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Arbeidstilsynet 

 

 
Mål for Arbeidstilsynets satsing 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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Arbeidstilsynet 

Erfaringer fra tilsyn 

Innkjøpere av renholdstjenester er svært viktige medspillere for å redusere 

andelen useriøse tilbydere av renholdstjenester. 

• Arbeidstilsynet vil derfor fortsatt gjennomføre tilsyn med at de som kjøper 

renholdstjenester etablerer en rutine for og gjennomfører informasjon – 

og påseplikten samt sikrer samordning av HMS. 

I tilsyn med godkjente virksomheter som tilbyr renholdstjenester er det blitt 

avdekket, i en del tilsyn, at virksomheten ikke oppfyller kriteriene som ligger 

til grunn for godkjenningen 

• Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter 

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

• Har ikke et fungerende verneombud – eller etablert annen ordning 
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Arbeidstilsynet 

Resultat fra tilsyn med innkjøpere 
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Kontrollpunkt 
Andel 

Nei 

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

og arbeidsvilkår hos renholdsvirksomheten de kjøper tjenester fra, er i 

overensstemmelser med gjeldende allmenngjøringsforskrift for 

renholdsvirksomheten? (N=1244) 

85 % 

 

Har bestiller av renholdstjenester i kontrakten med renholdsvirksomheten, 

informert om at renholdsvirksomheten arbeidstakere minst skal ha de 

lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for 

renholdsbedrifter? (N=1246) 

78 % 
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Figur: Andel tilsyn der virksomheten tilfredsstiller krav til systemer og rutiner for å ivareta påseplikt 
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Arbeidstilsynet 

Godkjenningsordning for renholdsbransjen 

• Ett av flere tiltak for å hindre sosial dumping og øke seriøsiteten i 

renholdsbransjen 

• 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) 



Arbeidstilsynet 

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 

Hvilke kriterier skal være oppfylt? 

• Virksomheter med ansatte skal dokumentere at de oppfyller alle 

registerpliktene og kriteriene i forskriften 

• Ektefeller som begge utfører renhold ( må dokumentere at de er gift – 

samboerskap gjelder ikke ) og enkeltpersonforetak uten ansatte har ikke 

dokumentasjonskrav – må ha ID-kort 
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Arbeidstilsynet 

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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Arbeidstilsynet 

Litt fra godkjenningsordningen 

• 3950 virksomheter har søkt om godkjenning 

• 2500 virksomheter er godkjent 

• 750 virksomheter holder på med id-kort bestilling 

• Ca. 600 virksomheter har fått avslag  på søknaden og er tatt ut av 

registeret. Mange søker imidlertid på nytt og kommer inn igjen i registeret 

som «under behandling»  

• Ytterligere Ca. 100 virksomheter er under behandling (Mange av disse 

har fått brev varsel om avslag. Noen retter opp avvik etter varselet, men 

mange vil nok få vedtak om avslag ( vi venter med å ta de ut av registeret 

til klagefristen er utløpt). 

• Det er utstedt Ca. 24 000 ID-kort.  
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Arbeidstilsynet 

Årlig melding 

• Årlig melding er et egenerklæringsskjema hvor virksomheten bekrefter at 

den fortsatt oppfyller kravene til godkjent bedriftshelsetjeneste, 

vernetjeneste, skriftlige arbeidsavtaler, allmenngjort lønn og 

yrkesskadeforsikring.  

• Virksomhetene skal ha fylt ut et skjema i Altinn innen 31/1. Virksomheten 

skal krysse av ja/nei på de ulike punktene. På punktet for allmenngjort 

lønn må de fylle inn den laveste satsen virksomheten betaler. 

• Årlig melding er nå til behandling – manglende innsendt samt meldinger 

hvor det er avvik fra kriteriene fører til varsel om tilbakekalling av 

godkjenning  

Lenke til Altinn siden: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-

tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-

godkjente--renholdsvirksomhet/  

 27.03.2014 10 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Direktoratet-for-arbeidstilsynet--/Arlig-melding-for-godkjente--renholdsvirksomhet/

