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RENHOLDSLEVERANSER TIL OSLO KOMMUNE - REVISJON AV 

SAMKJØPSAVTALE FOR DAGLIG RENHOLD 

 

Jeg vil informere finanskomiteen om Oslo kommunes bruk av eksterne leverandører av daglig 

renhold, og vårt arbeid for å sikre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som bidrar til å levere 

tjenester til kommunen. Samme tema ble omtalt i finansbyrådens notat til finanskomiteen nr 

99/2016, på bakgrunn av spørsmål fra Ivar Johansen (SV). Det skjer nå en positiv utvikling på 

området som jeg ønsker at finanskomiteen skal gjøres kjent med. 

 

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har gjennom mange år hatt 

konsernovergripende rammeavtale (samkjøpsavtale) for kjøp av daglig renhold. Kommunale 

virksomheter som har valgt å kjøpe renhold i stedet for å ha eget ansatt renholdspersonell skal 

benytte samkjøpsavtalen til å anskaffe renholdstjenestene. UKE inngikk ny samkjøpsavtale på 

daglig renhold i juni 2017. Den forrige avtalen gjaldt for perioden 15.09.2014  – 15.06.2017,  

og omfattet én kommunal og 13 eksterne leverandører.  

 

Renholdsområdet er definert som et risikoområde med tanke på arbeidslivskriminalitet. UKE har 

derfor et ekstra fokus på dette området når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg er 

arbeidsvilkårene for renholdere allmenngjort, og kommunen har dermed også en lovpålagt plikt til 

å påse at leverandørene overholder kravene til lønns- og arbeidsvilkår (påseplikten). 

 

Revisjon av leverandører under samkjøpsavtale for daglig renhold 

UKE gjennomførte i 2016 en revisjon av lønns- og arbeidsvilkårene hos de 13 eksterne 

leverandørene i den dagjeldende samkjøpsavtalen. Rapport om denne revisjonen ble avlagt i 

desember 2016. Det ble på bakgrunn av denne første rapporten bestilt en tilleggsrevisjon av 

utvalgte leverandører. Tilleggsrapporten ble avlagt mars 2017. Revisjonene er utført av Deloitte 

AS. 

 

Funn i revisjonene: 

Den første revisjonen gjaldt alle de eksterne leverandørene. Revisjonen besto av en kontroll av 

leverandørenes system for tidsregistrering og avvikshåndtering, en kontroll av lønns- og 

arbeidsvilkårene til utvalgte ansatte, og en stedlig kontroll på utvalgte lokasjoner. I 

tilleggsrevisjonen ble det gjort ytterligere kontroll av lønns- og arbeidsforholdene hos de fem 

leverandørene som hadde de mest alvorlige avvikene i den første revisjonen. Denne gangen ble 

det også gjort stedlige kontroller.  



 2 

 

Totalinntrykket etter revisjonene er at kommunens renholdsleverandører i hovedsak er seriøse 

leverandører som tar sitt ansvar for lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte alvorlig. Samtidig viste 

første revisjon en del avvik som var såpass alvorlige at det var nødvendig med en tilleggsrevisjon. 

Denne viste til dels alvorlige avvik hos enkelte av leverandørene, spesielt når det gjaldt betaling 

for faktisk utførte arbeidstimer. 

 

UKE har på bakgrunn av revisjonsrapportene fulgt opp de leverandørene hvor det ble påvist avvik, 

og det er krevd dokumentasjon på at de alvorligste feilene er rettet opp. Alle leverandørene har nå 

dokumentert at de har rettet påviste avvik, og de har besvart hvordan de skal unngå tilsvarende 

avvik i fremtiden. UKE har vurdert om det er grunnlag for ytterligere sanksjoner, men har 

konkludert med at det ikke foreligger et slikt grunnlag. 

 

Ny samkjøpsavtale for daglig renhold 

Tidligere samkjøpsavtale for daglig renhold utløp den 15.06.2017, og UKE har inngått ny 

samkjøpsavtale i tråd med tidligere ordning. Erfaringene fra tidligere avtaler og fra revisjoner og 

kontroller er tatt hensyn til og lagt til grunn ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og i 

kontraktsvilkårene til ny avtale. 

 

Det er gjort flere endringer i den nye samkjøpsavtalen for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for 

de ansatte. Det viktigste tiltaket som er gjort, er å endre fokus fra pris til kvalitet ved valg av 

leverandører. I den nye samkjøpsavtalen er leverandørene valgt ut på bakgrunn av kvalitet (50 %) 

og miljø (30 %). Pris ble kun vektet med 20 %. I den gamle samkjøpsavtalen var vektinga 20 % på 

kvalitet og 80 % på pris. Miljø var ikke et tildelingskriterium. At det nå er satt et tydelig fokus på 

kvalitet og et langt mindre fokus på pris, vil bidra til endre prioriteringene hos leverandøren, og 

være et viktig bidrag til bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.  

 

Det er også lagt til rette for at bruk av HMSREG (elektronisk system for mannskapslister) kan 

innføres på renholdskontraktene. Dette vil etter planen skje i løpet av 2017. Bruk av HMSREG gir 

en betydelig bedre oversikt over hvem som er til stede på de ulike lokasjonene, og det gir også 

muligheter til mer målrettede kontroller.  

 

I tillegg er kontraktsbestemmelsene fra Oslomodellen tatt med, slik de forelå på 

utlysningstidspunktet for samkjøpsavtalen. Det innebærer blant annet krav om lønnsutbetaling til 

den enkeltes konto i bank, krav om bruk av fast ansatte, krav til lønns- og arbeidsvilkår, forbud 

mot kontant betaling, krav til innsending av mannskapslister og en bestemmelse om at mislighold 

kan få betydning for senere konkurranser. Det er i tillegg kontraktsfestet at det ikke er anledning 

til å benytte underleverandører. 

 

I den nye samkjøpsavtalen er det lagt økt vekt på kompetanse, erfaring og miljø, og mindre på 

pris. Det er stilt strengere krav til økonomi og mannskap, og innført bedrede kontrollmuligheter. 

Jeg legger til grunn at disse tiltakene vil bidra til bedre forhold for de ansatte, og forhindre at Oslo 

kommune kjøper renholdstjenester fra useriøse leverandører. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Robert Steen 
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1. Sammendrag 

Deloitte har gjennomført en oppfølgingsrevisjon av renholdsleverandører til Oslo kommune 

v/Utviklings- og kompetanseetaten. Formålet med revisjonen har vært å undersøke i hvilken grad 

leverandørene etterlever kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.  

 

For alle leverandørene i kontrollen ble det, via egenmelding, innhentet informasjon om 

leverandørens system og etablert internkontroll for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår. Videre er det 

for fem av leverandørene foretatt en stikkprøvekontroll av totalt 24 medarbeidere for å 

kontrollere etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår i kontrollperioden (mai og juni 2016).  

 

Revisjonens kontroll, med forbehold om at den har vært utvalgsbasert, viser at majoriteten av 

leverandørene i hovedsak etterlever bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Det er 

identifisert en medarbeider som ikke hadde signert arbeidsavtale.  To av medarbeiderne hadde 

avvik på hviletidsbestemmelsene i kontrollperioden. Det er videre identifisert avvik knyttet til 

overtid og utbetaling av lønn på arbeidsfrie helligdager. For to av leverandørene i stikkprøven kan 

det synes som om lønn utbetales basert på arbeidsplaner og ikke faktisk arbeidstid. 

 

For fem av leverandørene er det foretatt uanmeldt stedlig kontroll på renholdslokasjon. Totalt ble 

15 medarbeidere kontrollert. Under denne kontrollen bar ingen av medarbeiderne HMS-kortet 

synlig. To av medarbeiderne hadde ikke HMS-kort. En medarbeider i kontrollen hadde HMS-kort 

som var utløpt på dato (april 2016). I kontrollen ble det avdekket språklige utfordringer, hvorav 

det for en medarbeider måtte tolkes fra morsmål samt at det for fire medarbeidere måtte 

gjennomføres intervju på engelsk. Det er også identifisert at ikke alle medarbeidere benytter 

arbeidsantrekk med leverandørens logo. For en av leverandørene var det ikke mulig å 

gjennomføre stedlig kontroll. 
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2. Innledning og metode 

Deloitte har, på oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten, gjennomført 

kontroll av leverandørens system for timeregistrering og avvikshåndtering i oppfølging av lønns- 

og arbeidsvilkår hos de ansatte. Det er undersøkt om leverandørens system sikrer at det 

fremkommer korrekt arbeidstid, at det utbetales lønn i forhold til faktiske arbeidstimer og at 

systemet muliggjør fortløpende kontroll av arbeidstid for å unngå brudd på 

arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Denne kontrollen er gjennomført for samtlige 13 

leverandører.  

 

Det er foretatt stikkprøvekontroll av medarbeidere som har arbeidet i mai og juni 2016 for fem 

utvalgte leverandører. Kontrollen omfatter tre hovedproblemstillinger: 

1. Har ansatte hos leverandøren arbeidskontrakt i samsvar med regelverk? 

2. Har ansatte hos leverandøren arbeidstid i samsvar med regelverket? 

3. Får ansatte hos leverandøren utbetalt lønn i samsvar med regelverk, arbeidsavtale og 

faktisk arbeidstid? 

I tillegg er det for fem av leverandørene foretatt stedlig kontroll på to av leverandørens 

renholdslokasjoner for å undersøke om ansatte innfrir krav til renholdspersonell som utfører 

arbeid på oppdrag fra Oslo kommune.  

 

2.1 Metodisk tilnærming 

Revisjonens kontroll av etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår er gjennomført som en 

dokumentasjonsbasert kontroll, der underlagsdokumentasjon vurderes opp mot revisjonskriterier.   

 

Stedlig kontroll på lokasjon av renhold er gjennomført med en metodisk tilnærming som 

innebærer en kombinasjon av observasjon, intervju og kontroll av dokumentasjon. 

 

2.1.1 Leverandørkontakt og innhenting av dokumentasjon 

Ved oppstart av revisjonen ble det sendt revisjonsvarsler til alle leverandørene som er omfattet 

av revisjonen. I tillegg til kort beskrivelse av revisjonen, var det i varselet inkludert forespørsel 

om dokumentasjon som leverandørene fikk fire arbeidsdager til å klargjøre. For utvalgte 

leverandører ble mannskapslister for mai og juni 2016 etterspurt. Mannskapslistene dannet 

grunnlag for stikkprøvekontroll og ytterligere dokumentasjon ble etterspurt for utvalgte ansatte. 

