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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) - RENHOLD VED 

KOMMUNALE INSTITUSJONER 

 

Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) om renhold i kommunale institusjoner i e-post datert 

04.09.2016 og tilleggsspørsmål i e-post datert 15.09.2016. 

 

Oslo kommune har i mange år hatt konsernovergripende rammeavtale (samkjøpsavtale) på 

renholdstjenester. Virksomheter som har valgt å kjøpe renholdstjenestene i stedet for å ha eget 

renholdspersonell, skal benytte samkjøpsavtalen. Samkjøpsavtalen inngås av Utviklings- og 

kompetanseetaten (UKE), men det er virksomheten selv som ut fra eget behov bestiller tjenesten i 

det enkelte tilfelle. 

 

Denne organiseringen av avtalen gjør at UKE kan drive en systematisk og helhetlig 

kontraktsoppfølging av avtaleområdet på vegne av hele kommunen. For avtalen er det 

utarbeidet et system for informasjons- og påseplikt. Dette systemet skal sikre at det enkelte ledd i 

kommunen er bevisst på hvilket ansvar som tilligger bestiller og hvilket som tilligger UKE i 

kontraktsoppfølgingen. 

 

 

Nedenfor er de konkrete spørsmålene besvart fortløpende. 

 

1) Jeg vil gjerne vite samlet omsetning de siste 3 år for hver av de firmaer man har 

samkjøpsavtale med. 

 

Svar: 

Tabellen nedenfor viser omsetning for 2014, 2015 og til og med 2. tertial 2016. 
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Leverandør Omsetning  

Oslo kommune 2014* 
Omsetning  
Oslo kommune 2015 

Omsetning 
2. tertial 2016 

     

AB Solutions 
 

           337 545         16 765 525      17 734 864  

Alliance 
 

       2 754 367           4 606 029         2 278 572  

Anker Renhold  
 

           185 122           4 254 006         5 210 600  

ACS Østlandske      23 053 991         19 804 988         5 955 722  

CleanIt 
 

                      -                 114 074            268 348  

ISS 
 

     13 179 090         19 690 074      14 392 264  

Mint Renhold 
 

                      -                 335 334         1 728 800  

Omsorgsbygg 
 

       1 402 244           1 515 195         1 103 642  

Ren Oslo Consult  
 

       2 218 652           6 092 625         4 563 316  

Ren Pluss 
 

       1 652 027               445 404            219 431  

Ren Service 
 

           129 513         12 037 297         9 602 230  

Renas  
 

       3 627 571         17 583 867      14 758 070  

Rengjøringssentralen         1 112 608           5 548 848         4 716 784  

Toma  
 

       2 412 856         14 587 376      15 342 174  

 
 

     52 065 585       123 380 642      97 874 817  

 
* Avtalen inngått høst 2014 

   

* Rapporterer T2 uke 40 (grunnet ferieavvikling)   

 

 

 

2)  Jeg ønsker en kort beskrivelse av de forhold som måtte være avdekket gjennom oppfølging 

av leverandørene, og konsekvenser dette har fått for disse. 

 

Svar: 

UKE har et omfattende system for oppfølging av avtalen. Hensikten med systemet er å påse 

at arbeidstakere som utfører renholdsarbeid for Oslo kommune gjennom denne avtalen minst 

skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med den allmenngjorte tariffavtalen. Sentrale elementer i 

systemet er: 

o Stedlige kontroller for å kontrollere mannskapslister, timelister, arbeidsavtaler med mer 

o Samhandling med Arbeidstilsynet og Kemnerkontoret for utveksling av informasjon 

o Innhenting av utvidede skatteattester 
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Den enkelte virksomhet skal melde eventuelle avvik eller funn i kontraktsoppfølgingen til UKE.  

UKE har i tillegg jevnlig dialog med tjenestesteder på telefon for veiledning i den daglige 

oppfølgingen av leveransene. 

 

To tjenestesteder har hevet avropskontrakten. Kontraktsoppfølgingen avdekket manglende kvalitet 

ved den leverte tjenesten. Etter at leverandørene ikke maktet å rette dette på tilfredsstillende måte, 

ble avropsavtalene hevet. 

