
FDV
NYHETSBREV FOR BRANSJEOMRÅDET FDV

Skifter navn til FDV
Område Drift skifter navn til FDV. Det er valgt nytt styre for disse 
bransjene med Kathinka Friis Møller som leder.

2/2017

Vi ser tydelig at omsetningen og 
antall bedrifter innen det vi med et 
samlebegrep kaller Forvaltning, Drift 
og Vedlikeholds (FDV) - området i 
NHO Service vokser og vil vokse i 
årene fremover. Også de bransjene 
som tidligere leverte enkelttjenester, 
spesielt renhold, kantine og 
sikkerhet, leverer i økende grad også 
flere tjenester. Vi ser den samme 
utviklingen også i skadedyrbransjen, i 
skadesanering og parkering hvor 
tjenestene blir bredere og nye 
tjenester utvikles. De nevnte 
bransjene omfatter i dag ca. 25 % av 
all medlemsomsetning i NHO Service. 
Tar man med renholds-bransjen er 
man på ca. 35 %. 

For å sikre at faggruppene innen FDV 
området kan utnytte synergier samt 
få kraft til å jobbe med felles 
fagområder, ønskes det et tettere 
samarbeid fremover. Dette vil gi 
fagområdet større kraft inn i NHO 
Service, noe som igjen vil kunne 
skape interesse på toppledernivå for 
samarbeid om sentrale forhold som 
kan støtte og påvirke utviklingen for 
våre bransjer i positiv retning. Vi ser 
at alle bransjene har overlappende 
strategi innenfor områder som er 
listet under og at vi kan ta ut 

potensialet i større grad enn i dag 
gjennom en helt ny organisering av 
bransjeområdet. Dette innbefatter 
vedtekter, valgmodell og forslag til 
styresammensetning.

På etableringsmøtet for det nye 
området 31.05.17 ble det vedtatt 
vedtekter og valgordning samt valgt 
et første styre som er som følger:

Kathinka Friis Møller, Compass, 2 år 
(leder)
Tom Valen Pettersen, Sodexo, 1 år 
(nestleder)
Liv Tveter, Kinnarps, 1 år
Ivar Villa, Brest, 2 år
John Ole Soløy, ISS, 2 år
Kai Andersen, Polygon, 1 år
Vegar Kristoffersen, Recover, 2 år
Espen Agnalt, Rentokil, 2 år

Det nyvalgte 
styret har sitt 
første møte 
29.06.17.

BedreTjenester.no
gir råd og 

praktiske verktøy 
som politikere, 

innkjøpere, 
leverandører og 
ansatte trenger 
for å lykkes med

konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester.

Besøk nettstedet

Kathinka Friis Møller

Det er et stort behov for å bedre produktiviteten i byggenæringen.
NHO Service har i den forbindelse samarbeidet med Logistikk-
ingeniørstudiet på NTNU om to bacheloroppgaver som omhandler 
logistikk på byggeplass. Dette er et spennende nytt marked for spesielt 
renholds- og FDV – bransjen. Vår medlemsbedrift NRS i Trondheim har 
vært en sentral medspiller i dette sammen med Vintervoll AS, Oras AS, 
Optimera AS, Hent AS og GK AS. Bacheloroppgavene viser at 
spesialisering av logistikkfunksjonen på byggeplasser gir store gevinster 
for entreprenør og underleverandører. Frem til nå har våre medlemmer 
kun vært benyttet til bygg-renhold, mens enkeltaktører, deriblant NRS, 
har utviklet logistikk til en egen profesjon.  Oppgavene finner du her

Bedre logistikk på byggeplasser

NTNU-studenter med analyser som viser stor gevinst 
å hente i byggeprosesser. Fra venstre: Guro Emma 
Rødsjø, Kristina Stenbro, Sofie Aarmo, Andrea Nes 
og Eline Røstad Sunde.

https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/arbeidsliv/amalie-23-reddet-liv-mens-hun-var-pa-jobb/s/5-62-385666?key=2017-03-20T08:49:38.000Z/retriever/aa62e5dee953f63db3bbbdf608f606b1586e00bc
http://www.bedretjenester.no/
https://www.nhoservice.no/bransjer/drift/nyheter-omradet-drift/2017/bachelor-oppgaver-om-bedre-logistikk-i-byggebransjen/
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Sier ja til fusjon

En fusjon vil lede til den nye landsforeningen NHO 
Service og Handel som vil få 6.369 virksomheter, 
med over 88.000 årsverk. Landsforeningen blir nest 
størst i NHO-systemet etter Norsk Industri.