For disse ansatte ble det fra leverandørene innhentet arbeidsavtaler, timelister (arbeidet tid) og 

lønnslipper for kontrollperioden. 

 

Det har gjennom revisjonen vært kommunikasjon med enkelte av leverandørene knyttet til 

avklaringer knyttet til mottatt dokumentasjon. 

 

2.1.2 Gjennomgang av dokumentasjon 

Basert på mottatt dokumentasjon ble leverandørens system for timeregistrering og 

avvikshåndtering vurdert. For medarbeidere i stikkprøvekontrollen ble det vurdert hvorvidt lønns- 
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og arbeidsvilkår var i samsvar med krav i regelverk (revisjonskriterier). I kontrollen benyttet vi en 

Excel-fil per leverandør hvor resultatet av kontrollen er dokumentert.  

 

Følgende kontroller er utført med hensyn til lønn: 

 Lønnssats opp mot tariffestet sats 

 Tillegg for arbeid på ugunstige tidspunkter, slik definert i forskrift og tariffavtale 

 Avsetning av feriepenger 

 Samsvar mellom arbeidet tid og lønnsgodtgjørelse, herunder mht. overtidsbetaling 

 

Følgende kontroller er utført med hensyn til arbeidstid: 

 Arbeidstid per uke 

 Arbeidstid per døgn 

 Hviletid per uke 

 Hviletid per døgn 

 Søndagsfri 

 

I tillegg er det foretatt kontroll av at det foreligger signerte arbeidsavtaler og at avtalenes innhold 

er i samsvar med krav i arbeidsmiljøloven. 

 

Det er også kontrollert at leverandøren er godkjent som renholdsleverandør av Arbeidstilsynet1. 

Det er ingen avvik på dette, og forholdet er ikke ytterligere omtalt i rapporten. 

 

Revisjonskriteriene som er benyttet i kontrollen er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

 

2.1.3 Stedlig kontroll på renholdslokasjoner 

Stedlig kontroll på renholdslokasjon ble gjennomført som en uanmeldt kontroll. Kontrollen ble 

gjennomført ved en kombinasjon av observasjon, intervju og kontroll av dokumentasjon. I denne 

kontrollen har vi benyttet Oslo kommunes kontrollskjema. 

 

2.1.4 Rapport 

Rapporten inneholder et eget kapittel per leverandør som er kontrollert. De leverandørene som 

fikk avvik påpekt i rapportutkastet, fikk tilsendt den delen av rapporten som gjelder deres 

virksomhet for verifikasjon og uttale. Leverandørenes tilbakemeldinger er hensyntatt ved 

utarbeidelse av endelig rapport. 

 

Rapportdelen som gjelder den enkelte leverandør er presentert i rapportens kapittel 5-17. 

 

  

                                                
1 Register over godkjente renholdsvirksomheter. http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html 
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3. Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav og forventninger som renholdsleverandørene skal revideres/vurderes i 

forhold til. Vurderingskriterienes funksjon er å gi et normativt grunnlag for analysen av etablert 

praksis. 

 

Revisjonskriteriene i denne revisjonen er kontraktsbestemmelser i kontrakt mellom 

renholdsleverandørene og Oslo kommune, arbeidsmiljøloven og forskrift om tariffavtale for 

renholdsbedrifter. Bestemmelser i tariff- og arbeidsavtaler supplerer lovkrav så lenge 

bestemmelsene er innenfor rammene fastsatt i regelverket.    

 

3.1 Kontrakt 

I kontraktens pkt. 6.12 mellom Oslo kommune og leverandørene er det fastsatt at tjenesteyteren 

og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 

følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale.  

 

I pkt. 6.12 et det videre fastsatt at Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger har rett til 

innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for Oppdragsgiver 

å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 

 

I kontraktens pkt. 6.13 er det fastsatt at leverandøren ukentlig skal oversende oppdaterte 

mannskapslister med opplysninger om hvilke ansatte som utfører renholdet til Bestiller. 

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å gjennomføre identifikasjonskontroll av leverandørens 

ansatte på oppdragsstedet opp mot innsendte mannskapslister. 

 

I pkt. 6.13 er det videre fastsatt at ansatte som utfører renhold hos Bestiller, skal føre liste over 

når arbeidet begynner og slutter daglig. 

 

3.2 Bestemmelser om lønn 

Bestemmelser om lønn er regulert i allmenngjort forskrift, arbeidsmiljøloven, eventuell tariffavtale 

og i de enkelte arbeidsavtaler. 

 

Vi er gjort kjent med at lønnssatsene i forskriften ikke er justert i henhold til tariffoppgjøret per 

1.5.2016, som følge av at Tariffnemnda i 2016 ikke har truffet et vedtak om allmenngjøring av 

satsene. Årsaken til at Tariffnemnda ikke har truffet et allmengjøringsvedtak er fordi det 

foreligger usikkerhet om allmenngjøring av enkelte av satsene er i strid med konkurransereglene i 

EØS-avtalen. Leverandør som ikke er bundet av landsomfattende tariffavtale skal ha en 

minstelønn på 169,37 kroner for sine medarbeidere, i tråd med forskriftens § 3.  

 

I forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter er det fastsatt at den ansatte 

minst skal ha en timelønn på NOK 169,37. For arbeid mellom 21:00 og 06:00 skal den ansatte gis 

et tillegg på minst 26 kroner per time.  
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Fra 1. mai 2016 gjelder følgende lønnsskala: 

- Under 18 år:    kr 127,59 

- 0-2 års ansiennitet:   kr 174,20 

- 2-4 års ansiennitet:   kr 177,57 

- 4-10 års ansiennitet:  kr 184,30 

- Over 10 års ansiennitet:  kr 188,15 

Fagarbeidere gis et lønnstillegg på kr 12,50 per time. 

For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i 

den alminnelige arbeidstiden. Tillegg skal være på minst 40 %, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 nr. 

11. Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid.  

I tillegg til bestemmelser i lov og forskrift, er det i tariffavtalen2 blant annet fastsatt følgende 

bestemmelser om lønn for ansatte i renholdsbransjen: 

- Overtid inntrer ved:  

o arbeid over 9 timer pr dag eller  

o arbeid over 37,5 timer pr uke 

 

- Ved pålagt overtidsarbeid gis følgende tillegg til normallønn:  

o a) For de arbeidede overtidstimer: 50 prosent.  

o b) For overtidsarbeid på søn- og helligdager samt på dager før disse: 100 prosent.  

o c) For overtidsarbeid etter kl. 21.00: 100 prosent av normallønnsats  

o d) For overtidsarbeid, etter overenskomstens bestemmelser, som varsles samme 

dag og som varer minst 2 timer, betales kr 78,50 i matpenger med mindre 

bedriften sørger for forpleining. 

 

- For arbeid på lørdager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 50 % etter kl. 

18.00. 

 

- For tilsagt arbeid på søndager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 75 %. 

Renholdere som fra tidligere har en gunstigere ordning, bibeholder denne 

 

- For tilsagt arbeid på 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag betales i 

tillegg til dagnormen 1 timelønn for hver arbeidet time. 

 

3.3 Arbeidstidsbestemmelser 

Arbeidsgivers ansvar for å følge arbeidsmiljøloven følger av arbeidsmiljøloven (aml.). 

Arbeidstidsbestemmelser er regulert i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens 

arbeidstidsbestemmelser kan suppleres med bestemmelser i tariffavtale og arbeidsavtale, 

forutsatt at bestemmelsene er innenfor rammene i arbeidsmiljøloven.  

 

3.3.1 Alminnelig arbeidstid 

Arbeidsmiljøloven slår fast at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 

timer, og 40 timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 nr. 1. 

 

I tariffavtalen for renholdspersonale er alminnelig arbeidstid fastsatt til 37,5 timer/uke. 

 

Arbeidsgiver og (fast ansatt) arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan 

ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn 

                                                
2 Renholdsoverkomsten Virke-NAF 2014 – 2016, Renholdsoverenskomsten NAF-NHO/NHO Service 
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foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 

timer og 48 timer i løpet av sju dager. Arbeidstiden skal likevel ikke overstige 50 timer i noen 

enkelt uke. 

 

3.3.2 Samlet arbeidstid 

Med ”samlet arbeidstid” menes alminnelig arbeidstid tillagt overtid. Samlet arbeidstid må ikke 

overstige 13 timer i løpet av 24 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 nr. 8. 

  

3.3.3 Overtidsarbeid 

Arbeidsmiljøloven § 10-6 nr. 4 slår fast at overtidsarbeid ikke må overstige ti timer i løpet av syv 

dager, 25 timer i fire sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. 

Begrensningen beregnes fra alminnelig arbeidstid. Samlet arbeidstid inkludert overtid må dermed 

ikke overstige 50 timer pr. uke, med mindre det foreligger avtale om gjennomsnittsberegning av 

arbeidstiden. Overtidsarbeid kan foreligge på et tidligere tidspunkt dersom dette er avtalt mellom 

arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

3.3.4 Bestemmelser om ansattes rett til hviletid 

Arbeidstaker skal ha minst elleve timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, jf. 

arbeidsmiljøloven § 10-8 nr. 1. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to 

hovedarbeidsperioder.  

 

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv dager, jf. 

arbeidsmiljøloven § 10-8 nr. 2. Den sammenhengende arbeidsfrie perioden kan legges i starten 

eller slutten av en syv-dagers periode. For å kunne avgjøre om arbeidstaker får tilstrekkelig hvile i 

løpet av perioden på syv dager er det nødvendig å definere ukeskillet. Med mindre annet er avtalt 

i lokal avtale eller protokoll, løper 7-dagersperioden fra mandag 00.00 til søndag 23.59. Dette 

samsvarer også med det Arbeidstilsynet ved tidligere anledninger har lagt til grunn.  

 

Arbeidsmiljøloven § 10-8 nr. 4 slår fast at arbeidsfri skal så vidt mulig omfatte søndag. 

Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og 

helgedagsdøgn.  

 

3.3.5 Krav til å føre oversikt over arbeidstiden til den ansatte 

I arbeidsmiljøloven § 10-7 er det fastsatt at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den 

enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og 

arbeidstakernes tillitsvalgte. 

