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Min bakgrunn

• Juridisk embetseksamen, og er utdannet husøkonom (HiAK)

• Color Line 1996-2006 

• DSS fra 2006

• Leder siden 2000

• Engasjert i renholdsfaget og ledelse

"Å jobbe med renhold og skape resultater er utfordrende og 

motiverende"



DSS mal:Tekst med kulepunkter

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

• Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er underlagt 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca. 650 ansatte

• DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene

• Kundeløfte: "Sammen for felleskapet"

• Verdier:  Hjelpsom, Engasjert , Profesjonell 



DSS mal:Tekst med kulepunkter

Renholdstjenesten i DSS

• DSS leverer renholdstjenester til samtlige departementer og RRA     (med 

unntak av FD og SMK)

• Tjenesten leveres i egen regi

• Store endringer etter 22.7.11:

• Antall ansatte, lokasjoner, type bygg mm

• Omstilling og effektiviseringsprosess igangsatt 2013

• Planlegging av nytt regjeringskvartal 



Omstilling



Bakgrunn for omstillingen 

• Makroøkonomisk utvikling 

• Endrede rammebetingelser 

• Digitalisering/ ny teknologi

• Erfaringer fra tidligere effektiviseringsprosesser (1990 og 2000 tallet)

• Renhold er den største enkeltkostnaden i byggets driftsfase 

• Nytt Regjeringskvartal 



Mål med omstillingen 

Konkurransedyktig renholdstjeneste

• Brukertilfredshet

• Kvalitets - og servicenivå

• Kostnadsnivå 



HVA ER VIKTGST Å SATSE PÅ FOR 

Å LYKKES I FREMTIDEN?



Satsningsområder

• Rekruttering

• Involvering av medarbeidere 

• Kompetanseutvikling

• Sikkerhet 

• Brukeroppfølging

• Digitalisering og ny teknologi 

• Miljøtiltak 

• Standardisering

• Benchmarking

• Åpenhet  



"Nobody dreams of becoming a cleaner"
Dr. Ilham Kadri

President and CEO, Diversey Inc



Rekruttering 

• Den største utfordringen for renholdsbransjen 

• Ansettelsesprosessen er høyt prioritert

• Vi leter etter medarbeidere med følgende 

egenskaper :  
• Faglig dyktighet 

• Engasjement 

• Serviceinnstilling 

• Arbeidsmiljøskapende



Involvering av medarbeidere

• Informasjon vedørende:

• Omstilling

• Effektiviseringsprosess 

• HVORFOR og HVORDAN skal omstillingen foregå

• Allmøter, teamsamtaler, individuelle samtaler



Kompetanseutvikling 

• Fagbrev

• NS- INSTA 800 sertifisering

• Besøk fra leverandører

• Testing av renholdsutstyr/ maskiner

• Messebesøk

• Opplæringsvideoer 

• Opplæringsmanualer 



Miljø

• Avfallssortering/ miljøstasjoner

• Orbio OS3

• Renholdsmaskiner 

• Miljøsertifisering (Miljørfyrtårn) 



Ny teknologi

• Roboter

• Investering i moderne renholdsmaskiner

• Test av sensorer



Digitalisering 

• Digital tegningsbasert renholdsplan

• Digital fordeling av arbeid / lett tilgjengelig og effektiv informasjon

• Dokumentasjon - verdi for hele DSS / Statsbygg 

• Avviksrapportering

• Statistikk 

• Økt fokus på tjenestens merverdi 



Standardisering



Åpenhet 



DSS mal:Tekst med kulepunkter

Erfaringer

• Mindre, tidsavgrensede pilotprosjekter 

• Samarbeid på tvers av avdelinger, leverandører, etater (eks. Statsbygg)

• Gjennomføringsevne, engasjement og fagkunnskap 

• Økt yrkesstolthet /positiv oppmerksomhet fra brukerne 

• Krevende og spennende!



"Jeg kommer aldri til å klare det"
Amelia N. 43 år, fagarbeider DSS, 2015

" Hadde ikke jeg hatt denne iPaden hadde jeg 
ikke visst hva jeg skulle gjøre i dag"

Solveig M.  65 år,  renholder DSS, 2017



Hva har vi oppnådd?

• Lønnskostnader ned 18% fra 2015 – 2017

• Sykefravær ned 40% i perioden 2015 – 2017

• Antall medarbeidere med fagbrev: 44% pr. 31.12.17

• Brukerundersøkelsen 2016:  score 75

• Kundeundersøkelsen 2017

• Benchmarking 2017



Er vi i mål?



Satsningsområder

• Rekruttering

• Involvering av medarbeidere 

• Kompetanseutvikling

• Sikkerhet 

• Brukeroppfølging

• Digitalisering og ny teknologi 

• Miljøtiltak 

• Standardisering

• Benchmarking

• Åpenhet  



Fremtid



"A neuroscientist (…) told me that, for the 

foreseeable future, AI would be good for “cleaning 

toilets”, but not much else. Is he wrong?"
Martin Ford, "Rise of the robots"



"I think he’s got it backwards. To build a robot that can 

clean toilets or do the things a housekeeper might do is a 

tremendous technical challenge. 

To build a software system that can automate a job held 

by someone with a college degree is much easier. 

Robots can already do all kinds of remarkable things, like 

land airplanes or trade on Wall Street. It’s certainly way 

beyond cleaning toilets."
Martin Ford, "Rise of the robots"



“Up to 40 per cent of the total professional 

cleaning market can be addressed by 

autonomous solutions”
Hans Henrik Lund

President and CEO, Nilfisk - Advance ⅍, 2018



DSS mal:Tekst med kulepunkter

CLEANING IN A DIGITAL WORLD - WFBSC CONGRESS - BERLIN SEP 

2017

• Cleaning is a process, not a product – and is therefore perfect for digitalization

• Cleaning will not be a stand-alone service but will be integrated with the other 

FM services

• Cleaning on demand/ connected cleaning

• Cleaning will remain a peoples industry, digitalization will not replace cleaning 

jobs. Instead, it will simply support and augment cleaning processes

• Recruiting will remain a big challenge



DSS mal:Tekst med kulepunkter

• Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) in training programs

• Transparency /Measuring cleaning outcome / We have to show the value of 

cleaning  - we have to compete on more value and not on cost

• "Disrupt or be disrupted"

• Digitalization is not the only solution: - Nano technology and biotechnology

• Technology has to support your business model 



Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert renhold?





Takk for oppmerksomheten


