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Små renholdbedrifter
presses ut av store anbud
Store riksdekkende anbud er ekskluderende for
små og mellomstore renholdsbedrifter. En av de
som reagerer er Andre Busch i Bodø-bedriften,
Busch-Sørensen rengjøringsbyrå.
Nylig har store statlige virksomheter som Vinmonopolet og
Skatteetaten hatt riksdekkende anbud som lokale foretak ikke
klarer å levere på. Bedriftene går glipp av markedsinformasjon
pga kunngjøringsgrense og sliter med at oppdragene blir for
omfattende. Dette handler om volum i avtalen og geografisk
spredning. Det er problematisk at oppdrag unødvendig lyses ut
som landsdekkende eller dekker store regioner.
Andre Busch er engasjert i problemstillingen knyttet til offentlige
anbudskonkurranser. Han forteller at de har mistet kontrakter
de siste årene og opplever at de ikke lenger kan legge inn tilbud
grunnet dette. Bodø-bedriften ble startet i 1967 av Olvar og
Magny Busch-Sørensen. I dag er det barnebarnet Andre Busch
som er daglig leder av bedriften.
– Store offentlige aktører ønsker å effektivisere prosesser
gjennom profesjonalisering, effektivisering og bunte oppdrag
sammen. Det er meget problematisk at bedrifter rundt omkring i
landet ikke kan konkurrere med de store, fordi de ikke har det
samme dekningsområdet. Det resulterer i at mindre bedrifter
blir ekskludert og mange anbud blir forfordelt, sier Anne-Cecilie
Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.
-Det vi ser i dag er ofte nasjonale rammeavtaler som kan
inkludere leveranse av alt fra renhold, kantine,
avfallshåndtering, vekter- og resepsjonstjenester. Dette bør
deles i mindre deler, slik at også bedrifter i distriktene kan være
med å by.
NHO Service og Handel mener at dagens terskelverdier må
senkes. I dag er den nedre grensen på 1,3 millioner kroner.
NHO har tatt til orde for at det skal opprettes en "Lille Doffin",
som en enkel obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser
under den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner.
Begrunnelsen for forslaget er at det vil sikre en enkel, åpen og
ryddig konkurranse og reell markedsadgang for små og
mellomstore bedrifter. NHO mener en lik åpning av markedet
for alle vil sikre flere arbeidsplasser, flere gründere, mer
innovasjon og mindre arbeidslivskriminalitet fordi markedet blir
gjennomsiktig.

Medlemstur til Verona
Bransjeforeningen Renhold og Eiendomsservice
har studietur for medlemmer til Verona, Italia for
faglig påfyll og besøk på den internasjonale
renholdmessen i slutten av mai.
Messen Pulire The Smart Show arrangeres for 24
gang i Verona den 21.-23. mai. Vi reiser fra
Gardermoen 21. mai. Turen er nå fulltegnet.
Dersom du ikke er påmeldt, men likevel skal delta
på messen, ta gjerne kontakt med Anne Jensen
slik at vi kan se om det mulig å få til treffpunkter.
Mer om saken

Andre Busch i
Busch-Sørensen
rengjøringsbyrå

Kathinka Friis Møller

Trenger du juridisk bistand innen arbeidsrett kontakt: 47 68 73 84 eller epost: advokat@nhosh.no
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Driftslederens hverdag kan ta flere retninger, fra «mareritt» til drømmeaktige situasjoner, mener Morten Frøid i Norsk Gjennvinning.

Slik slipper du å ligge våken om natten
i frykt for alt som kan gå galt
Hvordan kan du som driftsleder skape en arbeidsplass der alt går som det skal?
Der du slipper å ligge våken om natten i frykt for alt som kan gå galt?
Dette er tema for direktør
Morten Frøid i Norsk
Gjenvinning som er en av
mange som skal på scenen
under konferansen &
messsen Bygg Ren Verdi 8.10. mai. NHO Service og
Handel er en av
arrangørene.
Morten Frøid snakker om

Ny IA-avtale

"driftslederens drøm" der
det er god flyt i alle
prosesser og oppgaver blir
løst på løpende bånd. Han
mener at det er mulig å
gjøre drøm til virkelighet,
hvis du tar de riktige
grepene.
Om Bygg Ren Verdi 2019
Den 8. til 10. mai samles