Vedtaket er som følger:

1. NHO Handel innlemmes som en del av NHO 
Service, der NHO Handel og NFVB blir nye 
bransjeforeninger i landsforeningen. Endringen får 
organisatorisk virkning fra generalforsamlingen i 
oktober 2017, med forventet synergi og økonomisk 
virkning fra 2018.

2. Nytt navn på landsforeningen blir NHO Service og 
Handel.

3. Ny kontingentmodell vedtas, med 
overgangsordning frem til 2020. Administrasjonen 
gis fullmakt til tilpasninger for de enkeltbedrifter der 
det er tvilstilfelle om ny kontingent.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de 
organisasjonsendringene og stillings-
innplasseringene som følger av fusjonen, basert på 
nær dialog med de ansatte underveis.

5. Vedtektene for den fusjonerte LF endres slik at 
det slås fast at alle de 8 bransjene er representert i 
styret.

Bedriften og de tillitsvalgte, Hovedavtalens regler 
kl. 12:30 - 15:00
Samarbeidet med de tillitsvalgte kan være utfordrende. På 
dette kurset behandler vi de grunnleggende spillereglene om 
partssamarbeid på bedriften. God innsikt i reglene kan gjøre 
relasjonen til de tillitsvalgte enklere. Kurset går over en halv 
dag og holdes av erfarne forhandlere/advokater. 

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler er 3. oktober.

Ekstraordinær generalforsamling i NHO Service gikk 2.juni med stort flertall inn for å tilrå fusjon 
med NHO Handel.

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler

Lurer du på hvordan et hovedoppgjør gjennomføres? Har du spørsmål om det er nødvendig å inngå en særavtale eller hvordan du 
skal få sagt den opp. Tenker du på om alle ansatte er dekket av AFP-ordningen. 

Kursavgift kr. 750,- pr. kurs for medlemmer 
Kursene organiseres som to halvdagskurs på samme dag. Det vil si at du kan velge å gå på ett kurs (halvdags) eller begge 
(heldagskurs). Begge kursene inkluderer lunsj.  Kursprisen inkluderer utskrift av aktuelle lovtekster og øvrig kursmateriale.

Kurs om tariffavtaler 
kl. 09:00 - 11:30
Disse og mange adre spørsmål vil du får svar på på dette kurset 
som tar for seg de viktigste tingene du må vite om 
tariffavtalesystemet. Vi tar utgangspunkt i avtalene som er mest 
brukt i servicebransjen. Kurset holdes av erfarne 
advokater/forhandlere og egner seg for daglig leder HR-ansvarlig. 

Den nye landsforeningen vil 
etter fusjon ha følgende 
bransjer (alfabetisk):
- Arbeid og Inkludering
- Bemanning og Rekruttering
- Drift
- Frisør og Velvære
- Handel
- Helse og Velferd
- Renhold og Eiendomservice
- Sikkerhet og Beredskap

NHO Handels generalforsamling 
behandler saken 14.juni. 
Fusjonen skal endelig behandles 
på NHO Services ordinære 
generalforsamling i oktober.



3Nyhetsbrev for området FDV  nr. 2/2017

Faktura-alarm
- Vi fikk en faktura på 4.450 
kroner som fikk 
alarmklokkene til å ringe. 
Logoen ligner på NHOs 
logo, bare grønn, sier 
André Busch som driver 
Bush Sørensen 
Rengjøringsbyrå i Bodø.

André Busch vil avare
andre bedrifter mot 
kreative faktura på 
tjenester du ikke har 
bestilt og som særlig 
sendes ut når det nærmer 
seg ferietid.

Offentlig/ privat samarbeid om beredskap 
på nasjonalt og kommunalt nivå

Bekjemper rotter uten gift

Når Stavanger kommune fra første juni blir 
den den første i landet til å bekjempe rotter 
uten bruk av gift, får de hjelp av vår 
medlemsbedrift Anticimex.

Målet er at gift ikke skal komme på avveie i 
naturen slik at andre dyr, barn eller andre 
blir rammet.
- Vi kjenner ikke til at andre kommuner i 
Norden har forsøkt dette. Det vanligste er å 
bruke en kombinasjon av giftfrie løsninger 
og bruk av giftig åte, sier vann- og avløpssjef 
Jarle Furre i Stavanger kommune til 
kommunens nettsted.

NHO og NHO Service har 
medlemmer som dekker anslagsvis 
90 % av markedet for 
skadesanering og sikkerhet. Disse 
har virksomhet over hele landet. 
Selskapene har kunder innen 
offentlig virksomhet og privat 
næringsliv i det daglige. Bransjene 
leverer også tjenester knyttet til 
sikring under store og små skader 
samt etterarbeider etter det 
samme. Dette gjelder også hos 
kommunale forsikringstagere. 