 

Høsten 2015 gjennomførte UKE en større revisjon av alle avtaleleverandørene (med unntak av 

Omsorgsbygg Oslo KF). Formålet med revisjonen var å undersøke i hvilken grad 

leverandørene etterlevet kontraktsbestemmelsene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. 

Revisjonen viste alvorlige avvik hos tre av leverandørene. Det ble sendt varsel om heving av 

rammeavtalen dersom retting ikke fant sted innen en nærmere angitt frist. Alle leverandørene 

rettet forholdene tilfredsstillende. UKE følger denne høsten opp leverandørene i en ny 

revisjon. 

 

Gjennom flere år har UKE hatt jevnlige revisjoner av samme type som beskrevet ovenfor. Det har 

tidligere blitt hevet rammeavtaler som en følge av slik revisjon. Det generelle inntrykket er 

imidlertid at etterlevelsen av avtalte (tariffestede) lønns- og arbeidsvilkår har bedret seg blant 

leverandørene til kommunen. Mens man tidligere avdekket systematiske avvik, har man nå kun 

funnet enkeltstående avvik. 

 

3)  Har virksomhetene mulighet til å utføre rengjøringstjenester ved egne ansatte, eller er det 

føringer på at virksomhetene skal kjøpe disse tjenester eksternt? 

 

Svar: 

Det er den enkelte virksomhet som selv avgjør om renholdet skal utføres av egne ansatte eller 

kjøpes i markedet. 

 

Oslo kommune hadde til sammenligning med tabellen ovenfor som viser omsetning innen 

samkjøpsavtalen, kostnader på ca 311 mill. kroner i 2015 og 248 mill. kroner i 2016 (til og med 3. 

kvartal), til renholdstjenester i egen regi. Tallene omfatter lønn og sosiale utgifter, samt 

renholdsmateriell. 

 

4)  Hva er det grunn til å tro vil være økonomien dersom Oslo kommune utførte renhold ved 

kommunalt ansatte? 

 

Svar: 

Oslo kommune har ikke data som viser økonomien i å utføre renhold med egne ansatte, i 

motsetning til å kjøpe tjenesten innenfor kommunens rammeavtale. Det er utfordrende å beregne 

og sammenligne de totale kostnadene til renhold, da det må gjøres en rekke forutsetninger for å 

kunne utføre beregningene. Samtidig vil resultatet være usikkert da det finnes mange variabler 

som har betydning. 

 

Det er imidlertid kjent en del elementer som kan trekke kostnadene opp. Ansattes lønns- og 

arbeidsvilkår, inkludert pensjonsbetingelser, vil normalt medføre høyere kostnader for renhold 

utført med kommunalt ansatte. I motsatt retning kan en tenke seg at et eventuelt risikopåslag og 

ønsket fortjeneste vil trekke opp kostnadene for tjenesteleveranser som er kjøpt inn. 
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Omsorgsbygg Oslo KF leverer renholdstjenester innenfor gjeldende samkjøpsavtale, og 

konkurrerer med de private leverandørene om oppdrag. Omsorgsbyggs deltakelse viser at det er 

mulig å vinne konkurranser med ansatt personell på kommunale vilkår. Det er imidlertid en svært 

liten andel av den totale omsetningen under samkjøpsavtalen som Omsorgsbygg har fått kontrakt 

på. Årsaken kan ligge i at det kommunale foretaket har høyere kostnader på grunn av høyere 

lønns- og pensjonskostnader, men i noen grad også at de selger bedre kvalitet med en høyere 

innsatsfaktor. 

 

5)  Tilleggspørsmål om firmaet Clean it AS 

Kommunens samkjøpsavtale på renhold forutsetter at det ikke er underleverandører. 

Firmaet Cleanit as er i hovedsak basert på bruk av underleverandører, men visstnok ikke i 

leveransen overfor Oslo kommune. 

Jeg ønsker å vite om kommunens etiske krav til leverandører gjør det forsvarlig å bruke et firma 

som Cleanit AS. 

I 2010 ble en av deres daværende underleverandører dømt for narkotikaomsetning og formidling 

av drapstrusler. 

