli med!

Les mer …

Drift og Service NYTT 
NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel – SOMMER 2021

Bygg Ren Verdi 
Lederkonferansen 2021 
går til Kiel igjen!

Meld deg på!

https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/har-delt-ut-160-millioner-i-partnerbonus/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/styret/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/godt-i-gang-med-kompetansestandarden/
https://www.byggrenverdi.no/
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Litt av hvert fra drift- og servicebransjene

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

Norsk-svensk: Frøiland Bygg Skade AS og Oleter Group 
danner et nytt konsern innen skadeservice.

Les mer …

Dyrker på taket: 4Service utvikler nye konsepter for mat 
og servering som en del av totalopplevelsen på 
arbeidsplasser og møtesteder på Økern Portal..

Les mer …

Utvider: AB Solutions blir totalleverandør – både inne og 
ute i Midt-Norge og Nord-Norge ved å kjøpe landskaps-
bedriftene Din Gårdsplass Drift AS og 3 Kløver AS..

Les mer … 

Kompleks: Equinor valgte ny kontraktsform - vested - som 
utfordrer markedet for fasilitetstjenester. ISS har sikret 
seg Norges største FM-kontrakt med en verdi av 5,5 mrd 
over 10 år for drift av 12 av Equinors kontorer  

Les mer …

Tech og renhold: En masteravhandling om mobilapp-
læring i renholdsbransjen er nå på gang takket være et 
samarbeid mellom Høyskolen i Kristiania og NHO Service 
og Handel.

Les mer …

INSTA: Må en ha NS-INSTA 800-rengjøring? Vår 
medlemsbedrift Østlandske Rengjøring AS svarer. 

Les mer …

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/ny-svensk-norsk-skadesaneringsbedrift/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2021/dyrker-maten-pa-taket/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2021/ab-solutions-kjoper-seg-opp-pa-landskap/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/iss-vant-nyskapende-kontrakt-for-55-mrd/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/kompetansestandard/kompetansestandardnyheter/tech-og-kompetanse-er-drivere-i-renholdsbransjen2/
https://ostlandske-rengjoring.no/b/ma-du-ha-ns-insta-800-rengjoring


Ny kompetansestandard for renhold lansert!

Flere bedrifter har allerede fått Kompetansestandarden i egne 
bedriftsportaler og er klare for kompetanseløft. Da er tusenvis av 
medarbeidere og tillitsvalgte i både SMB og store bedrifter målgruppen 
for app-baserte læring.

En av bedriftene som har signert avtale med NHO Service og Handel er 
ISS: 

Et kjempeløft

-Kompetansestandarden er et kjempeløft for faget og bransjen som 
helhet. ISS har jo sammen med mange andre dyktige fagfolk fra hele 
bransjen, fått vært med i utviklingen. Derfor vet vi at 
Kompetansestandarden er godt forankret og ikke minst gjort relevant 
for akkurat de behovene vi som bransje og våre kunder har. Vi er derfor 
sikre på at Kompetansestandarden vil bli et viktig kompetanseverktøy 
også for oss i ISS. 

Vi gleder oss til å ta den i bruk, sier Hege Aamotsmo i ISS.

I første omgang er Kompetansestandard Renhold for bedrifter som er 
medlemmer i Drift og Service i NHO Service og Handel. Prosjektleder 
Marianne Grimsøen ser fram til å la bedrifter og ansatte prøve ut 
kompetansemodulene og til å få tilbakemelding på funksjonalitet og 
brukervennlighet. Innholdet er hun trygg på. 

Kontakt Marianne for mer informasjon eller for å signere avtale om å ta 
i bruk kompetansestandard for renhold. 

Les mer …

Pilotutprøving: 
Videreutdanning 
mellomledere

De mest utålmodige 
mellomlederne i 
servicebransjene kan nå få 
være med på å prøve ut de 
første modulene i  høst ved  
Fagskolen Oslo.

Søk her! …

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

Se filmen som tar deg gjennom 
kompetansestandarden på 
under  3 minutter! 

Snurr film …

Kompetanse I kvalitet I trygghet

mailto:marianne.grimsoen@nhosh.no
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/kompetansestandard/kompetansestandard-for-renholdsbransjen/
https://fagskolen-oslo.no/nyheter/na-kan-du-soke-pa-mellomlederutdanning-drift-og-servicebransjene
https://www.youtube.com/watch?v=GQR3F7naXdM
https://www.youtube.com/watch?v=GQR3F7naXdM
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Bransjestatistikk er mer 
enn korona. Nå er den 
her!

I Tall og Trender 2021 
presenteres offentlig tilgjengelige 
tall, medlemstall og tall fra 
diverse tilgjengelige rapporter og 
analyser på et overordnet og et 
mer detaljert nivå per bransje.

