Drift og Service NYTT
NYHETSBREV fra bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel

Ser fram mot lysere tider etter et krevende år
Vi vet det har vært tøffe tak. Vi var nok mange som trodde at pandemiens ville
over være på denne tiden. Vi er imponert over utholdenheten og
pågangsmotet og gleder oss over all den nytenking og innovasjon vi ser.
Drift- og servicebedriftene er tilpasningsdyktige. Når samfunn og næringslivet
re-startes, omstilles, gjenoppbygges og videreføres vil det fortsatt være behov
for både de eksisterende tjenestene og muligheter for nye tjenesteområder.
Bransjeforeningen Drift og Service har vært tett på mange bedrifter og på
bransjene våre dette året. Det lover vi å fortsette med. Vi avslutter året med
en invitasjon: fortsett å bruke oss i 2021!

God jul! fra Ingeborg og Jorulf

Lønnsoppgjøret 2020 er
i avslutningsfasen.
Les mer …

Nyttig informasjon og
verktøy i Koronapandemien
Les meir …

Arbinn er oppdatert!
Når du lurer på noe, behøver en kontraktmal
ved ansettelser eller vil vite siste nytt om
kompensasjonsordninger; på Arbinn har vi
samlet mye aktuell informasjon.
Les mer …

Drift og Service er tett
på medlemsbedriftene
Les mer …
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Litt av hvert fra drift- og servicebransjene
300 bygg digitaliseres i løpet av 2021 slik at energibruken
kuttes opp til 40 prosent. Det skjer som et samarbeid
mellom Toma og Energy Control og er eksempel på
eiendomsteknologi som er kommet på et nytt nivå.
Les mer …
Entra ASA fornyer kontrakt og konsept med vårt medlem
Compass Group som leverandør av kantine- og FMtjenester.
Les mer …

Sensorer og komprimatorer på toalettene. Coor tester nå
avfallskomprimatorer på kundetoaletter på Storo
Storsenter for kunde Olav Thon Gruppen. Det skjer
sammen med gründerne i Compax Solutions.
Les mer …
Vårt medlem Recover kjøper det norske selskapet TTTeknikk og tar en sterkere posisjon innen industriservice.
TT-Teknikk er en av landets ledende totalleverandører av
spesialtjenester innen vann og avløp.
Les mer …
Clas Ohlson lanserer tjenesten ”Videohjelp med Clas”.
Videohjelp med Clas er en tjeneste der kundene får
direktekontakt med spesialistene ved Clas Ohlson's egne
verksteder.
Les mer …

Når kulden kommer trekker rottene inn i bygningene.
Rentokil Initial har tatt i bruk den elektroniske rottefellen
Ratél, som for første gang gjør det mulig å garantere at
rotter i kloakken ikke slipper inn i bygningssmassen.
Les mer …

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Ny kompetansestandard for renhold går inn i pilotfase

Renholdsbransjen har gått går sammen om å etablere en
Kompetansestandard som vil gi renholdere mulighet til å formalisere
kompetansen sin allerede fra første dag på jobb. Målet er at en
standardisert kompetanse og tydelige kompetansenivåer som bygger
opp mot fagbrev, vil bidra til mobilitet for renholdere; mellom bedrifter
og faglig oppover karrieremessig.
Våren 2020 startet et samarbeidsprosjekt med en rekke bedrifter fra
bransjen, for å etablere standarden. Kompetansestandarden skal
lanseres våren 2021, og vil da være et tilbud til alle bransjens bedrifter
som de kan tilby sine renholdere.
Prosjektleder Marianne Grimsøen

Nå starter de første pilot-utprøvingene.
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.
Les mer …

Gjennom opplæringen følger vi
Peter, som er ny som renholder,
lederen Julia, kollega Christina
og kunden Thomas

Redder verden. Litt.
NHO Service og Handel og NHO ønsker å
hjelpe bedrifter med å styrke sitt klima- og
miljøarbeid. NHO har satt i gang en større
kampanje og flere av våre medlemsbedrifter
er alt med i fremste rekke.
Les mer …

Videreutdanning
mellomledere
for mellomledere i
servicebransjene under
oppbygging ved Oslo Fagskole
Les mer: …
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12 millioner til Coor og partnere for bærekraftig mat
Vårt medlem Coor og samarbeidspartnere får 12 millioner kroner fra
Norges Forskningsråd til bærekraftsprosjektet Food (r)evolution.
Coor vil være hovedansvarlig for prosjektet, som går frem til 2024.

