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Bakgrunn 
Treparts bransjeprogram renhold

• Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert 
mellom partene i arbeidslivet og myndighetene høsten 
2010 som en langsiktig satsning med målsetning om 
varige forbedringer i bransjen. 

• Renholdsbransjen har spesielle utfordringer når det 
gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og 
svart arbeid. Bransjen er blant annet preget av lav 
organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, utstrakt 
bruk av underleverandører og høyt innslag av 
utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping.
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Bransjeprogrammet skal bl.a.:

• Følge utviklingen i bransjen. Identifisere, systematisere og 
analysere relevante utfordringer i bransjen. 

• Drøfte behovet for evalueringer og vurdere effekten av iverksatte 
tiltak, herunder godkjenningsordningen, allmenngjøringsforskriften
og ordningen med regionale verneombud. 

• Drøfte behovet for justerte og nye tiltak, herunder tiltak for å sikre 
varige resultater og engasjement for programmet i hele bransjen.

• Bidra til informasjonskampanjer blant annet ved å utvikle 
informasjonsmateriell, herunder utarbeide en veileder for bestillere 
og leverandører i renholdsbransjen. 

• Ha et særlig fokus på opplæring og informasjon rettet mot 
utenlandske virksomheter og arbeidstakere. 
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Godkjenningsordning for 
renholdsbransjen

Ett av flere tiltak for å hindre sosial dumping og øke seriøsiteten i 
renholdsbransjen iverksatt 1.september 2012.

• Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal godkjennes av 
Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. 

• Alle arbeidstakere i godkjente virksomheter skal bære ID-kort på 
jobben. 

• Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke 
er godkjent. 
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– Godkjenningsordningen er et synlig resultat av samarbeidet 
mellom partene i bransjen og myndighetene. Jeg er glad for at vi i 
fellesskap har fått ordningen på plass. Dette vil bidra til å rydde opp 
i renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

(Rana Blad, 6. september 2012)
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Godkjenningsordningen

Hvem skal være godkjent?

• Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester uavhengig av 
selskapsform, hvem de tilbyr renholdstjenester til og bransjekode. 

• Virksomheter som har en sammensatt tjenesteportefølje skal være 
godkjent selv om kun en liten del av porteføljen er renhold

• Tariffnemda har anført i protokoll fra siste forhandlinger at offentlige 
virksomheter (eks. kommuner) som har renhold i egen regi, men 
som også tilbyr renholdstjenester til andre er unntatt fra forskriften

Hvilke kriterier skal være oppfylt?

• Virksomheter med ansatte skal dokumentere at de oppfyller alle 
registerpliktene og kriteriene i forskriften
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Kravet til dokumentasjon der hvor virksomheten 
kun består av eieren/deltaker/innehaver

• Ansvarlige selskap (ANS) – ingen dokumentasjonskrav – må ha 
ID-kort 

• Delt ansvar (DA) – ingen dokumentasjonskrav – må ha ID-kort 

• Enkeltpersons foretak – ingen dokumentasjonskrav – må ha ID-
kort 

• Aksjeselskap (AS) – dokumentasjonskrav (selv om eieren er 
eneeier og eneste renholder) – må også melde seg inn i AA-
registeret – må ha ID-kort 

• NUF – dokumentasjonskrav (selv om eieren er eneeier og eneste 
ansatt) – må også melde seg inn i AA-registeret – må ha ID-kort 
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Tall fra Godkjenningsordningen

• Det er totalt 3189 godkjente renholdsvirksomheter i Norge i dag

• 1754 virksomheter godkjent uten ansatte 

• 1435 virksomheter godkjent med ansatte 

• Det er utstedt ca. 35 000 renholdskort til godkjente virksomheter

• 1579 virksomheter har i løpet av virketiden til 
Godkjenningsordningen fått avslag på sin søknad eller tilbakekalt 
godkjenning på bakgrunn i manglende årlig melding eller mangler 
i årlig melding som ikke er rettet opp.