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om
en ny IA-avtale for de neste fire årene.
Særlig to områder er tydeligere i den nye avtalen.
Den retter seg inn mot hele arbeidslivet. Tidligere
hadde bare en tredel av NHO-bedriftene tilgang på
virkemidlene. Nå får de resterende to tredelene
også tilgang på de samme verktøyene. Det er viktig
for å redusere sykefraværet ytterligere. Mer her

renhold, eiendomsdrift og
forvaltning av bygg til
konferansen & messen
Bygg Ren Verdi på Color
Lines skip Oslo-Kiel
tur/retur.

for alle interesserte. For
mange er dette årets
happening, der
bransjeutvikling og
kunnskapsdeling står
sentralt.

Bygg Ren Verdi tar sikte på
å samle rundt 500
deltakere fra offentlig og
privat sektor, og er åpen

Program
Påmelding

Utvidet egenmelding
Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg av
muligheten til utvidet egenmelding ved sykdom.
Det er en del av den nye IA-avtalen.
I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt
bedrift selv bestemme om man ønsker å følge
folketrygdlovens minimumsbestemmelse om
egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne
retten. Mer her
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Regjeringen vil gjøre det
enklere å velge hvitt renhold
I Norge er markedet for renhold i
hjemmet kølsvart. Anslagene over svart
renhold i private hjem varierer fra 50- til
80 prosent. I regjeringsplattformen
legges det vekt på behovet for å få flere
inn i arbeidslivet, og viser blant annet til
insentiver for å få utført tjenester i
hjemmet på lovlig vis. NHO Service og
Handel har vært en pådriver for dette.
Mer her

Den nye fireparti regjeringen vil vurdere
«insentiver som gjør det enklere å få utført
tjenester i hjemmet på lovlig vis».

-Arbeidsmandsforbundet (NAF) støtter
utredning av skattefradrag for renhold i
hjemmet, sier forbundssekretær Brede
Edvardsen til DN. Gevinsten av fradrag er
at et helsvart marked blir hvitt og gir
betydelig bedre forhold for alle som
jobber med renhold.
Mer her

Brede
Edvardsen

eBevis skal hindre krim
eBevis lanseres våren 2019 som
et av flere tiltak for å bekjempe
arbeidskriminalitet, varsler
Regjeringen.
eBevis er et register der offentlige
oppdragsgivere kan undersøke at
leverandører de kjøper varer og

tjenester fra, driver seriøst.
Regjeringen vil vurdere om også
forbrukere og private virksomheter
skal kunne benytte seg av tjenesten,
heter det i en pressemelding.
Regjeringen vil også bekjempe
arbeidslivskriminalitet med andre
målrettede tiltak, økt kontrollinnsats

og styrket samarbeid mellom
myndighetene og arbeidslivets parter.
Kriminaliteten skal i større grad
forhindres ved flere forebyggende
tiltak, holdningsendring, bedre
kunnskapsgrunnlag og mer målrettet
informasjon.
Mer her
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Kuttet
matsvinn
13 prosent
Matsvinnet falt 13 prosent i
2015-17 og fortsetter å gå
ned, viser årsrapport fra
Matvett.
Matsvinn er et formidabelt miljøproblem.
79 bedrifter fra matindustri, dagligvare,
servering og kantiner har siden juni 2017
forplikter seg til å jobbe med tiltak i egen
bedrift og i samarbeid med andre, viser
oversikt fra Matvett.
Matvett er mat- og serveringsbransjens

selskap for å forebygge og redusere matsvinn
og samarbeider på vegne av bransjen med
myndigheter og forskningsmiljøer. Alle som
produserer, selger og serverer mat i tillegg til
forbrukerne, kaster mye mat som kunne
vært spist, det vi kaller matsvinn.

Matbransjen står for en tredel av det som
kastes, mens det er forbrukerne som kaster
mest. Både av hensyn til økonomi, miljø og
ressursutnyttelse er det viktig å få redusere
matsvinn. Blir du med å forebygger svinn?
Mer her

Nylig var det en workshop i NHO som samlet hele verdikjeden; emballasjeprodusenter, mat- og drikkeprodusenter, varehandel og
returselskaper.