 

I kontraktens pkt. 6.5 er det fastsatt at leverandøren skal utarbeide arbeidslister som skal påføres 

klokkeslett og signeres for utført arbeid. 
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4. Oppsummering kontroller 

Revisjonen har evaluert hvorvidt leverandøren har etablert et tilfredsstillende system for å holde 

løpende kontroll med den enkelte medarbeiders arbeidstid samt lønnsvilkår. Resultatet i tabellen 

nedenfor er oppsummert basert på mottatt dokumentasjon fra den enkelte leverandør og 

vurdering knytter seg her utelukkende til den beskrivelse leverandøren selv har gitt av etablert 

system. Resultatet i tabellen kan ikke uten videre generaliseres. 

 

Leverandør Vurdering basert på leverandørens 

egenmelding 

Leverandør 1  

Leverandør 2  

Leverandør 3  

Leverandør 4   

Leverandør 5  

Leverandør 6  

Leverandør 7   

Leverandør 8   

Leverandør 9  

Leverandør 10  

Leverandør 11  

Leverandør 12  
Leverandør 13   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for å fange 

opp avvik på arbeidstid.  

  Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp avvik. 
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For å kontrollere om systemet fungerer tilfredsstillende, er det foretatt en kontroll av i hvilken 

grad leverandøren etterlever krav og bestemmelser til arbeidsavtaler, arbeidstid og lønnsvilkår. 

Nedenfor er en vurdering av de 5 leverandørene som har vært gjenstand for stikkprøvekontroll. 

Resultatet i tabellen er oppsummert basert på bakgrunn av de stikkprøver og stikkprøveperioder 

som er evaluert, og kan ikke uten videre generaliseres. 

 

Leverandør Vurdering av leverandørens etterlevelse 

Leverandør 1  
Leverandør 5  

Leverandør 6   

Leverandør 10   

Leverandør 11   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 
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5. Leverandør 1 

5.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 5 ansatte hos Leverandør 1. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon, har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert, og 

kan ikke uten videre generaliseres. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger:  

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et 
system for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt 
følge opp avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

 

5.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 5.2.1 tom 5.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt. vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen.  
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5.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi bruker Visma lønn hvor alle lønnssatser som er registrert er i henhold til 

Renholdsoverenskomsten. I tillegg har vi et timeregistreringssystem hvor alle avvik føres, 

herunder fravær, tillegg, ekstraarbeid etc. Avvik føres av nærmeste leder/ KAM og lønn 

kontrolleres av distriktsleder før utlønning. 

 

5.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Alle våre systemer og kontrakt/innmeldingsskjema oppdateres i henhold til tariffavtale via NHO 

Service. Vi sender også oppdaterte tariff vilkår til alle våre ansatte hvert år, slik at de også er 

opplyst om de forskjellige satsene. 

 

5.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Som redskap for behandling av lønn har vi utviklet programvaren Toolbox. All lønnsregistrering 

skal skje i Toolbox. Regionsleder har tilgang til både faste og variable føringer, mens 

serviceledere har kun tilgang til de variable føringene. Nærmeste leder fører timelønn/fastlønn i 

driftssystemet, som igjen danner grunnlag for utbetaling via VISMA Lønn. Det kontrolleres av 

nærmeste leder, driftsleder og til slutt lønningsavd.  

 

HR-avd kontrollerer eventuelt fravær opp mot innsendt dokumentasjon. Det er utarbeidet egen 

prosedyre for lønn/registrering av lønn.  

 

Opplæring: alle nye ansatte og eksisterende ansatte skal gjennomføre basiskompetansekurs via 

Lilleborg. Vi tilbyr også opplæring rettet mot det oppdraget/prosjekt som skal løses, for eksempel 

smitterenhold, Insta kurs etc. 

 

Nyansatte blir påmeldt kurs via sin leder, dette er kurs som er obligatoriske, som en del av 

arbeidsdagen. 

 

5.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Pr i dag benyttes manuelle timelister. Den ansatte får en arbeidsplan av leder og sender inn 

timeliste til sin nærmeste leder. Timelisten godkjennes av nærmeste leder, der arbeidsplan 

danner grunnlag for godkjennelse og lønnsgrunnlag. 

 

5.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Dette varsles via skjema «uønskede hendelser, melding om ulykke, forbedringer» sendes til drift, 

HR og hovedtillitsvalgt. De involverte parter tar deretter dette opp i fellesmøter som avholdes 

jevnlig, slik at alle avvik lukkes.  

 

Kopi av skjema vedlagt nedenfor. Skjema finnes på norsk og engelsk.  
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5.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Vi følger Renholdsoverenskomsten LO/NHO. Vi er medlem av NHO Service og får oppdaterte 

tariffvilkår tilsendt når dette foreligger. Videre etterbetaler vi tilbake til den datoen som de nye 

vilkårene er gjeldene fra.  

 

5.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler og det er ikke registrert avvik på 

innhold i disse.  

 

5.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det er ikke gjort observasjoner av 

avvik mot bestemmelsene.  

 



Rapport Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår | 5. Leverandør 1 

13  
 

5.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 1 

 

Har ikke mottatt godtgjørelse for arbeidsfri på 

helligdager (2.pinsedag (16.mai) og 17.mai) 

Renholdsoverenskomsten 

Bilag 5 – godtgjørelse for 

helligdager og 1. og 

17.mai 

Ansatt 2 

For lite utbetalt lønn i juni ved avstemming 

av lønnslipp og timeliste   

 

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn:  

Det er gjort følgende observasjoner knyttet til lønn:  

 Tre av medarbeiderne i utvalget (Ansatt 2, Ansatt 3 og Ansatt 4) mottar lønn for samme 

antall timer per oppdrag i begge måneder revisjonen omfatter. Timeantallet tilsvarer ikke 

antall registrerte timer på de aktuelle medarbeiderne disse månedene.  

 For to av medarbeiderne i utvalget (Ansatt 4 og Ansatt 5) er det registrert 

sykepenger/egenmelding på lønnsslipp som ikke framgår av timelistene.  

 Det er observert indikasjoner på at medarbeiderne ikke mottar betaling for løpende tid 

mellom oppdragene (jf. Renholdsoverenskomsten §4-3) 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

1.  [Ansatt 1]  

Når det gjelder 16. og 17. mai skal han ha betalt for dette, og vi etterbetaler (5,25 timer) dette 

ved neste lønn. Dette er en feil fra vår side. 

2.  [Ansatt 2] 

Vi ser at hun mangler 0,59 timer på [Lokasjon 1] og 0,5 timer på [Lokasjon 2], dette er fordi det 

er gjort en snittberegning av mnd i vårt nåværende system.  

Ved overgang til nytt driftssystem jan-feb 2017 vil dette endres. Vi etterbetaler 5,59 timer ved 

neste lønnskjøring. 

 

Vedrørende 3 medarbeidere som mottar samme lønn/timer for begge mnd. Dette pga at de har 

fast stilling (antall timer / prosent pr mnd).  

 

Vedrørende registrert sykepenger/egenmelding som ikke fremkommer på timeliste: Dette gjelder 

et tilfelle av egenmelding og et tilfelle av sykt barn, dette skal vi ta opp med de ansatte ifht riktig 

utfylling av timeliste. 

 

Betaling mellom oppdrag: når den ansatte har flere oppdrag er tiden mellom oppdragene 

inkludert i de forskjellige oppdragene. Vi jobber med implementering av et nytt driftssystem og 

ser på løsninger med leverandør hvor vi kan synliggjøre dette. 
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5.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor Leverandør 1 utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er [Lokasjon 3] og 

[Lokasjon 4]. Kontrollen omfattet 10 av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk 

av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:  

 En av de ansatte (Ansatt 6) som inngikk i kontrollen hadde veldig dårlige 

norskkunnskaper og trengte bistand fra sin mann for å gjennomføre kontrollsamtalen 

Det er notert at mannen arbeidet i samme vaktlokaler i samme tidsperiode. 

 Ved to tilfeller måtte kontrollsamtalen gjennomføres på engelsk  

 Ansatte bar ikke HMS-kort synlig  

 To ansatte hadde ikke HMS-kort 

 En ansatt hadde et HMS-kort som var utgått på dato 

 Syv av de ansatte hadde ikke kjennskap til hvem verneombud i selskapet er 

 Enkelte av de ansatte informerte om at de, uavhengig av hvor mange timer de faktisk 

arbeider, kun fører planlagt arbeidstid 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Vi vil selvfølgelig følge opp disse tingene med våre ansatte og mellomledere.  

Videre vil vi også følge opp manglende norsk kunnskaper og legge til rette for opplæring knyttet 

til språk. 

Alle våre ansatte skal ha gyldig HMS kort synlig når de er i tjeneste, og de er opplært til at dette 

skal være synlig. Vi har rutiner knyttet til bestilling og rebestilling av HMS kort hver eneste mnd. 
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6. Leverandør 2 

6.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering er gitt basert på at leverandører opplyser å ikke ha etablert et avvikshåndteringssystem 

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for å 
fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 

avvik. 

 

6.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 6.2.1 tom 6.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt. vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

6.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi bruker Huldt & Lillevik som lønnssystem der vi legger inn satsen for den ansatte. Dette sjekkes 

regelmessig. Vi er kun få ansatte, så dette er veldig oversiktlig.  

 

6.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Vi følger allmenngjort tariff for renholdbransjen, alle våre ansatte har faste oppdrag med fastsatte 

timer pr dag.  

 

6.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

Alle våre ansatte har grunnkurs i renhold, vi bruker manuelle timelister som de ansatte sender inn 

hver måned. Alle våre ansatte har faste lønninger. Det er kun eventuelt vikariater og ekstra 

arbeid som blir ført som tillegg med de manuelle timelistene. 
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6.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Vi kontrollerer listene opp mot avtalt tid og eventuelle tillegg som har kommet i løpet av 

måneden.  

 

6.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller  

Vi har ikke noen avvik i arbeidstidsbestemmelsen. Vi er et lite firma og har full oversikt over våre 

ansatte og deres timer.  

 

Leverandøren opplyser å ha 13 ansatte totalt. 