Nylig kunne Dagbladet gjennom en omfattende reportasje fortelle om en annen av Cleanits 

underleverandør som drev grov rovdrift på ansatte, som ikke fikk sin lønnsbetaling, feriepenger og 

tillegg. 

Er byrådet enig i at en leverandør skal vurderes på deres totale profil, og ikke bare på den direkte 

leveranse til Oslo kommune? Har dette konsekvenser for Cleanit AS? 

 

Svar: 

Spørsmålet gjelder et renholdsfirma Oslo kommune har inngått kontrakt med. Det er imidlertid 

viktig å se problemstillingen i en litt større sammenheng.  

 

Oslo kommune står ikke helt fritt til å velge hvilke leverandører de vil handle med. 

Anskaffelsesregelverkets utgangspunkt er at kjøp av tjenester fra eksterne leverandører i størst 

mulig grad skal baseres på konkurranse. For å avvise en leverandør i en konkurranse eller heve en 

allerede inngått kontrakt, kreves det en klar hjemmel. Leverandører som bryter forpliktelser 

overfor sine arbeidstakere eller gjentatte ganger knytter til seg underleverandører som begår 

kriminell virksomhet, vil - med hjemmel i bestemmelser i anskaffelsesregelverket - kunne avvises 

i kommunens konkurranser. I tilfeller der det er inngått kontrakt og leverandøren opptrer på en 

måte som er i strid med avtalen eller forutsetningen for denne, må kommunen vurdere om 

forholdet er alvorlig nok til at kontrakten kan heves med grunnlag i avtalen eller med hjemmel i 

avtalerettslige prinsipper. 

 

Der forholdene som påberopes ikke direkte er knyttet til kommunens kontrakt, må det vurderes 

om forholdene er alvorlige nok til at kommunen kan påberope seg disse som hevingsgrunn for 

egen kontrakt. Dess mer graverende forhold som er dokumentert, dess kortere tid som har gått 

siden forholdet inntraff og dess mindre leverandøren har gjort for å rydde opp i forholdet, dess 

større er muligheten for at Oslo kommune kan få medhold i et eventuelt krav om heving.  

 

Oslo kommune har stilt strenge krav i sin anskaffelse av renholdstjenester gjennom 

samkjøpsavtalen. Blant annet tillates ikke bruk av underleverandører. Det blir dermed enklere å 

føre kontroll med de om utfører oppdrag under avtalen, og at arbeidstakernes rettigheter ivaretas 

på en ordentlig måte.  
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Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) foretar høsten 2016 - i likhet med i 

fjor - en revisjon av alle renholdskontrakter inngått med eksterne leverandører. Revisjonen vil 

følgelig også omfatte renholdsfirmaet Cleanit AS. Revisjonen er under arbeid, og 

revisjonsrapporten vil foreligge før jul. Oslo kommune har tidligere ikke avdekket brudd på 

rammeavtalen med renholdsfirmaet Cleanit.  

 

Renholdsbransjen anses for å være en risikoutsatt bransje. I tillegg til ordinær revisjon, foretar 

derfor UKE i tillegg såkalte «rollesøk», for å se om de samme personene som innehar 

nøkkelposisjoner i firmaer kommunen handler med også opptrer som nøkkelpersoner i andre 

firmaer. Dersom det oppdages forhold som gir grunnlag for bekymring, vil man foreta nærmere 

undersøkelser for å forsikre seg om at den aktuelle leverandøren opptrer i samsvar med lovverk og 

etiske normer.  

 

Jeg er svært opptatt av at Oslo kommune, ved kjøp av tjenester fra eksterne, sørger for rettferdig 

konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor. Jeg vil følge nøye 

med på utviklingen i risikoutsatte bransjer som leverer tjenester til kommunen. Jeg vil gjøre det 

jeg kan for at kommunens virksomheter opptrer enhetlig og utnytter rettslig handlingsrom fullt ut 

for å unngå at Oslo kommune handler med kriminelle eller useriøse leverandører.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Robert Steen 

byråd for finans 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

Kopi: Ivar Johansen (SV) 