• Disse virksomhetene blir prioritert i forhold til tilsyn fra Arbeidstilsynet. 
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Erfaringer med årlig melding 

Årlig melding:

• 3294 virksomheter var godkjent pr. 31.12.14 og pliktet å sende inn 
årlig melding pr. 31.01.15. ,  30 % sendte ikke inn skjema innen 
fristen.

• Det ble sendt purrebrev til 900 virksomheter og de fleste sendte da 
inn årlig melding

• Pr. i dag er det fattet vedtak om tilbakekall av godkjenning i 233 
saker. Det betyr at 233 virksomheter har mistet godkjenning på 
bakgrunn av manglende innsendt årlig melding og er tatt ut av 
registeret.

• Forholdene som ikke er oppfylt er; krav om godkjent BHT, ikke valgt 
verneombud/annen ordning samt feil i oppgitt tarifflønn.
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Erfaringer fra Godkjenningsordningen 
2015

• Det kommer fortsatt mange nye søknader om godkjenning – hittil i 
år har Godkjenningsordningen mottatt 655 nye søknader.

• 273 virksomheter er blitt godkjent

• 222 virksomheter uten ansatte

• 51 virksomheter med ansatte

• 239 virksomheter er prekvalifisert dvs. at de står i kortbestilling

• 116 virksomheter har fått  mangelbrev/varsel om avslag

• 27 virksomheter har ikke blitt godkjent
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Nytt om id -kort

• Arbeids –og sosialdepartementet har besluttet at Id –kortet skal 
endre navn til HMS-kort – denne endringen vil mest sannsynlig bli 
gjort gjeldende fra juli 2015. 

• Alt informasjonsmateriell og søknadsskjema vil revideres i henhold 
til endringen når denne trer i kraft.

• Endringen vil ikke medføre at de som allerede har kortet må få nytt 
kort. De vil få nytt kort når virksomhetene søker om fornying etter 2 
år slik som forskriften fastsetter.

28.05.201
5

11



Arbeidstilsynet

Mål for Arbeidstilsynets tilsyn i 
renholdsnæringen

• Arbeidstilsynet skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får 
lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for å redusere sosial dumping og 
at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres.

• Gjennom satsingen vil Arbeidstilsynet bidra til å legge til rette for mer 
inkluderende arbeidsplasser og reduksjon i sykefravær i næringen.

• Vi vil gjennomføre tilsyn med bestillere/innkjøpere av 
renholdstjenester og virksomheter som tilbyr renholdstjenester 
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Erfaringer fra tilsyn med innkjøpere av 
renholdstjenster

Innkjøpere av renholdstjenester er svært viktige aktører for å redusere 
andelen useriøse tilbydere av renholdstjenester samt å sikre at 
renholderne som utfører oppdraget har et sikkert arbeidsmiljø på 
oppdragsstedet.

• Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra ikke godkjente 
virksomheter

• De som kjøper renholdstjenester har informasjon – og påseplikt samt 
et samordningsansvar i forhold til HMS som følge av at bransjen har 
en allmenngjort tariffavtale

• Arbeidstilsynet gjennomfører derfor mange tilsyn for å sikre at de som 
kjøper renholdstjenester kjøper av godkjent virksomhet, etablerer 
rutine for - og gjennomfører informasjon – og påseplikten samt sikrer 
samordning av HMS.
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Bestillere av renholdstjenester

2 %

10 %

19 %

48 %

74 %

83 %

5993 Kan bestiller av renholdstjenester legge frem
oversikt over hvilke renholdsvirksomheter som er

engasjert av bestiller?

5899 Har bestiller av renholdstjenester kjøpt
renholdstjenester fra virksomhet som er godkjent og

registrert?

5994 Kan bestiller av renholdstjenester legge frem
kontrakt på renholdsoppdrag med renholdsvirksomhet?

6245 Har bestiller av renholdstjenester sørget for å
samordne virksomhetenes helse-, miljø- og

sikkerhetsarbeid slik at de som utfører…

5897 Har bestiller av renholdstjenester i kontrakte n med
renholdsvirksomheten, informert om at

renholdsvirksomhetens arbeidstakere minst skal ha d e…

5898 Har bestiller av renholdstjenester systemer og
rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos

renholdsvirksomheten de kjøper tjenester fra, er i…

Bestiller av renholdstjenester, avviksgrad = svart nei
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Erfaringer fra tilsyn med godkjente 
virksomheter

Vi har hittil erfart at de fleste godkjente virksomheter har det meste av 
det som gjelder kriteriene for å være en godkjent renholdsvirksomhet
på plass. Dette vurderer vi som svært positivt. 