 

6.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Vi følger allmengjort tariffavtale og er medlem av Virke. Vi følger deres tarifforhandlinger og 

justerer lønn etter deres tariffbrev som blir utsendt etter forhandlingene. Lønn blir etterbetalt fra 

den datoen tariffen er gjort gjeldende.  
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7. Leverandør 3 

7.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  
Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering er gitt på bakgrunn av mangelfull informasjon fra leverandøren. Leverandøren synes å 

ha et system og kan derfor ikke gis vurdering rød, men informasjon gitt gir revisjonen ikke 

tilstrekkelig informasjon til å vurdere om systemet er tilfredsstillende med tanke på å følge opp og 

avdekke avvik. I forbindelse med vurderingen er ytterligere informasjon etterspurt uten av 

leverandøren har besvart denne henvendelsen.  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for å 
fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 

avvik. 

 

7.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 7.2.1 tom 7.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen.  

 

7.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Alle ansatte har en kontrakt som beskriver timelønn, arbeidstid og hvilke område de har. Dette er 

i henhold til hva som står i prisskjema til gjeldende minikonkurranse utlyst av Oslo kommune. Alle 

renholdere blir avlønnet i henhold til gjeldende tariff.  

 

[Leverandør 3] bruker eksternt selskap Dine Økonomer AS til avlønning.  

 

[Leverandør 3] er i gang med å test kjøre M-Solution elektroniske lønnssystem og håper dette er i 

gang for fullt fra januar 2017.  
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7.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Alle ansatte har en kontrakt som beskriver timelønn, arbeidstid og hvilke område de har.  

 

Dette er i henhold til hva som står i prisskjema til gjeldende minikonkurranse utlyst av Oslo 

kommune. Alle renholdere blir avlønnet i henhold til gjeldende tariff. [Leverandør 3] bruker 

eksternt selskap Dine Økonomer AS til avlønning.  

 

[Leverandør 3] er i gang med å test kjøre M-Solution elektronisk lønnssystem og håper dette er i 

gang for fullt fra januar 2017.  

 

7.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

Manuelle timelister blir kontrollert opp mot kontrakt som beskriver timelønn, arbeidstid og hvilke 

områder de har.  

 

Opplæring av den ansatte gjøres på stedet hvor den ansatte skal arbeide. Den ansatte arbeider 

sammen med en annen. Den ansatte blir lønnet normalt denne tiden.  

 

7.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

M-solution elektronisk lønn er under testing og forhåpentligvis i gang fra januar 2017.  

 

Alle ansatte har en kontrakt som beskriver timelønn, arbeidstid og hvilke områder de har. Dette 

er i henhold til hva som står i prisskjema til gjeldende minikonkurranse utlyst av Oslo kommune. 

Alle renholdere blir avlønnet i henhold til gjeldende tariff, [Leverandør 3] bruker eksternt selskap 

Dine Økonomer AS til avlønning.  

 

[Leverandør 3] er i gang med å testkjøre M-Solution elektronisk lønnssystem og håper dette er i 

gang for fullt fra januar 2017. 

 

7.2.5 Beskriv rutiner for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko 

for brudd på arbeidsbestemmelsen i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Leverandøren oppgir å benytte Renholdoverenskomsten Virke/NAF. Det er utarbeidet rutine for 

timeoversikt per renholder, se nedenfor: 
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7.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Får oversendt endringer vedrørende Tariff nytt fra Virke. Dette sendes over til regnskapskontoret 

som deretter justerer lønnen.  

 

Eventuelle etterbetalinger blir utført første lønning etter iverksetting med tilbakebetaling fra 

datoen tariffen gjelder fra.  
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8. Leverandør 4 

8.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og 

arbeidsvilkår 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et 
system for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt 
følge opp avvik. 

 

 

8.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 8.2.1 tom 8.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

8.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Alle våre ansatte har lønn iht. overenskomst mellom NHO/NHO Service og LO/Norsk 

Arbeidsmandsforbund. Ved hvert lønnsoppgjør gjennomgås ansattes lønn og justeres med nye 

tariffer.  

 

Det utarbeides arbeidsplaner. Disse oppdateres ved endringer.  

 

Våre ansatte leverer inn timelister hver måned. Timelistene godkjennes av avd. leder og blir lagt 

inn av lønningsansvarlig i vårt lønnssystem. Lønn pr. medarbeider blir kontrollert mot timelister 

og tillegg de skal ha før avlønning.  

 

Leverandøren har sendt inn en lokal protokoll/særavtale vedr. alm. arbeidstid:  
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Leverandøren har også sendt inn særavtale knyttet til nattarbeid (gjelder [Lokasjon 5] og 

[Lokasjon 6]). Det er også sendt inn dokumentasjon på særavtale for overtid inntil 15 timer per 

uke, dog ikke mer enn 40 timer over 4 uker. Avtalene vedr nattarbeid og overtid er fra 2011. Det 

fremkommer ikke når særavtale vedr alm. arbeidstid gjelder fra. 

 

8.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

De ansattes lønn, som er iht. deres kontrakt og tariffavtale, ligger fast i Visma Lønn.  

 

Lønningsansvarlig går hver måned gjennom og kontrollerer om det er noen som skal opp i 

ansiennitet. 
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8.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

Det benyttes manuelle timelister. Leverandøren har utarbeidet egne rutiner for registrering av 

arbeidstid. Leverandøren følger Overenskomst for renholdsbedrifter NHO-Service/NAF. 

 

 

8.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Avdelingsleder godkjenner timelistene for registreres for avlønning. Lønnen beregnes og kjøres i 

Visma Lønn.  

Det er utarbeidet rutine for kontroll av lønn:  
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8.2.5 Beskriv rutiner for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko 

for brudd på arbeidsbestemmelsen i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Ved avvik for brudd på arbeidstidsbestemmelsene skal den som oppdager avviket, eller den 

vedkommende varslet om dette til, registrere dette inn i avviksskjema og umiddelbart følge rutine 

for gjeldende avvikshåndtering.  

 

Personal og driftskoordinator skal ta dette opp i ledelsen og tiltak besluttes umiddelbart. Om 

brudd oppstår må det foretas gjennomgang av gjeldende rutiner og nødvendig repetisjon av 

arbeidstidsbestemmelsene. 

 

8.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Personal og driftskoordinator oppdaterer alle ansatte til ny gjeldende timesats ved endring i tariff 

(lønnsforhandlinger). Det gjøres en automatisk beregning i Visma lønn som sikrer at alle som 

skal, blir oppdatert. Hver måned sjekker Personal og driftskoordinator hvorvidt det er noen som 

skal endres til høyere lønnstrinn i forhold til ansiennitet og oppdaterer dette i Visma Lønn.  

 

Så fort vi får informasjon om ny tariff blir mellomlegget for timene i perioden utbetalt, på egen 

lønnsart, så fort som mulig.  
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9. Leverandør 5 

9.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 4 ansatte hos Leverandør 5. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert, og 

kan ikke uten videre generaliseres. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurdering relaterer seg til at lønn utbetales basert på planlagt og ikke faktisk arbeidstid. 

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

9.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 9.2.1 tom 9.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 
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9.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi har faste tider på alle oppdrag. Renholder skriver timelister i henhold til dette og leverer det til 

[Leverandør 5]. Dette blir registrert i Excel ark med signatur av renholder. 

 

9.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Vi sjekker at de ikke har mer enn 7,5 timer pr dag eller 40 timer pr uke og at de har lønn i 

henhold bestemmelser. [Leverandør 5] forholder seg til Tariffnemnda og de almenngjorte satser 

og lønnsbestemmelser. 

 

9.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Renholder skriver timelister i henhold til dette og leverer det til [Leverandør 5]. Dette blir 

registrert i Excel ark med signatur av renholder. [Leverandør 5] utbetaler lønn etter antall timer 

som er utført på de respektive oppdrag. 

 

[Leverandør 5] holder renholdskurs for alle ansatte i egnene lokaler. 

 

9.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

[Leverandør 5] godkjenner timelister etter kontroll av fastsatte tider. 

 

9.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Dersom [Leverandør 5] finner brudd på dette, vil [Leverandør 5] håndterer dette etter 

arbeidsmiljøloven og betale alle tillegg. 

 

9.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

[Leverandør 5] forholder seg til allmengjøringen og de satser som settes. [Leverandør 5] er ikke 

bundet av landsomfattende tariffavtale og har derfor forholdt seg til Forskrift om allmenngjøring 

av tariffavtale for renholdsbedrifter. 

 

9.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler og det er ikke identifisert avvik. 

 

9.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det er ingen avvik knyttet til 

denne kontrollen.  

 

9.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. [Leverandør 5] er ikke bundet av landsomfattende tariffavtale 

og har derfor forholdt seg til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 
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(FOR-2014-11-27-1483). Det fremgår av denne forskriftens § 3 at: "Arbeidstakere som utfører 

arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 169,37.  Det er ikke identifisert 

avvik knyttet til denne kontrollen. 

 

Revisjonens kommentar basert på stikkprøvekontroll:  

Timelistene gir inntrykk av å være fastlagte, både når det gjelder "tid ut" og "total tid per dag". 

Dette kommer spesielt til utrykk hos en av de ansatte som blant annet går kl. 13.21 hver tirsdag 

og kl. 11.06 hver onsdag. 

 

Disse to kolonne snakker dessverre ikke sammen i svært mange tilfeller. Dette fører til at de 

ansatte i noen tilfeller blir betalt for lite i lønn, og i andre for mye. Det kan synes som om det 

totale antallet timer som blir utbetalt ikke er det som faktisk arbeides.  

 

9.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor [Leverandør 5] utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er [Lokasjon 7] og 

[Lokasjon 8]. Kontrollen omfattet to av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk 

av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:  

 Ansatte bar ikke synlig HMS-kort 

 En av de ansatte bar ikke arbeidsantrekk med leverandørens logo, men hadde den 

tilgjengelig  

 Kontrollsamtalen foregikk på engelsk 

 En av de ansatte leverer ikke timeliste, men mottar betalt for det antall timer som er 

planlagt 

 Ingen av de ansatte visste hvem som var verneombud  

 Kun en av de to ansatte har fått opplæring (den andre har 5 års erfaring) 
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10. Leverandør 6  

10.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 5 ansatte hos [Leverandør 6]. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert, og 

kan ikke uten videre generaliseres.  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurdering er relaterer seg til at lønn utbetales basert på planlagt og ikke faktisk arbeidstid og at 

medarbeidere ikke fører sine egne timelister.  

