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Service og handel –
for mennesker, av mennesker

Bransjeforeningen Drift og service

Servering, kantine 
og matomsorg

Skade-
begrensning SkadedyrIntegrert 

Fasilitetsstyring
Byggdrift- og 

eiendomsservice

Strategiske fokusområde: Bærekraft
Miljø og klima.      Inkludering/integrering.

Økt bærekraft, 
verdiskapning og 

konkurransekraft for 
bedriftene

Bedre markedstilgang 
til offentlig sektor.

Styrke et seriøst og 
inkluderende arbeidsliv.

Kompetansetiltak, god 
fagopplæring og 

rekruttering.
Bransjerettede tiltak.

1.Bevilling: forenkling
2.MVA:ensartet
3.Kompetanse og 
rekruttering
4.Miljø og planet, helse 
og ernæring

1.Eiendoms-FM
2.Industri-FM
3.Urban FM
4.Integrert bærekraft

1.Bransjestandard 
Skadesanering
2.Kompetanse- og 
kvalitetsutvikling
3. Regelverk 
brannskiller
4. Sirkulærøkonomi

1.Fagbrev og høyere 
utdanning
2.Ressurs- og 
klimaeffektiv drift

1.Bransjebygging
2.Folkehelse
3.Kvalitet og 
kompetanse
4. Kjemikaliefrie 
metoder

Renhold

1.Bransjeprogram 
2.Fagbrev og høyere 
utdanning
3. Standard og 
sertifisering
4.Plast og kjemi

Fakta og statistikk Analyse og bransjekunnskap Samarbeid Bygge bransjene Aktiviteter og leveranser Synliggjøre 
prestasjon og seire

Politisk strategi 2021 - 2025
- hva må vi arbeide med for å oppnå ønskede endringer
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• Seriøst arbeidsliv sikrer velferd og like konkurransevilkår
Arbeide for
• forutsigbare rammebetingelser, 
• mer målrettet myndighetsoppfølging, 
• videreutvikle 3-partssamarbeidet
• å redusere svart arbeid
• Ordninger og økonomisk incentiver for utvikling av et profesjonelt marked for tjenester i 

hjemmet

• Åpne offentlige markeder bidrar til innovasjon og fremmer kvalitet
Arbeide for å
• utvikle en en pragmatisk tilnærming til hva som egner seg å konkurranseutsette
• praktisk utprøving av nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat virksomhet for 

tjenestefornyelse
• etablere kvalitetsindikatorer og kartlegge dette i offentlig sektor og private markedet
• åpne nye markeder 

• Å utvikle kompetanse utvikler mennesker og bedrifter og gir mer 
fornøyde kunder
Arbeide for å
• styrke muligheter for livslang læring 
• sikre kvalitet og trygghet i tjenesteleveransene
• sikre innovasjon og bransjens fremme 
• utvikle nye tilbud og videreutvikle eksisterende tilbud 

• Økt sosial og miljømessig bærekraft tar hensyn til planetens 
tålegrenser og bygger livskraftige samfunn
Arbeide for
• at NHO-fellesskapet utvikler verktøy og tilbud for bærekraftarbeid for SMBer
• samarbeid med aktuelle aktører for å fremme bærekraft på tvers av bransjer
• å synliggjøre bransjenes bidrag til sirkulærøkonomi og klimareduksjon, og rolle i 

sosial inkludering og integrering og kompetansebidrag
• utrede grønne tariffavtaler innenfor drift- og servicebransjene

• Målrettet bransjeutvikling sikrer relevans, kvalitet,og
lønnsomhet for norske arbeidsplasser
Arbeide for
• at den enkelte bransjes behov, barrierer og drivkrefter preger bransjeutviklingen 
• å organisere prosjekter for spisset bransjeutvikling
• dialog med ulike myndigheter og instanser for å legge til rette for at drift og 

servicebransjene kan bidra til å løse samfunnsoppdrag
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• Rammebetingelser for å drive 
(service)næring i Norge

• Norgesmodellen for offentlige 
anskaffelser og regjeringens 
handlingsplan mot 
arbeidslivskriminalitet 

• Sammensetting av 
bedriftsmarkedet 
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• Godkjenningsordning, HMS-kort, 
oppdra kundene, prispress, 
allmenngjøring….

• Fremtiden handler også om å 
bevare

• Innovasjon handler også om å 
tviholde

• Gjentagende revitalisering for 
fremtidens renholdsbransje
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• Europeisk renholdsbransje:

• EUs arbeid med Social Dialogue
UNIEuropa og EFCI 

• Arbeidskraftsunderskudd

• Tech tech tech … 

• Doble fagbrev, med tech på topp? 
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• Lokal forankring er en
gigatrend

• Tjenestsektorens plass
i dette
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En annen gigatrend: I 2041 er det nesten 500.000 
flere personer over 65 år i Norge enn i dag
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23,0% 20,9% 20,4%

59,1% 57,6% 54,8%

17,9% 21,5% 24,8%

5.654.339

20412021 2031

5.392.161

20-64 år

5.875.453

0-19 år

65 år eller eldre

-41 599

+ 31 628

+ 493 263

Endring i antall 
personer fra 2021

Kilde: SSB 12881: Framskrevet folkemengde 1. januar 

Hele veksten i antall 
personer kommer i 
aldersgruppen over 65 år

6 fylker får en reduksjon i antall yrkesaktive i 
2042
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Kommunene får ulike utfordringer
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141kommuner (40%) får nedgang i befolkningen

249kommuner  (70 %) får nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder

154kommuner (43%)vil majoriteten av befolkningen være utenfor yrkesaktiv alder

I alle kommuner bortsett fra 1 vil veksten i befolkningen i ikke yrkesaktiv alder være høyere enn veksten i den 

yrkesaktive delen av befolkningen

De eldste har aldri har hatt større gjeld og ønsker 
i større grad å bruke penger
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Kilde: SSB 08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld

Antall personer over 67 år med gjeld og samlet gjeld i mrd NOK for personer over 67 år
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• Renhold er helt sentralt for å 
holde samfunnet i gang

• Det leveres i alle landets 
kommuner 

• Folkehelsebidraget er enormt

• Økt offentlig –privat 
samarbeid – også i 
hjemmemarkedet?

• Økt inkludering i arbeidslivet

• Konkrete bærekraftsbidrag
for økt konkurransekraft 
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• Sterkt partssamarbeid 
– også på fremtidens 
områder.

Takk for meg!
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