Trond Husby arrangerte Cleaning-konferanse for femte gang og traff godt med temaene.

Tematisk blinktreff
Det begynner etter hvert å bli mange arrangører av
renholdskonferanser her i landet. Cleaning.no treffer
godt med sine temavalg.

S

å vel ledere som renholdere
fikk påfyll gjennom de
mange foredragene. I alt deltok
rundt 80 personer og utstillere,
og Trond Husby, som arrangerte Cleaning-konferansen
for femte gang, var godt fornøyd med oppslutningen.
Hent arbeidskraft fra Nav

Mange i renholdsbransjen merker hvor vanskelig det er å få
tak i kompetent arbeidskraft.
– Pr. nå er 70 000 mennesker arbeidsledige. Av disse står
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3304 registrert med et ønske
om å jobbe i renholdsbransjen. 3304 er altså motivert
for å begynne i bransjen, sa
Simona Manolova fra Nav.
Hun kunne opplyse at Nav
har mange forskjellige tilskuddsordninger for potensielle
arbeidsgivere: Lønnstilskudd kan
brukes for personer som ikke kan
jobbe i full stilling eller trenger
noe tilrettelegging. Gjennom
Jobbsmak kan en person prøve
seg i et yrke. Mentortilskudd er
et opplegg der du blir en slags

fadder. Inkluderingstilskudd kan
gis hvis en person trenger et kurs
for å utføre yrket sitt eller har
behov for arbeidssko, verktøy
eller annet. Enda en mulighet er
Arbeidstrening (praksis), som er
en ordning for personer som har
et behov for et kvalifiserende løp.
Treff rett kandidat

Hva skal til for å få en person
inn i en ordinær ansettelse? Hege
Roligheten fra Nav ga tips:
– Som arbeidsgiver bør du
begynne med å lage en presis
arbeidsbeskrivelse. Ta gjerne
utgangspunkt i kravspesifikasjonen fra en tidligere utlyst
stilling. Både arbeidssøker og

arbeidsgiver vil da lettere kunne
se om personen egner seg i yrket.
Få med detaljene. Det er stor
forskjell på å jobbe som renholder på et hotell og i et sykehus.
– Skal kandidaten jobbe på
hotell, skriv hvor mange rom
arbeidsgiver forventer rengjort
i løpet av en vakt. Før opp
arbeidstid, arbeidssteder, krav til
forståelse av ulike arbeidsverktøy, om man skal jobbe alene,
om det er mulighet for ekstra
ansvarsområder på sikt, hva som
er rutinene ved fravær, med mer.
– Når du treﬀer godt med
utvelgelsen, får du som regel
veldig lojale ansatte, mener hun.
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– Stråler du ut en god holdning, gir du også inntrykk av at du er viktig
for jobben, mener renholdsoperatør Sonja Bielefeldt.

Nettbasert læring overtar

Trond Husby fra Cleaning.
no reflekterte rundt fremtidens
grunnopplæring i renhold. Går
det i retning nettbasert, eller
vil mer tradisjonelle kurs holde
stand? Selv tilbyr han begge
deler, i det han både avholder
seminarer/kurs og driver landets eneste oﬀentlig godkjente
nettskole innenfor renhold.
Husby merker at nettskole de
to siste årene har tatt over for
personlig oppmøte. Likevel kan
nok en hybrid løsning være
fornuftig også fremover, det vil
si både klasserom og nettkurs.

dige og verdifulle, men prøv
å være utstøtt, så ser vi at
vi er flokkdyr, sier han.
– Vi trenger alle å ha en
mening med arbeidet. Da er
det viktig at det stilles krav til
oss i en jobbsituasjon. Men 54
prosent av oss oppgir at leder
i liten eller svært liten grad er
tydelig på forventninger og krav.
– En uformell lederstil kan
fort bli retningsløs. 8 av 10
ledere mener at de legger godt
til rette for engasjement og
motivasjon blant sine ansatte.
2 av 10 ansatte er enige.
– 85 prosent av lederne i
norske virksomheter benytter
uformelle samtaler for å stille
konkrete krav til sine medarbeidere. Men husker medarbeidere det? Kanskje ikke.
Rengjøring = risiko

Regionale verneombud (RVO)
besøker små og mellomstore
bedrifter innenfor blant annet
hotell, restaurant og renhold.
Målet er å hjelpe bedriftene til å
få i gang en god vernetjeneste. Å
være renholder er faktisk blant
de yrkene som topper både
fraværs- og skadestatistikk:
– Renholdere er på tredjeplass
blant alle yrkesgrupper når det
gjelder å utvikle hudeksem. For
KOLS er renholdere på førsteViktig å være tydelig
Psykolog Audun Brederup Peterplass, for muskel- og skjelettlisen fra Stamina Census presenterte delser på fjerde, for rygglidelser
tanker rundt medarbeiderskap.
på sjette og for langtidsfravær
– Vi mennesker liker å
(17 dager eller mer) på åttense på oss selv som selvstendeplass, opplyste de regionale
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Ibrahim Yener og Elise Karin Slåtten er blant de regionale
verneombudene som jobber for tryggere arbeidsforhold i
renholdsbransjen.

verneombudene Elise Karin
Slåtten og Ibrahim Yener.
Blant andre spennende foredrag under konferansen kan
nevnes gratisverkøyet Risikohjelpen.no, fordeler og ulemper
med NS INSTA 800, vil roboter ta jobbene fra renholdere?,

hva skal til for å få utbytte av
sensorer og internett-«dingser»,
kulturforskjeller og mye annet.
TROND ERIK HILLESTAD

trond@askmedia.no
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