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Hvem er ISS?



A leading market position – Group

Group
Revenue 2015: DKK 79.6bn

ISS is able to deliver IFS globally, regionally, 
and nationally, due to:
• Global Corporate Client Organisation
• Global, regional and local excellence centres
• Self-delivery with FM capability allowing subcontracting 

NORTH AMERICA
Revenue: DKK 4.2bn

15,355 employees

NORDIC
Revenue: DKK 14.7bn

34,142 employees

EASTERN EUROPE
Revenue: DKK 1.6bn

17,502 employees
PACIFIC

Revenue: DKK 4.5bn
12,407 employees

ASIA
Revenue: DKK 10.1bn

190,306 employees

LATIN AMERICA
Revenue: DKK 3.6bn

44,178 employees

WESTERN EUROPE
Revenue: DKK 40.9bn

190,753 employees

Facility Management

Property

Support

Catering

Cleaning

Security
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Fun Facts
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114 års erfaring gir et sterkt grunnlag

Blir privateid av EQT og 
Goldman Sachs CP

Etablerer seg 
i Nord-
Europa

1965

Medarbeider nr. 
100 000 ble 
ansatt

1989

Ny strategi: 
Ledende fasilitets-
tjenester over hele 
verden 

2000

Etablerer seg 
ytterligere
i den 
nordiske 
regionen

1946

Etablerer seg
i Sør-

Amerika
(Brasil)

1973

Etablerer 
seg i Asia

1995

Etablerer seg på 
det australske 
markedet

2002

Etablerer 
seg innen 
rengjøring

1934

Stiftes i 
Danmark 
som 
sikkerhetsselsk
ap

1901 2005 2007

Etablerer 
seg i USA 
gjennom 
Sanitors-
oppkjøpet

2008

Lanserer ISS 
Way-strategien 

2010

Passerer 
500 000 
ansatte

2009

ISS kommer 
vellykket 
gjennom 
finanskrisen

2006

Etablerer den 
globale 
kundeenheten 

Etablerer seg 
på flere 
voksende 
markeder

Vinner flere store 
kontrakter med blant 
annet HP Americas og 
UK FCO

Vinner en 
kontrakt med 
HP IFS
i Europa, 
Midtøsten,
Asia og 
Stillehavsasia

Del 4: Fakta om ISS

2013

Blir kåret
som nr 1 av
IAOP for 
første gang

Blir børsnotert på 
Københavns Fondsbørs 

2014

Blir kåret
som nr 1 av
IAOP for 3. 
året på rad

2015

Blir kåret
som nr 1 av
IAOP for 2. 
årets på rad



Landsdekkende er en av våre styrker…

60 regions- og avdelingskontorer

Ca 10.000 ansatte

Hovedkontor i Oslo

Omsetning 2015: 5,3 milliarder kroner

http://www.gonorway.com/go/images2/kartsvalbard250.jpg
http://www.gonorway.com/go/images2/kartsvalbard250.jpg


Del 5: ISS sine tjenester



Synspunkter og erfaringer med NS’en
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”I 2015 - 2016 ser vi for 
første gang en trend i økt 

bruk av NS 8431 
standarden men,...”
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Årene gikk og så skjedde dette…

Anbudskonkurranser til det offentlige i 2014

 54 tilbudskonkurranser hvorav 34 var renhold

 20% benytter NS 8431

 Alle kom i Q4

Anbudskonkurranser til det offentlige i 2015

 32 tilbudskonkurranser hvorav 20 var renhold

 28% benytter NS 8431

Anbudskonkurranser til det offentlige i 2016

 47 tilbudskonkurranser hvorav 32 var renhold

 32% benytter NS 8431
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…men, utfordringen nå er:

Praktisk talt alle offentlige oppdragsgivere endrer vilkårene i 
standarden. Hvorfor?

De fleste endringer fra oppdragsgivere er på punkter som er viktig for 
leverandør industrien og som gir en mer ubalanserte kontrakt:

 Fakturering, betaling, prisregulering, erstatningsansvar, forsikring

 Fravikelse/endringer særlig på disse punktene gir ensidig fordel for 
oppdragsgiver

Disse endringene overfører urimelig mye risiko over til leverandøren

Ingen forsikringsselskap utsteder ansvarsforsikringer uten begrenset 
sum.

Ansvar uten grense kan derfor være konkurransehemmende –
mindre selskap har ikke «musklene» til å møte krav – hele 
selskapets balanse er satset!
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Beste og verste eksempel…

 Verste tilfelle: Politiet 
fellestjenester

 10 sider med endringer !!

 Ubegrenset ansvar

 Urimelige høye bøter på 
kvalitetsavvik

 Beste tilfelle: Avinor Flesland 
lufthavn

 Kun 1 side med endringer !!

 Begrenset ansvar

 Ingen bøter ved avvik



Kort konklusjon

ISS lever godt med NS 8431:2015 som den er - uten endringer!

Men vi er ikke videre enig med Pkt 5 Kontraktsperiode i standarden (5 år)

 Det var blandende mening i Komiteen på dette punktet 

 Vi registrerer også at det er dette punktet som alltid blir endret av oppdragsgiver – hvilket er helt OK for 
oss…

Den nye forskrift om offentliganskaffelser fra 1.1 pålegger offentlig virksomhet å benytte 
offentlige standardvilkår?
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Synspunkter & erfaringer med INSTA’en



NS INSTA 800
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 Mer utbredt bruk fra det offentlige

 Regulerer behovsrenhold fremfor 
frekvensrenhold

• Vi har tatt i bruk ny teknologi – brikker

 Standarden er OK ved riktig bruk

• Forutsetter fornuftige og tilpassede 
kvalitetsprofiler

 Det finnes ikke noe bedre alternative…



…men det er noen utfordringer også.

Oppdragsgiver/bruker har ikke satt seg inn i hvordan 
INSTA standarden virker

• Manglende kunnskap om standarden er en 
utfordring

 Avvikende tolkning av INSTA fra konsulenter

 Urimelige sanksjoner (bøter) ved avvik

• Sanksjoner er faktisk ikke regulert i standarden

• Disse er innført av oppdragsgiverne

• Det er allerede sterke sanksjoner i NS’en ved 
avvik (12.4 Manglende leveranse (prisavslag), 
16.1 Oppsigelse og 16.4 Heving av kontrakten)



Spørsmål
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Takk for oppmerksomheten
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