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 
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10.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 10.2.1 tom 10.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

10.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Timeføring gjennomføres av Driftssjef i elektronisk timefangstsystem mSolutions. Hvert oppdrag 

er kalkulert med en normert tid for oppdraget. Dersom benyttet tid avviker fra kalkulert tid skal 

servicemedarbeider umiddelbart melde dette til Driftssjef. Timefangstsystem, Msolutions 

oppdateres da med faktisk arbeide timer. Driftssjef organiserer deretter prøvevask etc. for å 

avgjøre om normert tid samsvarer med arbeidsmengden på oppdraget og avklarer deretter 

behovet for å endre normert tid eller tilrettelegging.  

 

Timefangst: Msolutions v3.60.0.17 

Lønnssystem: SAP: v7300.2.5.1084 

 

 

Revisjonens kommentar basert på stikkprøvekontroll: 

Det kan synes som om lønn utbetales basert på arbeidsplan og ikke faktisk tid. De ansatte må 

selv melde fra til driftssjef dersom avvik fra planlagt tid og fører ikke egne timelister. 

Arbeidsplan/«timeliste» angir ikke tidspunkt for arbeidet.  

 

10.2.2  Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Kontroll med at avlønnet timeantall er i samsvar med den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt 

er en del av månedlig lønnskontroll utført av driftssjef beskrevet i vedlagt presentasjon: 

Lønnskontroll.ppt. Ytterligere kontrollerer av mer teknisk art gjennomføres av finansfunksjonen. 

 

Leverandøren følger Renholdsoverenskomsten.  

 

10.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Timeføring gjennomføres som beskrevet under 10.2.1. 

 

Opplæring av renholdsmedarbeidere følger et fastlagt utdanningsløp for servicemedarbeidere på 

et akademi i regi av Leverandør 6. Utdanningsløpet har 4 ulike trinn, hvorav første er 

grunnopplæring del 1 og trinn 4 er fagbrev. Del 1 gjennomføres i forbindelse med ansettelse og er 

3 timer, mens fagbrev gjennomføres på forespørsel fra Cleaning Excellence og strekker seg over 1 

år. 

 

10.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Timelister kontrolleres og godkjennes ukentlig av driftssjef. 

 

Lønn beregnes automatisk i lønnssystem basert på timer registrert i timefangstsystemet og 

definerte lønnssatser i lønnssystemet. 
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Ytterligere kontrollerer av mer teknisk art gjennomføres av finansfunksjonen. 

 

10.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

HR-leder gjennomfører Business review for HR med samtlige Regionsdirektører annenhver måned. 

Gjennomgangen består av ulike kontrollpunkter innen følgende områder: 

 Oppfølging av lønns og HR-bok 

 Rekruttering og ansettelse. Bemanningsplanlegging 

 HMS 

 

Avvik følges opp av den enkelte Regionsdirektør og gjennomgås ved neste BR for HR. 

 

10.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Oppdaterte lønnssatser legges inn i lønnssystem SAP sentralt når protokoll om endrede satser 

foreligger. Endrede satser legges inn med dato. Lønnssystemet beregner da automatisk 

etterbetaling av lønn. 

 

10.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler og det er ingen avvik knyttet til denne 

kontrollen.  

 

10.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Leverandørens systemer 

registrerer ikke tidspunkt for arbeidet. Dette avviker med kontraktens pkt. 6.5 hvor det er fastsatt 

at leverandøren skal utarbeide arbeidslister som skal påføres klokkeslett. Det har derfor ikke vært 

mulig å kontrollere om hviletidsbestemmelsene er etterlevd.  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

[Leverandør 6] har ikke timefangstsystem som understøtter registrerer klokkeslett for 

gjennomført arbeid. Driftssjefer gjennomfører obligatorisk e-læringskurs som omfatter 

hviletidsbestemmelser i AML. Driftssjef er ansvarlig for å påse at hviletidsbestemmelser for sine 

servicemedarbeidere blir fulgt. 

 

10.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 1 Ikke mottatt tillegg for overtid uke 16, 17, 19, 23  
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Ansatt 2 

Har ikke mottatt godtgjørelse for arbeidsfri på 

helligdager (Kristi Himmelfartsdag (5. mai) og 17. 

mai)  

Renholdsoverensk

omsten – Bilag 5 

– godtgjørelse for 

helligdager og 1. 

og 17. mai 

   

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn: 

o Vi er gjort oppmerksomme på at leverandøren i forkant av revisjonen har gjennomført 

kontroll/avstemming av timelister og lønnsslipp for månedene som inngår i revisjonen. For 

medarbeider [Ansatt 3] er utskrift av lønnsberegning for maidatert 23.11, denne er påført 

notis om at 2,5 timer etterbetales 23.11.2016. 
 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

 [Ansatt 1]: 

o Ikke mottatt tillegg for overtid uke 16, 17, 19, 23: Servicemedarbeider har blitt “lånt” 

av en annen Driftssjef uten at dette har vært avklart med vedkommende leder. Dette 

er i strid med gjeldene praksis hos [Leverandør 6]. Som forklart under revisjonen har 

[Leverandør 6] valgt å avslutte arbeidsforholdet med denne driftssjefen med denne 

typen overtredelser som begrunnelse. Overtidstillegg utbetales på desemberlønn. 

 [Ansatt 2]: 

o Har ikke mottatt godtgjørelse for arbeidsfri på helligdager (Kristi Himmelfartsdag (5. 

mai) og 17. mai): I henhold til kontrakt med Oslo kommune blir det kun gjennomført 

renhold på denne lokasjonen på røde dager dersom det foreligger en bestilling fra 

kunde. Det foreligger ingen bestilling for noen av disse dagene. 

 

 

 

10.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor [Leverandør 6] utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er [Lokasjon 9] og 

[Lokasjon 10]. Kontrollen omfattet to av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk 

av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:  

o Ingen av de ansatte bar synlig HMS-kort 

o En av de ansatte hadde ikke HMS-kort tilgjengelig 

o En av de ansatte visste ikke hvem verneombud var 

o En av de ansatte oppgir å ha 26 års ansiennitet og ca. kr 180 per time 

 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

[Leverandør 6] pålegger alle sine servicemedarbeidere å ha HMS-kort synlig til enhver tid. Dette 

er således ikke i tråd med arbeidsinstruks. Alle ansatte har HMS-kort.   

 

Oversikt over verneombud er tilgjengelig I arbeidsplassmappen på samtlige lokasjoner. På de 

fleste av våre kunders renholdsrom henger det også en plakat med bilde og kontaktinfo til 

verneombud.  

 

Ansettelsestidspunkt registreres for den enkelte I vårt lønnssystem. Timelønn reguleres av 

lønnssystemet i henhold til gjeldene tariff og ansiennitet. Dersom dere mener å ha funnet en svikt 
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i dette systemet ønsker vi at dere oversender dokumentasjon på dette slik at vi kan undersøke 

dette nærmere.  
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11. Leverandør 7 

11.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering relaterer seg hovedsakelig til ny lønnssats som gjelder fra vedtakstidspunktet og ikke 

tilbake i tid. 

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for å 
fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 

avvik. 

 

 

11.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 11.2.1 tom 11.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

11.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi betaler lønn iht. allmengjøring forskriftene. Vi legger inn timer + eventuelt tillegg i MOSOT 

timeregistreringssystemer og systemet generer da automatisk den lønnen som er lagt inn, dvs. 

allmengjort sats, og tillegg så som fagbrev. Systemet opplyser om en ansatt overstiger 37,5 

timers arbeidsuke. Renholder leverer inn timelister hver måned.  

 

11.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Alle ansatte har kontrakt. Arbeidsplan iht. hvert enkelt oppdrag, og lønn iht. allmenngjorte satser. 

Egenkontroll kan utføres av renholder ved at alle timer lønnes på egne prosjekt, og fremkommer 

som egen linje på lønnsslipp.  

 

Revisorerklæring på tilfeldige oppdrag.  
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11.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

Timelistene blir sendt inn hver måned av renholder.  

 

11.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Serviceleder går gjennom timelistene. Kalkyler blir utarbeidet for hvert oppdrag. Lønn blir først 

kontrollert i timeregistreringssystem og på lønnssticker i etterkant av lønnsutbetaling.  

 

11.2.5 Beskriv rutiner for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko 

for brudd på arbeidsbestemmelsen i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Avvik/nesten avvik blir registrert i tråd med bedriftens avvikssystem. Korrigerende tiltak blir 

iverksatt. 

 

11.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Følger tariffnemnda og har løpende kontakt med advokatene til NHO. Ny allmengjort sats gjelder 

fra nemndas vedtakstidspunkt og ikke bakover i tid.  
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12. Leverandør 8 

12.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

 

12.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 12.2.1 tom 12.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

12.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Ved nyansettelser sjekkes ansiennitet. I personalregisteret fremgår det hvor lenge en person har 

vært ansatt og hvilken lønn vedkommende historisk har hatt. Vi benytter Visma Mammut 

lønnssystem. Regulerer så hver ansattes lønn hvert år etter nye satser. 

 

Vi kommuniserer nye gjeldende satser hvert år til de ansatte gjennom muntlig og skriftlig 

informasjon på hvert arbeidssteds satser. 

 

Alle ansatte har arbeidskontrakter knyttet til arbeidssted der lønn pr time er avtalt. 

 

12.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Renholdere har arbeidsavtaler som er knyttet direkte til den aktuelle kontrakten, og får da den 

lønnen vi har vunnet oppdraget på. 
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12.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

Timene er avtalt på forhånd i arbeidskontrakten. Utover disse timene kan det forekomme ekstra 

arbeid bestilt av kunden eller vikariat for andre renholdere ved fravær i teamet. 

 

Renholderne skriver seg inn og ut av timelistene hver arbeidsdag.  

 

12.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Timelistene for hvert arbeidssted gjennomgås av teamleder og en av oss i administrasjonen for 

kontroll og godkjenning ved månedsskiftet før lønnskjøring.   

 

Lønnen beregnes ut fra arbeidskontrakt, ekstra timer, basert på timelister. 

 

12.2.5 Beskriv rutiner for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko 

for brudd på arbeidsbestemmelsen i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Våre ansatte har alle kontrakter direkte knyttet til arbeidsstedet med definert arbeidstid og 

tidspunkt.  f.eks. 3 timer fra kl 06.00-09.00, eller kl 16-19,30, 18-21.00 etc. Vi ansetter derfor 

ikke en person på to kontrakter slik at hviletidsbestemmelsene blir berørt. Med dette mener vi at 

dersom en ansatt starter på arbeid kl 06.00 om morgenen og har en arbeidsavtale på det stedet 

fra f.eks. 06-09.00 så kan ikke vedkommende ha arbeid på ettermiddagstid som ender senere 

enn kl 19.00 for at hviletiden på 11 timer skal overholdes. 