Les mer …

Siden krisen startet har NHO 
jevnlig sendt ut en medlems-
undersøkelse til bedriftene for å 
få innsikt i hva som er de største 
utfordringene og hvordan dette 
utvikler seg over tid. For mer 
informasjon og statistikk:

Les mer …

Tariffnemnda har fattet vedtak 
om fortsatt allmenngjøring av 
Renholdsoverenskomsten

De nye satsene gjelder fra 1. juli 
2021

Les mer …

Slik påvirkes drift- og 
servicebransjene av korona

Fortsatt allmenngjøring av 
Renholdsoverenskomsten

Les mer …

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/#part2
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-og-trender/tallogtrender2021/DriftogService/
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/#part2
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/nyheter/fortsatt-allmenngjoring-av-renholdsoverenskomsten/
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/#part2
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Ny standarder for 
sanering etter fuktskader: 
NS 3515

Sikrer handlekraft, styrker 
økonomien 

For å sikre bransjeforeningens 
økonomi og bygge opp under de 
strategiske ambisjoner styret for 
Drift og Service har for 
foreningen, besluttet styret å 
legge fram en modell for 
bransjekontingent på Årsmøte 
Drift og Service, 19. mai 2021. 
Årsmøtet vedtok styrets forslag 
til bransjekontinget med 160 mot 
3 stemmer. 

Den nye bransjekontingent for 
bransjeforeningen Drift og 
Service i tillegg til ordinær 
kontingent for medlemskap i 
NHO og NHO Service og Handel.

Tariffrabatt!

Det er innført en tariffrabatt på 
30% av kontingent-beløpet for 
tariffbundne virksomheter. 
Tariffrabatten trekkes fra 
beregnet beløp i tabellen over , 
se regneeksempel.

2021: halv bransjekontingent

For 2021 kreves 
bransjekontingent inn høsten 
2021 og beregnes da for et halvt 
år, dvs halvparten av 
bransjekontingenten slik den er 
skissert i tabellen. Tariffrabatt 
gjelder.

Kontingentberegning

Se tabell for utregning. For 
høsten 2021 vil kontingent være 
halvparten av dette beløpet.

Målet med NS 3515, som ble utgitt 
i slutten av mars 2021, er å 
redusere skadeomfanget dersom 
det skulle oppstå vann- eller 
fuktskade i en bygning. 

Les mer …

Drift og Service blir første 
bransjeforening som innfører 
rabatt for tariffbundne 
bedrifter. 

Blir tatt godt i mot hos både 
bedrifter og samarbeidsparter.

NHO Service og Handel er medarrangør 
og ønsker velkommen til 
Landskonferansen for Restaurant- og 
Matfag den 23. september. 

Deltakelsen er gratis.

Les mer …

Årsmøtet vedtar bransjeavgift for 
Drift og Service

Landskonferansen for 
Restaurant- og matfag

Omsetning Sats 
0 - 20 mill. 3 000 kr  

20 - 650 mill. 0,0121 %   /   (ca 0,12 promille) 

650 - 1 000 mill. 0,0109 %  /    (ca 0,11 promille) 

1 000 - 2 000 mill. 0,0097 %  /    (ca 0,10 promille) 

2 000 - 10 000 mill. 0,0085 %  /    (ca 0,09 promille) 

 

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-standarder-for-fuktsikker-byggeprosess-og-sanering-etter-fuktskader/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2021/landskonferansen-for-restaurant--og-matfag/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-standarder-for-fuktsikker-byggeprosess-og-sanering-etter-fuktskader/
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Prioriterte områder

1. Bransjestandard 

2. Pålagt kalkyleverktøy for bransjen 

3. Synliggjøre samfunnsverdi; 

4. Bærekraft: Sirkulærøkonomi

Har arbeidet mye med :

bransje-felles retningslinjer og informasjon knyttet 
til smittevern ved skadesaneringsoppdrag. 

Bransjeutvalg for Skadesanering

Bransjeutvalg for Renhold

Bransjeutvalg for Servering, kantine og matomsorg

Har arbeidet mye med :

Myndighetens praksisendringer  når det gjelder 
MVA og kantine

Prioriterte områder

1. MVA og kantine

2. Bevilling: Ulik praksis -> forenkling

3. Kompetanse og rekruttering

4. Miljø og planet, helse og ernæring

5. Kontrakter og kantiner i koronatiden

Prioriterte område

1. Basis-opplæring, fagbrev og høyere utdanning

2. Bransjeprogram 

3. Standard og sertifisering

4. Miljø: plast og kjemi

Har arbeidet mye med :

renhold som kritisk samfunnsfunksjon og felles e-
læringsprogram for renholdsbransjen

• Ivar Villa, LEDER
bRest/4Service

• Lars Furu, NESTLEDER
Toma 

• Trine Holmen Løkken
4Service

• Merethe Anfinnsen,
Løvetann

• Inger Margrete Nordqvist, 
Sodexo

• Stig Andre Kristiansen
Compass Group

• Fredrik Hannestad
ISS

• 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 

• Roar Smedsrud, LEDER
Frøiland Bygg Skade 

• Kai Andersen
Polygon

• Vegar Kristoffersen
Recover Nordic Norge

• Berit Joachimsen, 
Skade1

• Robert Lona, 
SSG

• Kjell Ole Frøiland
Kaph Entreprenør

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-rettninglinjer-skadesanering/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2020/kontraktsforhold-i-kantiner/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/
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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. 

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:  

Er du klar over dine medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

Bransjedirektør

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

NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service

Fagsjef

Ingeborg Malterud
E-post:    ima@nhosh.no
Telefon:  408 89 558

mailto:advokat@nhosh.no
http://www.arbinn.no/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/juridisk-bistand-fra-advokatfirma-kluge/
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/
mailto:jbs@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no
mailto:ima@nhosh.no
https://www.byggrenverdi.no/

