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4 viktige ting skulle på plass i renholds bransjen 

 

• Det var  fire viktige stolper i kampen mot sosial dumping i renholdsbransjen som skulle 
på plass:  

– ID-kort 

– regionale verneombud 

– offentlig godkjenningsordning 

– allmenngjøring.  

 

• DE FIRE TINGEN ER PÅ PLASS!! 
 

(I Hotell og restaurant bransjen har vi RVO ordningen) 
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 RVO inndelingen, 1.3.2013 kom 12 RVO delt på 5 

regioner med kontorplass i 

 

• Oslo 

 

• Kristiansand  

 

• Bergen 

 

• Trondheim 

 

• Tromsø 



      RVO FOR ØSTLANDSREGIONEN (Renhold) 

 

Ibrahim Yener og Steve Mutch  
 

 

Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland 

 

RVO Trøndelag ta Skjåk, Lesja, Dovre, Lom, Vågå, Sel og Nord-Fron 
(Oppland) og Folldal, Tynset, Alvdal, Tolga, Os (Hedmark) 

 

 



               Ordningen omfatter 

 

 

Det går etter næringskoder (NACE-Koder) 

 

• Overnattingsvirksomhet (55) 

• Serveringsvirksomhet (56) 

• Rengjøringsvirksomhet (81.2) 



                          Finansiering 

 

 

 

• Arbeidsgiverne betaler en avgift på 0,065% av brutto lønnsutgifter 

• Avgiften er uavhengig av om man bare har et enkeltmannsforetak 

• Enkeltpersonforetak uten ansatte betaler bare 250 kr 

• Avgiften blir satt i et fond som administreres av styret 
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RVO vs. Arbeidstilsynets inspektør 

Regionale verneombud 

• Ansatt i Arbeidstilsynet  

• Offentlig tjenestemann 

• Myndighet etter forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning  

• Forvaltningsloven kommer ikke til 
anvendelse 

• Arbeidstilsynet har ikke instruksjons-
myndighet, tilligger Fondsstyret 

• Dataverktøy for planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av 
bedriftsbesøk (RVO-systemet) 

 

Arbeidstilsynets inspektører 

• Ansatt i Arbeidstilsynet 

• Offentlig tjenestemann 

• Myndighet etter arbeidsmiljøloven 

• Må følge forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler 

• Lovfestet tilsynsmyndighet 

• Lovfestede sanksjoner  

• Dataverktøy for planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av tilsyn 
(Betzy) 

 



                        Fondsstyret 

 

• Arbeidstilsynet 

• Fellesforbundet 

• Norsk Arbeidsmannsforbund 

• NHO Reiseliv 

• NHO Service 

 

Forskrift om administrative ordninger 
• Fondsstyrets oppgaver § 4-2 

 

 

 



Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

Formål § 1-1,  

Arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger  

§ 6 -1 

Virkeområde, NACE 

§ 6-2 

Kvalifikasjoner 

§ 6-3 

RVO myndighet og oppgaver 

§ 6-4 

Rett til opplysning. 
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 Bransje inndeling - region 
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                     Arbeidsoppgaver 

 

Å bedre helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) særlig i små- og 
mellomstore bedrifter og gjennom det, forebygge sosial dumping  

 

•  Besøk 

 

• Rådgiving og veiledning 

 

• Informasjons arbeid 

 

• Kurs 

 



Dette skal verneombudet ikke være: 
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Politi 

Mekler HMS-

sekretær 

Ensom 

ulv 

Verne-

leder 

Prest 



Hva vi sjekker ute på bedriftsbesøk 

 

• Antall ansatte 

• Har de verneombud eller annen ordning 

• Der hvor VO er på plass sjekker vi om det fungerer 

• Har leder og verneombud pålagt HMS kurs? 

• BHT 

• HMS perm/system: risikoanalyse, HMS-plan,  

• Tar vernerunder hvis nødvendig 

• Tilrettelegg av arbeid 



Besøk på arbeidsplass - overordnet 

 
Er det valgt 

verneombud? 
 

Fungerer 
vernetjenesten? 

Er det krav til 
verneombud, dvs > 

10 ansatte? 

JA 

NEI 

Lag avviksrapport  
og følg opp 

NEI 

NEI 

NEI 

Opplys til arbeidsgiver 
om plikt til å velge 

verneombud og tre inn i 
rolle som verneombud og 

gå vernerunde . 

Opplys til 
arbeidsgiver om 

plikt til å ha skriftlig 
avtale 

JA 

Rapporter til 
Arbeidstilsynet FREMDELES 

AVVIK 

JA Avslutt 
besøk/oppfølging 

uten anmerkninger 

OK 

Er verneombud valgt 
bort ved skriftlig 

avtale? FORHOLD 
RETTET 



           Gjennomført bedriftsbesøk og tiltak - 2013 

• Antall besøk                                                                             332 

• Antall bedrifter med VO                                                   123 

• Antall bedrifter med VO, som ikke fungerer                58 

• Antall bedrifter uten VO                                                   16 

• Antall VO opprettet med bistand fra RVO                         12 

• Antall bedriften uten skriftlig avtale, med krav om det       57 

• Antall skriftlige avtaler etablert el valg VO med bistand fra RVO    34 

• Antall bedrifter uten AMU, med krav om AMU                3 

• Antall AMU etablert med bistand fra RVO                         3 

• Antall ganger trådt inn som verneombud                         0 
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                                     ID-kort ?  

 

• HMS-kort. 

• Krav  om bæres synlig 

 

 

 

 

• Grupper som foreløpig er unntatt for kravet om ID-kort 
– Lærlinger/personer på attføringstiltak lønnet av NAV 

– Elever som har praksis i forbindelse med NAV 

– Flyktninger i introduksjonsprogram lønnet av kommunen/arbeidstrening/praksis 

– Offshore 
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                          Utfordringer 

 
• Forskjellige utfordringer for RVO renhold 
• Antall bedrifter 
• NACE kode 
• Hva er HMS og BHT 
• Aktiv BHT samordning. 
• Godkjent kurs/ikke lett å finne noe som passer bransjen 
• Mange flotte permer/skjema som står tomme 
• Uvitende daglige ledere 
• Å kom i kontakt med ansatt 
• Ledelse som er utpekt som verneombud 
• Språk (ansatt og ledelse) 

 
 



Vår nettsider – www.rvofond.no 
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