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Høring – offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen  
 

Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 7. juli 2011 med vedlagte høringsnotat av 

samme dato om forslag til ny forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og 

om kjøp av renholdstjenester. 

 

Norsk Øko-Forum (NØF) står ikke på høringslisten, men vi tillater oss likevel å inngi 

høringssvar. 

 

NØF er positiv til en offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. 

 

Slik vi forstår høringsforslaget legges det opp til en kvalifiseringsordning basert på 

innsendelse av nærmere angitt dokumentasjon og at registreringsforhold i ulike offentlige 

registre er i orden. Etter vår vurdering kan kun slike formelle forhold bli for snevert til å 

kunne utelukke useriøse virksomheter. Vi kunne ønske oss at forslaget gikk lenger på dette 

punktet. 

 

I høringsnotatet fremgår det (på side 9 i fjerde avsnitt) at departementet i denne omgang ikke 

foreslår å stille konkrete dokumentasjonskrav knyttet til skatte- og avgiftsregelverket som 

vilkår for godkjenningen. Vi forstår dette dithen at alvorlige brudd på skatte- og avgiftsregler, 

eller straffedommer, ikke vil få konsekvenser for godkjenningen. Dette er etter vår vurdering 

svært uheldig. Vi vil foreslå at forvaltningsvedtak vedrørende alvorlige brudd på skatte- og 

avgiftsreglene og straffedommer for brudd på skatte- og avgiftslovgivningen (ligningsloven 

mfl.) og bokføringsloven må få konsekvenser for godkjenningen. Det motsatte vil undergrave 

ordningen og i ytterste konsekvens vil ordningen hvitvaske virksomheter som ikke etterlever 

det materielle regelverket og begår alvorlige skatte- og avgiftsunndragelser mens de oppfyller 

formelle registreringskrav.  

 

Vi foreslår at det tas inn som vilkår at opplysninger/meldinger fra skatteetaten som gjelder 

alvorlige brudd på skatte- og avgiftsreglene og bokføringsloven etter en konkret vurdering 

kan føre til inndragning av godkjenningen. Det samme må også gjelde dersom sentrale 

personer i en virksomhet blir dømt for alvorlige økonomiske forbrytelser. 

 

Slike regler kan utformes etter mønster av reglene for restaurantbransjen, hvor skatteetaten 

har melde- og opplysningsplikt til de myndigheter som håndhever reglene for serverings- og 

skjenkebevillinger i kommunene. 
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Det fremgår ikke klart hva som skal kreves av vandel knyttet til personer som har formelle 

roller i renholdsvirksomhetene. Det må etter vår vurdering lages regler som sikrer at personer 

som er underlagt konkurskarantene ikke kan ha roller i de virksomhetene som godkjennes. 

 

NØF støtter forslaget om å gjøre kjøper ansvarlig for å bruke virksomheter uten godkjenning. 

Dette er viktig for at ordningen skal være virkningsfull. Det bør vurderes å regelfeste at 

kjøperen regelmessig undersøker om renholdsvirksomheten er godkjent. Vår erfaring er at 

slike underøkelser gjøres på tidspunktet da kontrakt inngås første gang, men ikke løpende i 

kontraktsperioden. Dette medfører at en kjøper kan benytte seg av en renholdsleverandør som 

ikke er godkjent. 

 

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum 

 

 

Jan-Egil Kristiansen 

leder faglig utvalg 
 

 

 