 

Risikoen for avvik vil her være definert som ett ønske fra en medarbeider som f. eks arbeider 

06.00-09.00 og også få arbeide på ettermiddagen. Eller i form av en skole som ønsker å ha 

renhold delt på morgen og ettermiddag og vil ha samme renholder. Da må vi henvise til 

hviletidsbestemmelser i de tilfeller arbeidet ikke avsluttes før kl.19.00.  

 

En annen risiko vil være i form av behov for vikar ved sykdom ved ett arbeidssted. Da kan ikke de 

som står i fare for å få mindre enn 11 timers hviletid vikariere. 

 

Arbeidskontrakter vil endres tilsvarende slik at de er i samsvar med disse bestemmelsene. 

 

12.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Vi følger Virke sin tariffavtale. Vi får fortløpende informasjon om endringer i tariffoppgjøret fra 

Virke, og endrer lønnssatsene når det er vedtatt hvert år.  
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13. Leverandør 9 

13.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for 
å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 
avvik. 

 

 

13.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 13.2.1 tom 13.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

13.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Hos [Leverandør 9] skal alle ansatte ha en oppdatert avtale til enhver tid. Personalavdelingen 

skriver disse avtalene på bakgrunn av informasjon fra driftsleder. Ved oppstart hos en kunde skal 

det foreligge et oppstartskjema som viser til hvor mange timer som er beregnet for den ansatte 

her samt hva som skal faktureres. Ved endring hos en kunde skal på det på samme måte skrives 

et endringsskjema. Disse skjemaene skal sendes inn til personalavdelingen og 

økonomiavdelingen. Personalavdelingen oppdaterer så avtalene til de ansatte samt timemaler (se 

punkter under). Ved at arbeidstiden til de ansatte registreres i et system har man en god oversikt 

over arbeidsdagen til hver ansatt. Dette er særlig viktig der en ansatt har flere kunder. 

 

Det vises videre til punkter under for kontroll av lønnsvilkår. 

 

13.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Personalavdelingen har ansvar for at alle ansatte har oppdatert arbeidsavtale. 
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13.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte 

All lønn blir lagt inn i et elektronisk system M_Solution. Det blir lagt inn timemaler ut ifra hva den 

enkelte renholder har i sin arbeidsavtale. Ved avvik som f.eks. merarbeid eller sykefravær blir 

dette korrigert manuelt av driftsleder. Alle ansatte har tilgang til egne lister der de oppfordres til å 

gå inn og kontrollere at alt stemmer i slutten av måneden. Dersom de mener at noe er feil kan de 

legge inn en melding i systemet som går direkte til ansvarlig leder som kan korrigere. 

 

13.2.4 Beskriv rutiner /system for godkjenning av timelister 

Når alt er korrigert av medarbeider, godkjenner driftslederne timelistene slik at lønnsansvarlig 

kan kjøre ut en lønnsfil. 

 

Overtid beregnes automatisk fra systemet i de tilfeller der dette er påkrevet. 

 

13.2.5 Beskriv rutiner for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko 

for brudd på arbeidsbestemmelsen i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Alle avvik skal registreres i vårt interne avvikssystem. Alle ansatte får ved oppstart utdelt 

varslingsplakaten som beskriver hva man skal gjøre ved alvorlige brudd. Ved mindre brudd skal 

de ansatte ta kontakt med sin leder eller personalsjef som registrerer avviket i avvikssystemet og 

setter i gang tiltak. 

 

Lønnen blir beregnet ut i fra hva som er lagt inn den aktuelle måneden i M-Solution. Driftsleder er 

ansvarlig for å kontrollere timelistene til sine ansatte. 

 

13.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endringer i 

tariffsatser?  

Leverandøren følger Overenskomsten for renholdsbedrifter mellom NHO-Service og Norsk 

Arbeidsmandsforbund. 

 

Vi benytter Aditro som lønnssystem. Tariffsatser blir lagt inn regulativet sentralt i systemet. Alle 

renholdere knyttes opp mot regulativet. Ved endring av tariffsatser legges dette inn sentralt og 

oppdateres dermed automatisk på alle ansatte. Tariffsats og økning i ansiennitet gjøres 

automatisk i systemet ut i fra antall måneder en ansatt har vært ansatt. Når en har jobbet i 24 

mnd økes ansienniteten fra 0-2 år til 2-4 år osv.  

 

Dersom det skal etterbetales iht tarifføkning en gang pr. år, kjøres det en etterbetalingsrutine i 

lønnssystemet som beregner mellomlegget på tariffsatsen. 

 
  



Rapport Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår | 14. Leverandør 10 

38  
 

14. Leverandør 10 

14.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 5 ansatte hos Leverandør 10. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert, og 

kan ikke uten videre generaliseres. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

 

 

14.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 14.2.1 tom 14.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 
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14.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Renholdere leverer manuelt utfylte timelister hver måned. Timer registreres som «utført» i 

system M-Solution. Lønn punchegrunnlag kjøres fra M-Solution. Registering av lønn. Kontroll av 

lønnsslipper. 

 

14.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Våre arbeidskontrakter ivaretar den ansattes lønns-/arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, samt 

bestemmelser beskrevet i kontraktsvilkårene. 

 

14.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Renholderne fører manuelle timelister hver dag (inn/ut og ant. timer).  Ved oppstart av et 

prosjekt gjennomgår renholderne et opplæringsprogram som også innbefatter timeregistrering.   

 

Timelister kontrolleres/registreres i M-Solution.  Lønnsgrunnlag/puncheliste leveres lønnskontor 

som registreres dette via Visma Lønn. 

 

Leverandøren har inngått lokal avtale knyttet til hviletid: 
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14.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Driftsansvarlig kontrollerer timelister/antall timer opp mot kontrakt/M-Solution. 

 

14.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Ved alle registreringer av nyansettelser/nye prosjekter vil det enkelt fremkomme på oppdragsliste 

hvor mange timer vedkommende arbeider pr. dag/uke.  Dette gjør at vi i forkant oppdager evt. 

brudd på arbeidstids-bestemmelsene og vil kunne korrigere dette. 

 

Hvis et evt. avvik på arbeidstidsbestemmelsene oppdages vil dette medføre en justering av 

arbeidstid/-start som ivaretar arbeidstids-bestemmelsen.  Nevnte justering vil iverksettes med 

øyeblikkelig virkning. Hvis dette skulle avstedkomme en økonomisk kompensasjon, vil dette bli 

utbetalt ved neste lønnsutbetaling. 

 

14.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Overenskomst for renholdsbedrifter inngått mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO 

Service. 

Ved hvert årsskifte kjøres ansattliste sortert på ansattdato.  Denne listen justeres så for 

tariffgrupper.  Før hver lønnsregistrering blir det kontrollert/justert hvis noen ansatte skal endre 

tariffgruppe.  Evt. etterbetaling av lønn skjer ved neste lønnsutbetaling. 

 

14.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 1 

Arbeidsavtale for fast ansettelse fra og med 01.06.2016 er 

ikke signert av ansatt.  § 14-6 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Som det fremgår av innsendt dokumentasjon forelå det en vikarkontrakt for perioden 01.04-

31.05.2016. Denne kontrakten er undertegnet av begge parter. Da kontrakten ble endret til fast 

kontrakt den 01.06.2016, ser vi at denne ikke er undertegnet av ansatte. Dette ordner vi opp i 

umiddelbart. Vi arbeider med mennesker og feil vil kunne forekomme.  

 

14.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. På en medarbeiders timeliste er 

ikke tidspunkt for arbeidet påført. Dette avviker med kontraktens pkt. 6.5 hvor det er fastsatt at 

leverandøren skal utarbeide arbeidslister som skal påføres klokkeslett. Det har derfor ikke vært 

mulig å kontrollere om hviletidsbestemmelsene er etterlevd. 

Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot bestemmelser: 
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Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 1 

Har oppført at han har arbeidet på to ulike lokasjoner i 

samme tidsperiode 17. juni 2016. Medarbeider er godtgjort 

for arbeid på begge lokasjoner  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Her virker det som om noen har sett feil på klokken. 

 

14.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Ansatt 1 Har ikke blitt utbetalt tillegg for overtid 19. mai og 31. mai  

Ansatt 2 

Avstemming av lønnslipp og timeliste samsvarer ikke for mai 2016 

eller juni 2016  

Ansatt 3 Avstemming av lønnslipp og timeliste samsvarer ikke for juni 2016 

 

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn:  

Det er gjort følgende observasjoner knyttet til lønn: 

 En medarbeider i utvalget (Ansatt 4) mottar lønn for samme antall timer per oppdrag i 

begge måneder revisjonen omfatter. Timeantallet tilsvarer ikke antall registrerte timer på 

den aktuelle medarbeideren disse månedene.  

 Det er observert indikasjoner på at medarbeiderne ikke mottar betaling for løpende tid 

mellom oppdragene (jf. Renholdsoverenskomsten §4-3) 

 To ansatte (Ansatt 1 og Ansatt 2) jobber ved to ulike lokasjoner samme dag. For disse 

ansatte er det flere dager et opphold mellom vaktene på under en time, uten at det er blitt 

presisert en aktivitet for denne perioden. Det er ikke klart om dette er pause, eller reisetid. 

Representerer oppholdet reisetid mellom lokasjoner, skal dette regnes inn som arbeidstid i 

henhold til Renholdsoverenskomsten paragraf 4.3. I dette tilfellet har en ansatt (Ansatt 2) 

arbeidet 40 timer i uke 19, 21, 22, 23, 24 og 25, og burde hatt utbetalt overtidstillegg disse 

ukene. Den andre ansatte (Ansatt 1) ville jobbet 37,65 timer uke 19, og burde hatt utbetalt 

overtidstillegg for arbeid flere dager.  

 Som følge av uklarheter i timelistene for to medarbeidere er det usikkert om det burde ha 

blitt utbetalt tillegg til lønn:  

 En ansatt (Ansatt 3) arbeider 2,5 timer 20 juni uten at det er blitt oppgitt tidspunkt for 

arbeidet. Vi vet ikke om dette er innenfor en periode hvor han burde blitt betalt kvelds-

/natt -tillegg.  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Lønn: 

1. [Ansatt 1] har ikke fått utbetalt overtid for 19. mai samt 31. mai 2016. Dette vil bli 

utbetalt umiddelbart.  