Coors kantiner som testarenaermen
Sammen med Nofima, Foodback, Hoff, Orkla og
Æra har Coor fått innvilget støtte.
Utfordringen er forbrukernes bevissthet.
Koblingen mellom klimautfordringene, bærekraft
og mat er lav. Hele 8 av 10 nordmenn sier de
ønsker å leve mer bærekraftig, men nesten 70%
synes det er vanskelig å velge bærekraftig mat.
Rundt 1,1 millioner lunsjer spises i kantiner i
Norge hver dag, og gjestene er i stor grad villige
til å forsøke nye produkter
Food (r)evolution skal benytte kantiner som
innovasjonsarena og endringspådriver for
bærekraftige matvaner.
Les mer …

Årets storkjøkken: 4Service!
Vårt medlem 4Service har vunnet prisen for «Årets
storkjøkken» under Matprisen 2020.
Prisen Årets storkjøkken er for de som har det i sin makt
å endre mange menneskers mat- og drikkevaner i mer
bærekraftig retning. Det handler ikke bare om å servere
maten som metter, men også å gjøre det med hensyn til
de ressursene som finnes her på kloden. Årets vinner
nøyer seg ikke bare med å redusere emballasjebruk og
matsvinn, men satser også på å lage mat fra bunnen av
og velge råvarer fra bærekraftige kilder, enten det er fra
lokale bønder eller fra sertifiserte fiskebestander.
Les mer …
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Slik påvirkes drift- og
servicebransjene av korona
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Tror på 2,75 prosent vekst
i 2021

Siden krisen startet har NHO
jevnlig sendt ut en medlemsundersøkelse 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 …
Den økonomiske utviklingen det
neste halvåret vil avhenge sterkt
av koronapandemien, mener NHO
som selv tror på en vekst på 2,75
prosent neste år, i følge
rapporten Økonomisk overblikk
for fjerde kvartal, som NHO har
lagt fram torsdag.
Les mer …

Tilsyn av arbeidsmiljø og
covid-19

Arbeidstilsynet skal nå kontrollere
om du har kartlagt og vurdert
covid-19 som risikofaktor i
arbeidsmiljøet og om bedriftene
har utarbeidet handlingsplaner
med tiltak for å fjerne eller
redusere smittefare.
Les mer …
Les mer …
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Bærekraft satt i system – beste-praksis veiledere på vei
Bærekraftnettverket i Drift og Service utpekte raskt etter etablering et
bærekraftutvalg for å drive fram arbeidet med miljø- og sosial bærekraft i
bransjene. Bærekraftutvalget inngikk et samarbeid med UN Global Compact
og PwC og inviterte alle interesserte bedrifter til å bli med i et pilotprosjekt for
å etablere veiledere for de bedriftene som vil komme i gang med miljø- og
bærekraftarbeidet og for å etablere en felles basislinje for de bedriftene som
har holdt på en stund.
Veilederne for hver av bransjene Renhold, Servering og kantine og
Skadesanering vil bli lansert tidlig 2021.

Framtidens næringsliv
er her allerede.Er din
forretningsmodell klar?
Bærekraft ble satt på
dagsorden på NFSR/Dateckonferansen.
Les mer …

Kantine-MVA: praksisomlegging
Skattedirektoratet har konkludert i en
prinsipputtalelse med at dagens praksis med
avgiftsfrie kantinetilskudd, og redusert sats
for næringsmidler, ikke kan videreføres for
management fee-kantineavtaler.
Brev om dette er sendt alle våre
medlemsbedrifter med kantinedrift.