Gjennom hele 2016 har bransjene 
sammen med representanter for 
DSB og KS arbeidet med å utvikle et 
notat som beskriver hvordan man 
kan oppnå bedre beredskap ved 
hjelp av samhandling mellom 
kommuner, skadesanering- og 
sikkerhetsbransjen. Notatet ble 
presentert på en konferanse i regi 
av NHO Service, DSB og KS i 
september 2016.

18 mai ble det avholdt et 
samarbeidsmøte mellom NHO 
Service, NHO Innlandet og 
beredskapsledelsen hos 
Fylkesmennene i Oppland og 
Hedmark.  Under møtet gjennomgikk 
man en kartlegging av næringslivets 
erfaringer med og vilje til å bidra i 
kommunenes og fylkesmannens 
beredskapsarbeid. Dette ga 
spennende resultater og har lagt 
grunnlag for at det skal arrangeres en 
felles beredskapsdag høsten 2018 
hvor både Høyskolen i Innlandet, 
NTNU, Forsvaret og næringslivet 
deltar og bidrar. Målgruppen er 
kommuner og næringslivet. En 
programkomite er nedsatt og har sitt 
første møte i juni 2017.

NHO Service i samarbeid dessuten 
med KS og DSB inviterer til en 
konferanse om «Offentlig og privat 
samvirke i kriser» 21 -22.09.17 
Se agenda og påmelding

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/beredskapskonferansen2017/
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Ringer i Vannet avtaler pr mai 2017
Det er nå 38 medlemmer 

i bransjeforeningen Drift 

som til sammen har 452 

avdelinger som er med i 

Ringer i vannet. Dette 

gjør Drift til den med flest 

avtaler i NHO Service

Bransje Antall avtaler/avdelinger omfattet av avtale

Drift 452

Renholdsbransjen 102

Bemanning 50

Sikkerhet 40

Barn & Ungdom 32

Arbeid og Inkludering 24

Helse og Velferd 18

NHO Service medlemmer viser 
samfunnsansvar og rekrutterer 
personer med nedsatt arbeidsevne. 
Gjennom prosjektet Ringer i Vannet, 
hvor Arbeids- og inkluderingsbedriftene 
sammen med øvrige NHO medlemmer 
bidrar til å få flere personer ut av NAV 
systemet og inn i ordinære jobber, ser 
vi at nøkkelen til suksess ligger i tett 
oppfølging av både bedrifter og 
kandidater til jobb. Dette er det 
viktigste prosjektet som gjennomføres 
for å nå målene i IA-avtalens delmål 2. 
Totalt fikk 1550 personer på tiltak 
ordinært arbeid i 2016. 

Dette vitner om en stor 
inkluderingsvilje blant NHOs 
medlemsbedrifter, likevel er det behov 
for flere bedrifter åpner dørene for en 
som virkelig trenger jobb. Vi har en 
målsetning om at 10% av 
medlemsbedriftene skal ha tegnet en 
Ringer i Vannet avtale i løpet av 2018. 
Ringer i Vannet hjelper NHOs 
medlemsbedrifter med rekruttering av 
arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens 
behov og finner kostnadsfritt riktig 
person til jobben. Folk som har falt 
utenfor arbeidslivet får dermed en 
viktig mulighet til å komme seg i lønnet 
arbeid. 

Det er i dag totalt 35 konsernavtaler, 
hvor 17 er i NHO Service og 1781 
regionale avtaler i NHO bedriftene 
totalt. Dette utgjør 7,05% av NHOs 
medlemmer. På topp blant alle 
landsforeningene er NHO Service med 
718 avtaler, etterfulgt av NHO Reiseliv 
med 265 avtaler og Norsk Industri med 
192 avtaler.

Finn din kontaktperson

Disse er med:

4Service AS, Avd. Hammerfest

4Service AS, Hovedavd.

Aberia Rømskog Spa og Resort AS

Best Transport AS

Brest AS

Coor Service Management AS Avd. 
ABB Skien

De 3 Stuer AS, Avd. Trondheim

Du Godeste AS Administrasjon

Elite Drift AS, Avd. Kantine 
Løvenskiold-Vækerø 50118

Elite Service Partner AS, Avd. 
Kantine Ålesund Postterminal 50079

Eurest AS, Hovedkontor

EuroPark AS, Avd. Bergen

EuroPark AS, Avd. Gardermoen

EuroPark AS, Avd. Lillehammer

EuroPark AS, Avd. Oslo/Hovedavd.