2. Differansen i timer til [Ansatt 2] skyldes at vedkommende ikke har fått betalt for 16. og 17 

mai på Løren skole. Dette var påført timelisten. I juni var skolen feriestengt fom. 

24.06.2016. Dette var ikke hensyntatt på timeliste. 

3. [Ansatt 3] utførte et ekstra-oppdrag på 2,5 timer med start før ordinært renhold av eget 

område. Dette gjaldt rengjøring av 2 stk. lager.  
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14.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor [Leverandør 10] utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Disse lokasjonene er [Lokasjon 

11] og [Lokasjon 12]. Revisjonen oppsøkte lokasjonene ved to ulike dager, begge dager på flere 

tidspunkt innen tidsrammen vask skal gjennomføres. Ved ingen anledning traff vi noen 

medarbeidere fra [Leverandør 10] på lokasjonen.  
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15. Leverandør 11 

15.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 5 ansatte hos [Leverandør 11]. 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert, og 

kan ikke uten videre generaliseres. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for 
å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 
avvik. 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

 

 

15.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 14.2.1 tom 14.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen.   
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15.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi benytter M_SOLUTION (Versjon: v2.8.0.0) for løpende oppfølging av lønns og arbeidsvilkår. 

Dette elektroniske system er utviklet for å gi et så fleksibelt mobilt forretnings- og 

rapporteringssystem som mulig.  

 

Vi administrerer våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag i M_SOLUTION og får fullstendig 

oversikt over ressursbehov og bemanning. Planleggingsmodulen anvendes også til å generere 

lønns- og fakturagrunnlag. 

 

Arbeidslister, planlagte oppdrag og serviceleveranser oppdateres i realtid, etter hvert som våre 

kollegaer rapporterer fra feltet. Slik er vi alltid oppdatert om driftssituasjonen. M_SOLUTION kan 

til og med varsle deg når oppdrag ikke startes opp til planlagt tid.  

 

 

Vi anvender M_SOLUTION’s smarte mobile applikasjoner til å dokumentere tilstedeværelse hos 

noen av våre kunder, samtidig som timelistene genereres automatisk.  

 

I M_SOLUTION kan våre kunder og medarbeidere registrere avvik og bestillinger via mobil og 

web. Benytt egendefinerte skjemaer til å samle den informasjonen du behøver. Bilde 

dokumentasjon gjøres enkelt med mobilens kamera. Systemet varsler brukeransvarlig om nye 

hendelser, og vi kan automatisk skape nye arbeidsordre basert på forespørsler.  

 

Det er utarbeidet egne instrukser for arbeidstid og timeregistrering.  

 

15.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

[Leverandør 11] vil aldri ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er gjeldene i 

allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale som også er gjeldene for denne 

kontrakt.   

 

Det er utarbeidet egne instrukser for lønnsansvarlig.  

 

15.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Alle ansatte vil få opplæring i hvordan M_SOLUTION virker ved ansettelse samt oppdateringer av 

våre kundeansvarlige. Det blir også tatt opp på våre personalmøter hvordan dette systemet 

fungerer.  

 

Ansatte ser over egen timeliste og hvis det er noe som ikke stemmer overens med deres timer, 

godkjenner de ikke men kan skrive i et kommentarfelt hva som er feil eller om de har jobbet mer 

enn planlagt tid. På denne måte fanger vi opp dersom renholder har brukt mer tid enn estimert 

tid. 
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15.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Avdelingsansvarlig/kundeansvarlig går systematisk gjennom alle elektroniske timelister. 

Nærmeste leder godkjenner lønn, etter mottatt godkjenning fra servicemedarbeider, med tanke 

på gjeldende regelverk.  

 

15.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Se tidligere beskrivelse.  

 

Avvik i henhold til gjeldende regelverk rapporteres etter våre avviksrutiner. Det er oversendt en 

skjermdump av hvordan avvik registreres i systemet.  

 

 

15.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Leverandøren følger Renholdsoverenskomsten VIRKE/NAF. Vi får løpende oppdatert informasjon 

om endringer av tariffsatser. [Leverandør 11] er ikke organisert arbeidsgiver og følger derfor ikke 

Renholdsoverenskomsten, men følger Allmengjøringen for renholdsbedrifter og arbeidsmiljøloven. 

Videre sier Renholdsoverenskomstens bestemmelser om arbeidstid og overtid ikke er allmengjort. 

Bedrifter som ikke er bundet av Renholdsoverenskomsten plikter å følge eventuelle avtalte vilkår i 

arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi har derfor som bedrift alltid fulgt 

Allmengjøringen og Arbeidsmiljølovens bestemmelser som her sier min. 40% ved overtid. 

 

15.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler. Det er gjort følgende observasjoner av 

avvik mot bestemmelser: 
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Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 1 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, kun 

opplysninger om at ferietid skal avtales i god tid i forveien § 14-6 (g) 

   

Ansatt 2 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 3 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 4 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 5 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Alle ansatte har underskrevet vårt arbeidsreglement. Som punkt 13. her fremhever er 

arbeidstakerens plikter og rettigheten nedfelt i: Her vises det da blant annet til ferieloven. Det vil 

si at våre ansatte her opplyses om deres rettighet iht. Ferielover deriblant retten til ferie i tillegg 

til dette opplyses under ansettelse. Samtidig ser vi verdien av at dette blir ført direkte på 

arbeidskontrakt i fremtiden og vil endre dette i våre fremtidige kontrakter med ansatte. 

 

15.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Timelistene mottatt inneholder 

ikke oversikt over start- og sluttidspunkt for arbeidsøktene, kun antall timer arbeidet på den 

enkelte lokasjon. Men vi har, i tillegg til timelistene, mottatt [Leverandør 11] sine faste 

arbeidsplaner med klokkeslett for start- og sluttidspunkt for vaktene.  Det er gjort følgende 

observasjoner av avvik mot bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 2 Arbeider 14 timer torsdag 30. juni § 10-6 (8) 

Ansatt 5 

Arbeider mandag til søndag i uke 19, 21, 23 og 25, og har i 

disse ukene ikke hatt sammenhengende hvile i samsvar 

med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §10-8 (2) 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Når det gjelder [Ansatt 2] ble han her brukt til et temporært oppdrag utover hans faste oppdrag. 

Det resulterte i for mye arbeidstid og ikke skal forekomme. Vi har registrert dette internt som et 

avvik og tar etterfølgende tiltak blant annet ved oppgradert versjon av vårt planleggingssystem 

hvor dette vil være synliggjort at denne ansatt ikke kan settes til merarbeid. 
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Vedr. [Ansatt 5]: Ukene 19, 21, 23 og 25 er ikke hviletidsbestemmelsene overholdt, og beklager 

dette og noterer dette internt som et avvik. Her har vi beregnet feil antall timer med fri, da dette 

kun blir 33 timer fri fra søndag til mandag. Vi iverksette tiltak med det samme slik annen person 

blir satt til helgejobben.  

 

15.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er ikke identifisert avvik knyttet til denne kontrollen. 

 

15.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor [Leverandør 11] utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er [Lokasjon 13] og 

[Lokasjon 14]. På sistnevnte lokasjon var det ingen medarbeidere tilstede da vi kom på uanmeldt 

kontroll. Kontrollen omfattet én av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk av 

Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:  

 Ansatt bar ikke synlig HMS-kort 

 Ansatt bar ikke arbeidsantrekk med leverandørens logo 

 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

 

Dette er veldig beklagelig og her følger ansatte ikke firmaets arbeidsreglement og avtale med 

våre ansatte. Dette er noe som vi jobber mye med for å få våre ansatte til å etterleve. Vi hadde 

dette oppe igjen på vårt personalmøte i nov. og viktigheten av nettopp dette med arbeidsantrekk 

og synlig HMS-kort. Alle våre ansatte har fått arbeidsantrekk og HMS-kort utlevert. Vi tok også 

opp ansattes medvirkningsplikt dersom de trenger noe fra bedriften vedr. dette. 
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16. Leverandør 12 

16.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

For oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår   

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

16.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 16.2.1 tom 16.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

16.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har utarbeidet egne rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Det er 

avdelingsleder administrasjon som er ansvarlig for å vedlikeholde rutinen. 

Administrasjonsansvarlig og arbeidsleder har ansvaret for ar rutinen følges.  

  

16.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

I følge rutine for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, fremkommer det at arbeidstid skal følge 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kontroll av arbeidstid utføres under kontroll av innleverte 

timelister. Stikkprøvekontroll mot signeringsliste på arbeidssted utføres som et supplement til 

øvrige kontroller.  

 

Beregning av lønn skjer automatisk i lønnssystemet på bakgrunn av registrerte timer i 

personalets timelister. Dersom det forekommer tillegg for arbeid utenom normal arbeidstid blir 

tillegget lagt til.  
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16.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Ved nyansettelse instrueres personalet i hvordan timelister skal føres samt hvilke opplysninger 

som skal være utfylt i listene. Timelister skal føres fortløpende på eget skjema og timelister skal 

sendes inn månedlig (senest innen den 5. i påfølgende måned). Den ansatte skal av egenkontroll 

beholde en kopi.  

 

16.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Mottatte timelister gjennomgås sammen med renholdere. Etter kontroll signeres listen av 

renholdsleder. Timeliste sendes deretter til lønningskontor for beregning og utbetaling av lønn.  

 

16.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd, vil nødvendige tiltak bli satt inn. Undersøkelse 

om årsak og samtaler med de involverte. Ved eventuell gjentakelse av forholdet vil det bli sendt 

skriftlig advarsel til involverte parter. 

 

Det er gjort avtale om unntak fra bestemmelse om arbeidsfri mellom virksomhet og tillitsvalgt. 

Unntak skal avtales særskilt og kun når det er nødvendig for driften.  Avtalen er signert 6. 

november 2014 og reduserer daglig hviletid til 8 timer og ukentlig sammenhengende hviletid til 

28 timer.  

 

16.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Av rutine for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår fremkommer det at lønn skal betales til de 

enhver tid gjeldende satser i tariff (allmenngjort tariffavtale for renholdsbedrifter). Endring i 

tariffsatser meddeles fra NHO som selskapet er tilknyttet. Endring av satser og dato endringen 

skal gjelde fra meldes lønningskontor som foretar endringer i lønnssystemet. Eventuell 

etterbetaling skal skje ved første utbetaling etter at endring i lønnssystemet er foretatt. 