Prinsipputtalelse MVA
Les mer …
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Kontraktsforhold, korona og
renholdsbransjen
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Enighet om Service- og
Vedlikeholdoverenskomsten

Retningslinjene for smittevern
får konsekvenser for service- og
tjenestenæringen.
Renholdsbedrifter har fått
spørsmål fra kunder knyttet til
kontraktsforhold, levering av
tjenester ved lavere behov,
nedskalering og annet.

Bedrifter som har hatt deler av
ansattgruppen på kontoret eller
praktisert turnusoppmøte sender
nå de fleste av sine ansatte hjem
til hjemmekontoret. I tråd med
norsk næringslivs bidrag til
dugnaden og de nye påbud som
er gitt, blant annet i store
vertskommuner for hovedkontor
som Oslo og Bergen I Oslo
kommune trår nye påbud i kraft
fra 29. oktober og du finner råd
og regler. Mer her

-Renholdsbransjen og deres
medarbeidere har levert
fleksibelt og kundeorientert i
første del av pandemien og vi ser
at mange er i gang med
balanserte kontraktsgjennomganger allerede. Vi har
en ny situasjon og situasjonen
prøves mot kontraktene mellom
tjenesteleverandør og kunde sier
Ingeborg Malterud, fagsjef
renhold og fasilitetstjenester i
NHO Service og Handel.
- Mange bedrifter vil nå ha
mindre behov for daglig renhold
og man har ingen konkret
tidfesting av når den nye
situasjon endres igjen.. Det er
viktig å skille mellom direkte
myndighets pålegg om for
eksempel nedstengning og
henstillinger om å holde seg

hjemme, ikke bruke
kollektivtransport og annet.
Det var bransjens mening at
kontraktsforholdene i renhold i
hovedsak ikke påkalte force
majeure-bestemmelser i starten
av pandemien. Det er bransjens
mening at de nye
smittevernreglene ikke endrer
dette som grunnprinsipp.

NHO Service og Handels
gjennomgang av
kontraktspørsmål og korona er
relevant for renholdsbransjen og
kan leses her.

Advokat og spesialrådgiver
Henrik Bjørge i NHO Service og
Handel påpeker at selv om
kundene ikke fullt ut har behov
for avtalte tjenester, gir ikke
dette en ensidig adgang hos
kunden til å endre kontrakten
eller fritak fra betalingsplikt:
- For eksempel vil kundene alltid
ha et medvirkningsansvar for at
kontrakten og leveransen kan
utføres i vanskelige situasjoner

- Les mer …

Norsk Arbeidsmansforbund (NAF)
og NHO Service og Handel ble enige
om endringer i service- og
vedlikeholdsoverenskomsten.

Les mer …

Enighet om Riksavtalen

Det er oppnådd enighet med
Fellesforbundet og med Parat.

Les mer …

Enighet om
Renholdsoverenskomsten

NHO Service og Handel og Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) er
enige etter forhandlingene om
renholdsoverenskomsten
Les mer …
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Ny veileder: Ernæringshensyn i offentlige anskaffelser
En ny veileder gjør det tydeligere hva det offentlige etterspør når de
kjøper sine tjenester. Den tar for seg ernæringshensyn i offentlige
anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og måltider (utenom
heldøgns forpleining).

Serverings- og kantinebransjen er særlig fornøyd
med at veilederen sterkt anbefaler
oppdragsgiver å bruke leverandørdialogen aktivt
og at det lages en plan for god
kontraktsoppfølging.
Hovedmålgruppe er offentlige oppdragsgivere i
fylker og kommuner med ansvar for
mat/måltider og ernæring i anskaffelse,
planlegging og drift for virksomheter som
barnehager, SFO/skoler, kantiner, kafeer, kiosker
mv.
Veilederen egner seg også for innkjøp i privat og
frivillig sektor.
Les mer …

Bli bedre til å lede læringsarbeid innen FM
Det digitale FM-studiet "Pedagogisk ledelse og
ressursutvikling" innen Facility Management og
starter til våren ved Oslo Met
Dette er etterspurte kompetanser i arbeidslivet, særlig på
mellomledernivå. Du får kompetanse på å gi opplæring og
lærer å lede læringsarbeid på arbeidsplassen, sier Ellen
Nygard, som er faglig ansvarlig for studietilbudet.
Studentene kan velge mellom ulike yrker som hører til
Facility Management og som det er knyttet fagbrev til. Til
våren vil det være renholdsoperatørfaget og
vaskerioperatørfaget.
Les mer …
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Kartlegger innovasjon i serveringsnæring og matindustri
Hvordan har serveringsbransjen og matindustrien blitt mer innovative
under koronakrisen? Det skal en ny undersøkelse finne ut av som et
samarbeid mellom NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke og
matforskningsinstitutt Nofima.

