
Kampen mot de useriøse fortsetter

Myndighetene ønsker å gjøre 
noe med slike tilstander. Så 
grunnen til at godkjenning-
sordningen ble starta er fordi 
det var mye sosial dumping. 
For å forvalte den forskriften 
om godkjenning ble det op-
prettet en godkjenningsord-
ning i arbeidstilsynet. Denne 
ordningen betjener hele lan-
det. Godkjenningen ble op-
prettet for å bekjempe sosial 
dumping og å ”rydde” opp. 

Fra 2012 og hittil i 2015 er det 
kommet inn ca 5400 søknad-
er i renholdsbransjen, av 
disse er 4700 godkjent. Ikke 
godkjente virksomheter kan 

- Vi som jobber i god-
kjenningsordningen har 
veiledningsplikt for å veilede 
de som tar kontakt og søker, 
sier hun. 

- Hva går veiledingen ut 
på? 

- Mye av veiledningen 
går ut på blant annet arbeid-
savtaler og spesielt vernetje-
neste. Det er mange små virk-
somheter som ikke har krav 
på verneombud da de er under 
10 ansatte. Dette er det ikke 
så mange som forstår. 
 
- Går søknaden igjennom etter 
dere har hjulpet de?

- Mange må ta kontakt 
flere ganger før de får ting på 
plass, og språkutfordringer og 
forståelse av norske lover er 
utfordrende for virksomheter 
med innvandrere som starter 
en virksomhet for å tjene til 
livets opphold. 

Bildetekst: søknadsskjemaet som renholdsbedrifter måtte begynne å forholde seg til etter 1.september 2012.

Noen fikk lønn ned mot 
20kr i timen, og hadde al-
tfor lange arbeidsdager. 
Renholderne måtte stå til 
disposisjon for arbeidsgiv-
er nesten hele døgnet. 
Det sier Nina Green, saks-
behandler i arbeidstilsynet. 
Hun synes det er helt for-
ferdelig. 

søke på nytt. Indikasjoner fra 
oversikter som viser renholds 
virksomheter kan indikere på 
at inntill 3000 virksomheter 
fremdeles ikke har sendt inn 
søknader.
Inspektører i arbeidstilsynet 
jobber fortsatt med å få inn 
søknader fra ikke-godkjente 
bedrifter og de som ikke har 
søkt.

- Vi fortsetter jobben med 
å få tak i virksomheter som 
ikke har søkt. Man vurderer 
stadig nye tiltak for å få tak 
i virksomheter som ikke har 
søkt godkjenning, sier saks-
behandler Nina Green. 

Journalist & fotograf: Renate Green

“ Det er ikke alltid 
like lett å hjelpe de 
som ikke forstår. Vi 
vil så gjerne at alle 
skal bli godkjent, 
men det er veldig 
mange som ikke 
gjør det på riktig 
måte - og da har vi 
ikke noe annet valg 
enn å ikke god-
kjenne. “ 

- Nina Green
   saksbehandler

Bildetekst: Nina Green, saksbehandler i arbeidstilsynet.



Alle virksomheter som selger 
renholdstjenester må sende inn 
søknad om godkjenning. Ar-
beidsgivere må dokumentere at 
de er tilknytta godkjent bedrift-
shelsetjeneste. De må doku-
mentere at de har vernetjeneste 
(verneombud), store virksom-
heter må også vise til at de har 
arbeidsmiljøutvalg. Også må 
de legge ved kopier av arbeid-
skontrakter for heltid/deltid-
sansatte. De må dokumentere 
at de betaler allmenngjort lønn. 
Og de må dokumentere at de 
har yrkesskade-forsikring for 
de ansatte. 

Godkjenningsordningen – ar-
beidsdepartementet vedtok en 
forskrift om godkjenning av 
renholds virksomhet, den tråd-
de i kraft 1.september 2012, 
og fra 1.desember 2012 var det 
ikke lenger lov å selge ren-
holdstjenester uten at du var 
godkjent av arbeidstilsynet.

Informasjon til virksom-
heter som selger renholdst-
jenester
Virksomheter som har søkt 
om godkjenning og som er 
oppført i registeret med status 
«under behandling» kan selge 
renholdstjenester også etter 1. 
desember 2012
HMS-kort vil først bli utstedt 
når saken er ferdigbehandlet. 
Det er følgelig ikke noe krav 
om at arbeidstakeren skal ha 
HMS-kort i søknadsperioden.

Informasjon til kjøpere av 
renholdstjenester:
Fra 1. desember 2012 er det 
ulovlig å kjøpe renholdstje-
nester fra virksomheter som 
ikke står oppført i registeret.
Det er lovlig å kjøpe renhold-
stjenester fra renholdsvirk-
somhet som har sin søknad 
«under behandling». Dette 
gjelder også etter 1. desember 
2012.
Arbeidstakere i virksomheter 
som har søkt om godkjenning 
vil få HMS-kort først når 
virksomheten er godkjent av 
Arbeidstilsynet. 

FAKTA

Bildetekst: Silje Flåterud Johansen, jurist i arbeidstilsynet. 

“ Daglig slettes det 
flere renholdsvirk-
somheter i Enhets-
registeret. Når en 
virksomhet slettes 
fatter vi vedtak om 
tilbakekall, og sperrer 
HMS-kortene.”
- Silje Flåterud Johansen
   jurist

Klage

- Er det mulighet til å klage 
på vedtaket de i godkjenning-
sordningen sender?

- Dersom en virksomhet 
mottar vedtak om avslag på 
søknad om godkjenning, og 
mener at vedtaket er feil - kan 
den sende klage på vedtaket 
vi har fattet. Dersom det viser 
seg at avslaget er feil, fatter 
vi vedtak om omgjøring. Hvis 
vi mener vedtaket er riktig 
oversendes klagen til direk-
toratet for videre behandling. 

- Hvor god tid har man på seg 
til å eventuelt klage? 

- Klagefristen er på tre uker.

Jurist i arbeidstilsynet, Silje 
Flåterud Johansen, synes det 
er veldig bra at godkjenning-
sordningen kom for å fikse 
opp for bedriftene som drev 
med sosial dumping.

- Det er fortsatt veldig mye 
jobb med å fikse slik at alle 
er en godkjent bedrift, men 
vi ser fremgang. Dessverre 

har det seg slik at det fortsatt 
finnes ulovlige bedrifter. Men 
vi er her for å stoppe de. Vi vil 
hjelpe de som trenger det, og 
som har lyst til å være seriøse 
bedrifter.

- Kan de som driver ulovlig få 
noen form for straff? 

- Ja, det kan de. De kan få 
bøter og i verste fall fengsel-
straff.

arbeidstilsynet.no


