Velkommen til Faglig frokost!
Tema: Påseplikt i praksis – utfordringer og erfaringer
På Det Norske Teatret, Bikuben, Kristian IV`s gate 8, 0164 Oslo.
Torsdag 4. oktober 2018, Kl 08.00 – 11.00
Frokost serveres fra kl 08.15.
Kl 08.45. Brede Edvardsen, Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi får høre om
bakgrunnen for påseplikt(allmenngjøring) – og deres syn på saken. Det vil også bli presentert
tall fra Arbeidstilsynet som viser status på deres tilsyn hos bedrifter og kjøpere av renhold.
Kl 09.15 Arbeidsgiver. Beate Voetman, seniorkonsulent kontrakts- og leverandøroppfølging
DNB. Beate tar for seg kontraktsformuleringer og rutiner i DNB.
Kl 09.45 Arbeidsgiver. Vibeke Fjelltun Nilsen, Husøkonom i Oslo Kommune, Sykehjemsetaten.
Vi får høre om hvordan den praktiske gjennomføringen foregår. Et innblikk i hvordan man kan
tilrettelegge i en travel hverdag.
Kl 10.15 Rengjøringsbyrå. Royal Renhold ved daglig leder Kim Johnsen. Royal Renhold er en
av de største leverandørene av renholdstjenester i Oslo, Akershus og nærliggende kommuner.
Omsetter idag for over NOK 150 mill og har 400 medarbeidere.
Vi får høre om deres rutiner og erfaringer.
Kl 10.50 Oppsummering.
Pris kr 150,-. Betales ved påmelding til konto: 1503.18.01424
Merk innbetalingen med ditt navn og «frokostmøte 04.10.2018»
Bindende påmelding foretas innen 01.10.2018 til:
Elisabeth Enger: Elisabeth.enger@essity.com
Maien Winther: mwinther@getmail.no
Med vennlig hilsen Elisabeth Enger og Maien Winther, nettverkskontakter i NFSR
MERK:
Følg møtet direkte på nettet! Har du ikke anledning til å komme, men ønsker likevel å følge
møtet? Det kan du nå. Møtet vil bli streamet direkt på vår Facebookside og på vår nettside.
Det betyr at du får levende bilder og lyd direkte på din mobil, nettbrett eller pc mens møtet
pågår. Det eneste du trenger å gjøre er å gå til vår Facebook- eller nettside og trykke på
videovinduet som dukker opp når møtet avholdes. Et opptak av møtet vil også ligge
tilgjengelig på vår facebook- og nettside i en periode i ettertid.