Undersøkelsen vil se på hvordan koronakrisen er en
mulighet for innovasjon, hvilke typer innovasjoner
som er implementert og hvilke nye
forretningsmuligheter som vil overleve etter krisen
i norsk matindustri og serveringsnæring. Jobber du
i serveringsbransjen eller med mat på annet vis er
du i målgruppen.
-Vi har sett eksempler på kantine- og
serveringsbedrifter som har kommet opp med nye
og spennende forretningsområder som mottrekk til
koronakrisen, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig
Silde. - Nå dykker vi dypere inn i denne
innovasjonskraften og er spent på hva Nofima kan
finne fram til som kan styrke bransjens
innovasjonskraft også i mer normale tider.
Les mer …

Renholdsbransjen bekjemper korona – nå også med ny
veileder
Den nye veilederen er et viktig verktøy i kampen
mot korona. Veilederen for renholdsbransjen er
utviklet av Standard Norge, NHO Service og Handel
og renholdsbransjen.
Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for
smittespredning. Hensikten med spesifikasjonen er å gi
den enkelte virksomhets ledelse og medarbeidere
kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme sikker
drift.
Samarbeid mellom medarbeidere, tillitsvalgte og ledelse
er avgjørende for å lykkes med implementering og
etterlevelse av smittevern.
Les mer …
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Fortsatt problemer med systemet
for HMS- kort
NHO Service og Handel jobber
fortsatt med å bidra til å bedre
ordningen med HMS-kort. Både
innenfor rammene av treparts
bransjeprogram, opp mot
Arbeidstilsynet og Arbeids- og
Sosialdepartementet.

Blant medlemsbedriftene i
renholdsbransjen i NHO SH
meldes det om overdrevent
byråkratisk system med søke-,
registrerings og betalingsordninger som er svært tid- og
ressurskrevende.

Renholdsbransjen har selv jobbet
hardt og lenge for seriøst
arbeidsliv og går foran i kampen
mot Akrim. Ordningen der man
stiller på jobb med foreløpig
utskrift på at HMS-kortet er
under behandling er heller ikke
forenelig med arbeidet for et
seriøst og profesjonelt arbeidsliv.
Arbeidstilsynet beklager at
bestillingsløsningen for HMS-kort
ikke har fungert tilfredsstillende.
Arbeidstilsynet er i tett dialog
med kortutsteder for å rette feil
og forbedre dagens løsning, heter
det på Arbeidstilsynets
hjemmeside.
De opplyser videre på møte 25.
november at det nå utstedes 30
000 kort i måneden og at det går
rette veien, også med
leverandørens responstid på
innmeldte feil, men at de er på
det rene med at dette fortsatt er
krevende for virksomhetene.

Arbeidstilsynet har en tidsplan
for oppfølging og har som mål at
alle forbedringer og opprettinger
er ferdigstilt til uke 8 2021.
De takker renholdsbransjens
bedrifter som har bidratt i
brukerforum for å avdekke hvor
skoen trykker.
NHO Service og Handel vil
fortsette å jobbe med
problemstillingen til det er løst og
ser gode signaler fra
myndighetene på at dette har
høy prioritet.