#bærekraft: PLAST

Prosjektet Redusert og
bærekraftig plastbruk er i
gang som et samarbeid
mellom NHO Service og
Handel og en ressursgruppe
fra OsloMet, Loop, Svanen
og Oslo kommune.

Vi samarbeider gjennom
forum forsirkulær
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 utfordringer.
Mer om forumet
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Krav om utvidet årlig melding for renholdsvirksomhet
Fra januar 2019 må
godkjente
renholdsvirksomheter
hvert tredje år sende
inn dokumentasjon
som viser at de
fortsatt fyller kravene
til godkjenning.

Alle virksomheter som tilbyr
renholdstjenester skal være godkjent
av Arbeidstilsynet, og det er ulovlig å
selge renholdstjenester uten
offentlig godkjenning.
Godkjente virksomheter skal innen
31. januar hvert år sende melding til
Arbeidstilsynet som bekrefter at
virksomheten fortsatt fyller kravene
til godkjenning. Nytt fra og med i år
er at de nå hvert tredje år må sende
inn en utvidet årlig melding. Det vil si

at de må sende dokumentasjon som
viser at virksomheten fortsatt fyller
kravene til godkjenning etter §5,
Vilkår for godkjenning, i Forskrift om
offentlig godkjenning av
renholdsvirksomheter og om kjøp av
renholdstjenester.
Virksomheten får brev fra
Arbeidstilsynet om når årlig melding
skal sendes inn og med mer
informasjon. Virksomheter som ikke
sender inn «Årlig melding» kan miste

godkjenningen.
-NHO Service og Handel er pådriver
for å gjøre ordningen mer effektiv. Vi
har forventninger til økte
dokumentasjonskrav. sier
bransjedirektør Anne Jensen i NHO
Service og Handel.
Mer her
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Nytt
lederkurs
Ledelse,
organisasjonskultur og
konflikthåndtering (LOK)
NHO Service og Handel gjentar til
høsten suksessen fra 2018/2019
og presenterer LOK#2, kull nr. 2,
av det eksklusive
ledelsesprogrammet
skreddersydd for oss i samarbeid
med School of Management ved
OsloMet. Programmet går over 2
samling av 5 dager. Den første
samlingen er i Norge og den
andre i Portugal. Mer her

Arnhild Dordi Gjønnes er leder for offentlige
anskaffelser i NHO.

NHOs
anskaffelseskonferanse
2019 - Tillit og åpenhet
gir gode anskaffelser
Anskaffelseskonferansen 13. mai i Oslo er for
ledere, innkjøpere, leverandører, politikere og
advokater som er opptatt av gode anskaffelser.
Konferansen fokuserer på konkrete eksempler på
god praksis, hvordan vi skal heve
innkjøpskompetansen gjennom ny sertifisering,
personvern i anskaffelsene, konkurranserettslige
utfordringer, åpenhet i evalueringsprosessene og
etablering av eBevis. Mer her

Lisboa

Konferanse for
sykehus-leverandører
for ikke medisinske tjenster
Sykehusinnkjøp arrangerer Dialogkonferansen 2019 på
Scandic Holmenkollen Park 2. - 3.april 2019.
Sykehusinnkjøp arrangerte den første dialogkonferansen i
2018 og evalueringen fra 500 deltakere viste at nyvinningen
ble tatt godt imot. Det var også et ønske om å gjøre dette til
en fast møteplass. NHO Service og Handel er
samarbeidspartner.
Mer her

Medlemsmøte og
Årsmøte for bransjen

Vi ønsker medlemmer velkommen til medlemsmøte
og årsmøte for bransjeforeningen Renhold og
Eiendomsservice med påfølgende middag på
Lofoten fiskerestaurant 21. august.
Mer om saken

