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Arbeidstilsynet

Tilsyn med renholdsbransjen 2013 - 2016
Mål for Arbeidstilsynets satsing innen renholdsbransjen

• Arbeidstilsynet skal bidra til at arbeidstakere i næringen får lovlige lønns-
og arbeidsbetingelser, og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til 
helseplager reduseres.

Arbeidstilsynet har gjennomført 4 406 tilsyn med renholdsbransjen i 
perioden 2013 – dd. 2016.

Tilsyn med innkjøpere av renholdstjenester 2401 tilsyn

Godkjente renholdsvirksomheter 917 tilsyn

Ikke godkjente renholdsvirksomheter 942 tilsyn

Oppfølgingstilsyn 246 tilsyn



Arbeidstilsynet

Trend - resultat tilsyn med informasjonsplikten
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Har de som kjøper renholdstjenester i kontrakten med 
renholdsvirksomheten, informert om at renholdsvirksomhetens
arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger 

av allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter?
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Trend - resultat tilsyn med påseplikten
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Har den som kjøper renholdstjenester systemer og rutiner for å 
påse at lønns- og arbeidsvilkår hos renholdsvirksomheten de 
kjøper tjenester fra, er i overensstemmelse med gjeldende 

allmenngjøringsforskrift for renholdsvirksomheten?
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Formålet med informasjons- og påseplikten

Forskrift om informasjon – og påseplikt og innsynsrett

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=97796

Bidra til å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår som 
følger av forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler

Gjeldende allmenngjøringsforskrift 2014 - 2016;

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=230206

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=97796
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=230206
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Informasjonsplikten

• I kontrakten skal det fremgå at arbeidstakere minst skal ha 
lønns- og arbeidsvilkår som følger av 
allmenngjøringsforskriften
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Påseplikt/kontrollplikten

• Plikt til å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos 
renholdsleverandøren er i overensstemmelse med forskrift 
om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

• Plikt til å iverksette systemer og rutiner for å undersøke og 
om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskriften 
etterleves
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Utøvelse av påseplikten
- hvordan

• Hvilke dokumenter sier noe om lønns- og arbeidsvilkår:
– Arbeidsavtale
– Tidsregistrering 
– Lønnslipper 

• Kreve å få disse dokumentene forelagt 
– Møte opp hos renholdsleverandør  - gå igjennom dokumentene der 
– Få de tilsendt 

• Revisorerklæring fra leverandørens revisor
– Dokumentere at det er gjennomført kontroll for det enkelte oppdrag
– Erklæringen må inneholde en beskrivelse av hvordan kontrollen er utført og hvilke 

dokumenter som er kontrollert  
– Kostnadene til erklæringen må dekkes av innkjøper
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Utøvelsen av påseplikten
- når

• Ny leverandør

• Periodevis – minst en gang i året 

• I tillegg når det er nødvendig med kontroll
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Når kontroll bør utøves forts
• Mange klager på samme leverandør på kvaliteten på utført arbeid 

• Skifte av personell

• Skifte av kontaktperson 

• Arbeidet utføres på annet tidspunkt enn avtalt 

• Firmaet endrer navn, men beholder organisasjonsnummer

• Firmaet endrer organisasjonsnummer, men beholder navnet

• Arbeidstilsynet gir leverandøren pålegg (uavhengig om pålegget gjelder 
forhold som faller inn under kontraktsvilkårene eller ikke)

• Medieoppmerksomhet om en leverandørs forhold 
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Rutiner for påseplikt 
- hva bør de inneholde

• Hvem skal utføre kontrollen 

• Hvordan 

• Når 

• Konsekvenser av at det avdekkes brudd – hvordan skal brudd følges opp

• Hvordan sikre at påseplikten kan gjennomføres i kontrakten med 
renholdsleverandør 

• Hvordan sikre at kontrakten inneholder sanksjonsmuligheter hvis det 
avdekkes brudd 

• Hvordan behandle mottatt dokumentasjon
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Behandling av opplysninger

• Opplysningene som er fremkommet som et resultat av oppfølging av 
påseplikten kan bare benyttes til å undersøke om lønns- og arbeidsvilkår 
er i overensstemmelse med allmenngjøringsforskrifter.

• Opplysningene skal slettes når behovet for opplysningene ikke lenger er 
til stede.
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Taushetsplikt

• Enhver som mottar opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår i medhold av 
forskriften har taushetsplikt om opplysningene.

• Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke ovenfor Arbeidstilsynet eller 
Petroleumstilsynet. Taushetsplikten gjelder heller ikke ovenfor rådgivere 
som er nødvendig for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig 
bistand. Dersom opplysningene drøftes med rådgivere, gjelder 
taushetsplikten også for dem.
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Hva må renholdsvirksomheten gjøre?
• Renholdsvirkomhetene skal oversende dokumentasjon på 

arbeidstakernes  lønns- og arbeidsvilkår , herunder arbeidskontrakter, 
timelister og lønnsslipper til bestillere/hovedleverandør av 
renholdstjenester.

• Personopplysninger i dokumentasjonen sladdes

• Dersom det lar seg gjøre må det oversendes dokumentasjon på fem eller 
flere renholdsmedarbeidere knyttet til det bestemte oppdraget

• Dersom det ikke er mulig å anonymisere personopplysningene i 
tilstrekkelig grad skal arbeidstakerne det gjelder informeres om det i hvert 
enkelt tilfelle. De skal informeres om hvilke opplysninger som sendes til 
hvem og hva opplysningene skal brukes til. 
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Konsekvenser av å ikke oppfylle 
informasjons- og påseplikten  

• Pålegg og evt. tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr fra 
Arbeidstilsynet 

• Straffbart – allmenngjøringsloven § 15 
– Bøter eller fengsel inntil tre år 
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