10

Slik forbereder du deg NÅ
til å søke kompensasjon
18. januar

Søkere må benytte godkjent
autorisert regnskapsfører eller
revisor. Det stilles krav til at hver
søknad skal bekreftes av revisor
eller autorisert regnskapsfører før
den sendes inn.
Les mer …

Pensjon fra første krone:
Viktig med kostnadsnøytralitet for bedriftene

Les mer …

Dersom det ikke settes en kostnadsnøytral sats vil det ramme bedrifter
innen service, handel og reiseliv.
Dette er bransjer som ofte er
inngangsporten til arbeidslivet for
mange unge, de er flinke til å
inkludere og representerer viktige
distriktsnæringer, sier Nina
Melsom, direktør for arbeidsliv i
NHO.
Les mer …
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Kontraktsforhold i kantiner under korona
De nye retningslinjene for smittevern nasjonalt, i Oslo og i Bergen får
praktiske, umiddelbart konsekvenser for service- og
tjenestenæringen. Det er ingen automatikk i at en dramatisk
kundesvikt eller vanskelig situasjon gir fritak for de løpende
kontraktsforpliktelser.
Det var kantinebransjens oppfatning at
kontraktsforholdene i hovedsak ikke utløste
force majeure-bestemmelser i starten av
pandemien. Heller ikke de justerte
smittevernreglene endrer dette som
grunnprinsipp. NHO Service og Handels
gjennomgang av kontraktspørsmål og korona er
relevant for kantinebransjen og kan leses her.
Advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO
Service og Handel påpeker at selv om kundene
ikke fullt ut har behov for avtalte tjenester, gir
ikke dette en ensidig adgang hos kunden til å
endre kontrakten eller fritak fra betalingsplikt:
-For eksempel vil kundene alltid ha et
medvirkningsansvar for at kontrakten og
leveransen kan utføres i vanskelige situasjoner.
Les mer …

Registreringsverktøyet Check-In, er nå tilgjengelig for alle i
serveringsbransjen
Vår samarbeidspart e-Smiley tilbyr fri bruk at et
registreringsverktøy for gjester på serveringssteder
Hensikten med Check- in er at serveringsstedet kan
spore smitte hvis det oppdages at en eller flere gjester er
smittet med Covid-19. Check-in kan brukes av alle
kjøkken og i alle bransjer.

Les mer …
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NHO legger fram NØKKELTALL for norsk næringsliv
Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle
medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000
svarbedrifter. Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal.
Pandemien slår ulikt ut for ulike sektorer og bransjer. Også mellom ulike regioner er variasjonen betydelig.
Skaff deg oversikt over hvordan den økønomiske utviklinen for næringslivet har utviklet seg gjennom hele året.
Les mer …

Renholdsbransjen vil opprettholde særnorsk forskrift
En særnorsk forskrift innen renholds- og bygg-områdene forbyr mer enn to
underleverandører (vertikalt) på et oppdrag.
EFTAs overvåkningsorgan ESA undersøker nå lovligheten av denne særnorske
forskriften og NHO Service og Handel og NHO har hatt møter med blant annet
Nærings- og fiskeridepartementet og ESA.
Renholdsbransjen uttaler en sterk støtte til å beholde forskriften slik den er og
peker på seriøst og oversiktlig arbeidsliv og effektive tilsyn – samt sunne og
bærekraftige konkurransevilkår for SMB som primære årsaker.
Les mer …
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Bransjeutvalg for Renhold
Har arbeidet mye med :
• 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

renhold som kritisk samfunnsfunksjon og felles elæringsprogram for renholdsbransjen
Prioriterte område
1. Basis-opplæring, fagbrev og høyere utdanning
2. Bransjeprogram
3. Standard og sertifisering
4. Miljø: plast og kjemi

Bransjeutvalg for Servering, kantine og matomsorg
• 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

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

Bransjeutvalg for Skadesanering
Har arbeidet mye med :
• 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

bransje-felles retningslinjer og informasjon knyttet
til smittevern ved skadesaneringsoppdrag.
Prioriterte områder
1.

Bransjestandard

2.

Pålagt kalkyleverktøy for bransjen

3.

Synliggjøre samfunnsverdi;

4.

Bærekraft: Sirkulærøkonomi
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Er du klar over dine medlemsfordeler?
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:

Flere medlemsfordeler finner du her

Fagsjef renhold og
fasilitetstjenester

Bransjedirektør

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

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

