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Høring forslag om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Vi viser til høringsnotatet.

Det norske arbeidslivet er som hovedregel seriøst og velfungerende, men visse bransjer er i alt
for stor grad preget av sosial dumping, svart økonomi. brudd på HMS-regler, arbeidstidregler osv.
Dette følger også av Stortingsmelding 29: "Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv".

Vi støtter Regjeringens kamp mot sosial dumping generelt og innsats i utsatte bransjer spesielt.

Renholdsbransjen er en av de bransjene som er mest utsatt for sosial dumping og useriøsitet.

Unio støtter således forslagene om godkjenningsordning i denne bransjen og tiltrer
departementets begrunnelse for forslagene.

Vi vedleacier en kommentar om saken fra et av våre medlemsforbund, Utdanningsforbundet.
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Høring - Offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Utdanningsforbundet er svært opptatt av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår og en sterk
motstander av sosial dumping, enten det foregår i utdanningssektoren eller i andre bransjer. Vi
ser med stor bekymring på områder av arbeidslivet der lønns- og arbeidsvilkår har blitt
betraktelig forverra de siste årene, som for eksempel i renholdsbransjen.

Arbeidsforholdene i renholdsbransjen har blitt gjenstand for en rekke negative medieoppslag
det siste, og en nylig utkommet Fafo-rapport avdekker et stort omfang av brudd på
arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også renholdstjenester som utføres på oppdrag fra det
offentlige.

På bakgrunn av dette støtter Utdanningsforbundet Arbeidsdepartementets forslag om offentlig
godkjenningsordning for renholdsbransjen. I en slik ordning må alle renholdsvirksomheter
godkjennes av en godkjenningsvirksomhet etter bestemte krav, og alle ansatte i virksomheten
utstyres med id-kort med bilde. Dersom vilkårene for godkjenning brytes, skal godkjenningen
trekkes tilbake. Vi tror at en slik ordning, kombinert med økt tilsyn, kan bidra til å få bukt med
noen av de alvorlige problemene renholdsbransjen sliter med. Samtidig er det viktig denne
ordningen ikke blir noen sovepute i kampen mot sosial dumping i arbeidslivet.
Utdanningsforbundet ønsker å si fra om at et enkelt tiltak alene ikke kan få bukt med et så
omfattende problem, og at kampen mot sosial dumping må fortsette med uforminsket styrke
på alle samfunnsområder.

Avslutningsvis ønsker vi å peke på at en slik ordning også kan være til hjelp i det daglige
arbeidet for flere av våre medlemmer i offentlig og privat sektor som bestiller
renholdstjenester. Som bestiller av renholdstjenester er man pålagt å forsikre seg om at firmaet
man benytter seg av, opererer innenfor regelverket. Med en offentlig godkjenningsordning og
ID-kort vil det bli enklere å utøve den nødvendige kontrollen med arbeidsforholdene i
renholdsfirmaer.
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