Saker til
dagsorden
sendes
Anne Jensen
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Renhold, bare elendighet?
Jeg kan ikke huske sist det har vært et positivt avisoppslag innenfor
vår bransje. Det har kun vært preget av negative oppslag om
uverdige arbeidsforhold, lønn m.m. Selv om dette er et meget viktig
Kim Johnsen
arbeid, hvor er solskinnshistoriene? Stemmer det, det selger jo ikke
Royal Renhold AS
aviser eller klikk på nett.
www.royalrenhold.no
Hva med alle våre fantastiske
renholdere og servicemedarbeidere
som hver dag møter opp hos våre
kunder, både sent og tidlig, og utfører
meget bra håndverk? De er helt
usynlige i vårt mediebilde her til lands.
De som har kommet til oss for en bedre
hverdag for seg og sin familie. Som er
med på å gi verdifullt bidrag til
velferdssamfunnet, men som er
nærmest «usynlig» for de fleste. De som
sørger for rene og trivelige
næringslokaler. De som gjør at
allergikere får en bedre jobbdag. De
som påviselig gir et bidrag til å holde
sykefraværet nede hos våre kunder.
Det er jo bare «vaskemannen eller
vaskedamen». Hørt det før? Er det noen
som fortjener en høyere status og en
STOR klapp på skulderen, så er det
nettopp våre renholdere. De innehar
ofte høy kompetanse og noen har
gjerne en lang utdannelse fra sitt

hjemland som de ikke får godkjent i
Norge. Derfor satser vi i Royal Renhold
nettopp på kompetanse som er
dokumenterbar. Ikke bare interne kurs,
men fagbrev og INSTA 800. De siste to
årene har over 10 % av våre 400 ansatte
gjennomført fagbrev hos oss og mange
fler er ventet ferdig i løpet av 2019.
Vi mener og tror at dette vil utgjøre en
forskjell. Ikke bare at vi som bedrift er
godt rustet til å møte morgensdagens
krav til kompetanse. Det vil også gi en
god selvfølelse, motivasjon og kunnskap
til å utføre flere og større oppgaver for
de renholderne som har gjennomført og
fått sitt fagbrev.
Det å greie å bli målt av hundretusenvis
av brukere rundt om i landet hvert dag
er ikke enkelt. Men våre renholdere gjør
det. Med jevne mellomrom er våre
kontrakter ute på anbud. Det er en
krevende situasjon for renholderne som

jobber der, men de gir sitt aller beste
også i en slik situasjon. Det er fantastisk
godt gjort.
Hvis det er noen som tror at det å «ta
seg en renholdsjobb» i dag er enkelt, så
må du tro om igjen. Renhold er et fag og
et fagfelt som er enormt stort. Det
krever lang og allsidig erfaring for å
kunne mestre de fleste aspekter.
Så min oppfordring er ta vare på din
renholder(e) Gi de god og riktig
opplæring, oppfølging, trygghet og den
anerkjennelse som de fortjener.
Vår bransje leverer renholdstjenester.
Glem aldri menneskene som gjør dette
mulig, hver eneste dag, hele året.

PS! En kaffeflekk på skrivebordet

eller en glemt søppelbøtte er faktisk
ikke verdens undergang.

Tariffoppgjøret 2018 for
Renholdsoverenskomsten
Årets oppgjør ble gjennomført
som et samordnet oppgjør
med forbundsvise
tilpasningsforhandlinger.

Til forskjell fra forbundsvise
oppgjør, som er det vanlige, er
det hovedorganisasjonene (LO
og NHO/YS og NHO) som
avtaler den økonomiske
rammen. I 2018 ble
hovedorganisasjonene enige
om et lønnstillegg på kr. 1,30
per time med virkning fra 1.
april 2018. I tillegg kom et
lavtlønnstillegg på kr. 2,50 per
time med virkning fra samme
tidspunkt. Alle timelønnssatser
i Renholdsoverenskomsten ble
hevet med samme beløp.

Anne Jensen, direktør
E-post: aje@nhosh.no
Telefon: 952 56 094

19. - 21 mars:
The cleaningshow, London
27. mars
NHOs HMS-dag 2019
2. - 3. april
Konferanse for sykehusleverandører
8-10 mai:
BYGG REN VERDI, Color Line til KIEL
13. mai
NHOs Anskaffelseskonferanse 2019
21.-23.mai:
Renholdsmesse VERONA
12.- 17 august
Arendalsuka
Medlemsmøte og årsmøte
21. august
Ledelse, organisasjonskultur og
30 oktober
konflikthåndtering (LOK)
22. november
Generalforsamling 2019

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