Falck Redning AS, Avd. Østre Aker 
vei

Falck Redning AS, Hovedavd. Oslo

ISS Facility Services AS

ISS Serveringspartner AS, Avd. 
495033 OSL Camp syd

ISS Service Management AS, Avd. 
Bedriftservice Oslo

ISS Service Management AS, Avd. 
Catering Oslo

ISS Service Management AS, Avd. 
Eiendom Oslo

ISS Service Management AS, Avd. 
Kontorstøtte Oslo

Løvetann AS

Matvarehuset AS

NEAS Teknisk Drift AS, 
Hovedavdeling

Recover Nordic AS Skadeservice 
Drammen

Recover Nordic AS Skadeservice 
Hordaland

Recover Nordic AS Skadeservice 
Sarpsborg

Recover Nordic AS Skadeservice 
Trondheim

RVS AS

Sandfærhus Parkering AS

Selecta AS

Selecta AS Avd. Salg

Sodexo AS, Hovedkontor og 
Administrasjon

Toma Facility Services AS, 
Admin/Drift

Trondheim Spektrum

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/finn-kontaktpersonen-for-din-region/
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11. juni: Anskaffelseskonferansen 2017

13. Juni                  Fagdag for skadesaneringsbransjen

30. august: Regionalt møte i Tromsø
NHO Service 

05. sept:                Digitalisering og Robotisering
NHO Service

21.-22. sept: Beredskapskonferansen 2017

17. okt: Årsmøte/generalforsamling
i NHO Service

8. nov: Regionalt møte i Bergen
NHO Service

Lasse Tenden har ansvaret for 
Området FDV i NHO Service
E-post: lasse.tenden@nhoservice.no
Telefon:  930 91 100

Nyhetsbrev for området FDV  nr. 2/2017

− Støtte til forskning og innovasjon gir bedriftene mulighet til å tenke langsiktig. 
Forskningsrådets rekordstore utlysning på 1,12 milliarder kroner er et viktig 
skritt på veien mot å løfte norsk næringslivs konkurransekraft gjennom 
innovative produkter og tjenester, sier næringsministeren Monica Mæland i en 
pressemelding.  Mer her

Søk 
støtte

Bak rapporten står Nettverket for Språktjenester i NHO 
Service. Den ble presentert 16.05.17 i møte med 
Justisdepartementet, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
(IMDi) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA).
Rapporten bygger på data fra medlemsbedrifter, samt 
innhentede data fra Statistiske Sentralbyråa (SSB). Rapporten 
omfatter markedsoversikt, herunder leveranser fra 
aksjeselskaper, enkeltmannsforetak og offentlig formidlede 
tolketjenester, samt sentrale måleparameter ved leveranse av 
tolketjenester fra private leverandører i 2016. 
Mange parametere har aldri tidligere vært kartlagt og det 
fremkommer viktige data som inntil denne rapporten ikke har 
vært dokumentert. Sentrale funn og årsakssammenhenger er 
kommentert og begrunnet, sier Lasse Tenden som har ansvar 
for bransjen i NHO Service.
Sentral i arbeidet er analyseansvarlige, Linn Pettersen og 
seniorrådgiver Lasse K. Tenden i NHO Service. 
Bedriftsrepresentantene er Tove Jensen fra Hero Tolk AS og 
Marte S. Sigmundstad fra Amesto Tolk AS. Disse utdypet og 
svarte på spørsmål på møtet 16.05. 
Fra Justisdepartementet møtte Anne Liltved og Toril Melander 
Stene, mens Jovana Todorovic møtte på vegne av IMDi. Tre 
representanter fra HiOA var også til stede.

Rapporten finner du her.

Unik data-innsamling for Språktjenester 

Nettverket for Språktjenester i NHO 
Service presenterte 16.05.17 den første 
årsrapporten for private språktjenester 
som er laget i Norge.

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/nhos-anskaffelseskonferanse-2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-tromso/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/digitalisering-og-robotisering/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/beredskapskonferansen2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/generalforsamling-nho-service-2017/
https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/vi-motes-i-bergen/
mailto:lasse.tenden@nhoservice.no
https://www.nhoservice.no/politikk/rammebetingelser/2017/11-milliarder-kroner-til-innovasjonsprosjekter/
https://www.nhoservice.no/bransjer/helse-og-velferd/spraktjenester/nyheter-spraktjenester/2017/unik-data-innsamling-for-spraktjenester/