I noen virksomheter avdekker vi imidlertid avvik som gjelder følgende 
kriterier for å være godkjent  : 

• Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter

• Har sagt opp avtalen med BHT – eller ikke betalt faktura 

• Har ikke et fungerende verneombud – eller etablert annen ordning

I tillegg så avdekkes det mange avvik/mangler i virksomhetens 
systematiske HMS-arbeid samt i forhold til de lov – og forskriftskrav 
som gjelder organisering, ledelse og medvirkning.
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Hva finner vi - hovedtrekk
• Virksomheten hadde ikke valgt verneombud, eller kunne ikke 

dokumentere avtale om annen ordning når det ikke var valgt 
verneombud ( mindre enn 10 ansatte)

• Virksomheten hadde ikke utarbeidet samarbeidsplan med 
bedriftshelsetjenesten

• Arbeidsavtalene mangler innhold om daglig og ukentlig arbeidstid

• Virksomheten kunne ikke dokumentere kartlegging og 
risikovurdering av farer og problemer i arbeidsmiljøet

• Virksomheten kunne ikke legge fram plan/tiltak på bakgrunn av 
kartlegging og risikovurdering

• Virksomheten manglet rutine for forebygging og oppfølging av 
sykefravær

• Virksomheten manglet rutine for avvikshåntering
28.05.201
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Ved bruk av underleverandører

24%

48%

50%

6354 Har leverandøren av renholdstjenester kjøpt

renholdstjenester fra underleverandør (renholdsvirksomhet)

som er godkjent og registrert?

6357 Har leverandør av renholdstjenester systemer og

rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos

virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse

med gjeldende allmenngjøringsforskrift for

renholdsbedrifter?

6355 Har leverandøren av renholdstjenester i kontrakten

med underleverandør (renholdsvirksomheten), informert om

at underleverandørens arbeidstakere minst skal ha de lønns-

og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for

renholdsbedrifter?

Godkjente renholdsvirksomheter, dersom virksomheten

bruker underleverandør, avviksgrad = nei
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4 %

4 %

4 %

6 %

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

22 %

28 %

28 %

30 %

30 %

33 %

37 %

42 %

43 %

51 %

4139 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne har ukentlig…

5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste?

1696 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne har daglig arbeidsfri…

5782 Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte?

6969 Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til…

5938 Har arbeidsgiver kontroll med arbeidstiden?

1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for…

5706 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får den opplæring,…

1211 Har arbeidstaker som er satt til å lede andre, nødvendig…

934 Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, har de…

5928 Har virksomheten rutine for å avdekke, rette opp og forebygge…

5920 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre arbeidstakere som utfører…

1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de…

1195 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og…

1629 Blir verneombudet tatt med på råd i virksomhetens arbeid i…

1646 Har arbeidsgiver en fortløpende oversikt over hvor mye den…

2835 Er det gjort kjent hvem som er verneombud i virksomheten?

5528 Er det utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i…

6763 Har arbeidsgiver rutine som sikrer at all tid arbeidstakerne står…

5716 Har arbeidsgiver skriftlig oppdatert rutine for systematisk arbeid…

5534 Har virksomheten utarbeidet årsrapport for…

5860 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for hvordan avvik (uønskede…

5862 Har arbeidsgiver gjennomført nødvendige tiltak og/eller…

5889 Har arbeidsgiver kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne…

5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring?

5735 Har virksomheten valgt verneombud?

Avviksgrad = nei ved tilsyn I Godkjente renholdsvirksomheter
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Oppdatert informasjon 
på:

►www.arbeidstilsynet.no

►www.regelhjelp.no
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Vi svarer på spørsmål:

► Arbeidstilsynets svartjeneste:

815 48 222 

► www.facebook.com/Arbeidstilsynet