Administrasjonsansvarlig skal kontrollere at endringene er korrekte før lønnsslipper sendes ut. 
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17. Leverandør 13 

17.1 Oppsummering  

Basert på den informasjon som er innhentet har vi oppsummert leverandørens system for 

oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i matrisen nedenfor. Resultatet i tabellen er oppsummert på 

bakgrunn av den informasjon som er gitt i egenmelding. Informasjon er vurdert opp mot beste 

praksis og gir en indikasjon på om etablert system er tilfredsstillende med tanke på oppfølging av 

den enkelte medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår samt mulighet for å avdekke eventuelle avvik 

tidsriktig.  

  

Vurdering 

For oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår   

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for å 
fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 
avvik. 

 

 

17.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 17.2.1 tom 17.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

17.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

[Leverandør 13] benytter i dag Timeplanlegger fra Mosoft til oppfølging og kontroll av ansattes 

arbeidstid. Alle faste prosjekter legges inn med kalkulert tid i planleggeren (budsjettert tid) og 

faktiske timer jobbet føres inn. Det er ikke mulig å lønne flere timer enn budsjettert med mindre 

det utstedes en faktura på merarbeid, eller det er vikartimer ved sykdom. 

 

 

 

 

17.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Ved ansettelse utarbeides det alltid en ansettelsesavtale hvor lønns- og arbeidsvilkårene 

fremkommer. Den avtalte arbeidstid som fremkommer i arbeidsavtalen og som er avtalt mellom 

UKE og vårt selskap, legges inn i timeplanleggeren og sikrer at ansatte får den lønn de har krav 

på. 
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17.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Vårt selskap benytter i dag manuelle timelister for timeføring. Alle våre ansatte går gjennom 

basisopplæring i renhold, som er basert på et kurskompende utarbeidet av NHO Service som også 

har gitt opplæring og godkjent våre kursinstruktører. Basisopplæringen går over flere dager, men 

tilpasses renholdernes arbeidstid, reisevei etc. I tillegg til basisopplæringen blir det også gitt 

opplæring på den enkelte lokasjon. 

 

17.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Timelistene leveres nærmeste leder den første virkedagen i den nye måneden og godkjennes av 

lederen. Lederen kontrollerer at timene er i henhold til planlagt renholdtid med eventuelle 

ekstrabestillinger. På større prosjekter fører teamleder timelistene fortløpende for den ansatte, 

som så godkjenner listen før den leveres videre til avlønning. 

 

Før lønn overføres til bank, sender lønningsavdelingen ut lønnslister til lederne for kontroll. Det er 

for å sikre at det blir foretatt en riktig avlønning. 

 

17.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Alle avvik i selskapet registreres i vårt avvikssystem som heter Avvik.com. Det er et App og Web 

basert avvikssystem. Systemet krever at alle avvik som registreres, behandles og lukkes. 

 

I tillegg vil vår lønningsavdeling reagere dersom de ser at noen ansatte har jobbet for mange 

timer, eller ikke har fått overtid slik de burde. Da vil nærmeste leder kontaktes og må redegjøre 

for årsaken, samt at det sikres at den ansatte får etterbetaling. 

 

Vårt selskap ser svært alvorlig på avvik knyttet til arbeidstidsbestemmelsene. 

 

17.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Ved endringer i tariffsats som skjer med tilbakevirkende kraft fra 1. april i år med hovedoppgjør 

og fra 1. mai i år med mellomoppgjør, justeres alle lønnssatser i vårt lønnssystem. Endringer i 

ansiennitet gjøres manuelt for den enkelte ansatte, basert på arbeidete timer og stillingsprosent. 

 

Etterbetaling av lønn skjer dersom den ansatte har fått får lite lønn og vi foretar lønnsutbetaling 

uavhengig av periode i måneden når det er nødvendig for den ansatte. Den ansatte klager på lønn 

til nærmeste leder som behandler klagen og sender melding om utbetaling til lønningsavdelingen. 
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1. Sammendrag 

Deloitte har i desember 2016 gjennomført en revisjon av renholdsleverandører til Oslo kommune 

v/Utviklings- og kompetanseetaten. I forlengelse av dette arbeidet ble det besluttet at 

stikkprøven skulle utvides for et utvalg leverandører. Formålet med denne tilleggsrevisjonen har, 

som for revisjonen desember 2016, vært å undersøke i hvilken grad leverandørene etterlever 

kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.  

 

Det er for fire av leverandørene foretatt en utvidet stikkprøvekontroll av 20 medarbeidere. 

Kontrollperioden er også utvidet fra to til fire måneder (april, mai, juni og desember 2016). Totalt 

inngår 44 medarbeidere i stikkprøven.  

 

Metodisk samsvarer tilleggsrapporten med hovedrapport fra desember 2016. For beskrivelse av 

metode viser vi til kapittel 2 og for revisjonskriterier viser vi til kapittel 3 i rapport fra desember 

2016.  

 

Revisjonens kontroll viser at leverandørene har avvik knyttet til oppfølging av vikarers hviletid 

samt avvik knyttet til utbetaling av lønn og da spesielt utbetaling av tillegg, både overtid, 

kveldstillegg og utbetaling av lønn på arbeidsfrie helligdager. Det er også identifisert avvik mellom 

medarbeideres timeliste og faktisk lønnsutbetaling. Det er identifisert enkelte medarbeidere som 

ikke hadde signert arbeidsavtale tidsriktig. For to av leverandørene i stikkprøven kan det synes 

som om lønn utbetales basert på arbeidsplaner og ikke faktisk arbeidstid. 

 

Det er videre foretatt uanmeldt stedlig kontroll på renholdslokasjon for samtlige leverandører som 

inngår i tilleggsrapporten. Totalt ble 30 medarbeidere kontrollert. Under denne kontrollen bar 

ingen av medarbeiderne HMS-kortet synlig og flere av medarbeiderne hadde ikke HMS-kort. En 

medarbeider i kontrollen hadde HMS-kort som var utløpt på dato (april 2016). I kontrollen ble det 

avdekket språklige utfordringer, hvorav det for en medarbeider måtte tolkes fra morsmål samt at 

det for flere medarbeidere måtte gjennomføres intervju på engelsk. Det er også identifisert at 

ikke alle medarbeidere benytter arbeidsantrekk med leverandørens logo.  
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2. Oppsummering kontroller 

For å kontrollere om leverandørens etablerte system for å holde løpende kontroll med den enkelte 

medarbeiders arbeidstid samt lønnsvilkår fungerer tilfredsstillende, er det foretatt en utvidet 

stikkprøvekontroll av et utvalg medarbeidere og leverandører. Nedenfor er en vurdering av de 5 

leverandørene som har vært gjenstand for stikkprøvekontroll. Resultatet i tabellen er oppsummert 

basert på bakgrunn av de stikkprøver og stikkprøveperioder som er evaluert.  

 

Kontrollperiode er april, mai, juni og desember 2016. 

 

Leverandør Vurdering av leverandørens etterlevelse 

Leverandør 1  
Leverandør 5  

Leverandør 6   

Leverandør 10   

Leverandør 11   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 
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5. Leverandør 1 

5.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet utvidet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for totalt 10 ansatte i 

Leverandør 1.  

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon, har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger:  

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et 
system for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt 
følge opp avvik. 

 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

 

5.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 5.2.1 tom 5.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt. vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen.  
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5.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi bruker Visma lønn hvor alle lønnssatser som er registrert er i henhold til 

Renholdsoverenskomsten. I tillegg har vi et timeregistreringssystem hvor alle avvik føres, 

herunder fravær, tillegg, ekstraarbeid etc. Avvik føres av nærmeste leder/ KAM og lønn 

kontrolleres av distriktsleder før utlønning. 

 

5.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Alle våre systemer og kontrakt/innmeldingsskjema oppdateres i henhold til tariffavtale via NHO 

Service. Vi sender også oppdaterte tariff vilkår til alle våre ansatte hvert år, slik at de også er 

opplyst om de forskjellige satsene. 

 

5.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Som redskap for behandling av lønn har vi utviklet programvaren Toolbox. All lønnsregistrering 

skal skje i Toolbox. Regionsleder har tilgang til både faste og variable føringer, mens 

serviceledere har kun tilgang til de variable føringene. Nærmeste leder fører timelønn/fastlønn i 

driftssystemet, som igjen danner grunnlag for utbetaling via VISMA Lønn. Det kontrolleres av 

nærmeste leder, driftsleder og til slutt lønningsavd.  

 

HR-avd kontrollerer eventuelt fravær opp mot innsendt dokumentasjon. Det er utarbeidet egen 

prosedyre for lønn/registrering av lønn.  

 

Opplæring: alle nye ansatte og eksisterende ansatte skal gjennomføre basiskompetansekurs via 

Lilleborg. Vi tilbyr også opplæring rettet mot det oppdraget/prosjekt som skal løses, for eksempel 

smitterenhold, Insta kurs etc. 

 

Nyansatte blir påmeldt kurs via sin leder, dette er kurs som er obligatoriske, som en del av 

arbeidsdagen. 

 

5.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Pr i dag benyttes manuelle timelister. Den ansatte får en arbeidsplan av leder og sender inn 

timeliste til sin nærmeste leder. Timelisten godkjennes av nærmeste leder, der arbeidsplan 

danner grunnlag for godkjennelse og lønnsgrunnlag. 

 

5.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Dette varsles via skjema «uønskede hendelser, melding om ulykke, forbedringer» sendes til drift, 

HR og hovedtillitsvalgt. De involverte parter tar deretter dette opp i fellesmøter som avholdes 

jevnlig, slik at alle avvik lukkes.  

 

Kopi av skjema vedlagt nedenfor. Skjema finnes på norsk og engelsk.  
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5.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Vi følger Renholdsoverenskomsten LO/NHO. Vi er medlem av NHO Service og får oppdaterte 

tariffvilkår tilsendt når dette foreligger. Videre etterbetaler vi tilbake til den datoen som de nye 

vilkårene er gjeldene fra. 

 

5.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler og det er ikke registrert avvik på 

innhold i disse.  

 

5.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det er gjort følgende 

observasjoner av avvik mot bestemmelser:  
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Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 4 

Brudd på 35 timers sammenhengende 

arbeidsfri pr. sju dager 

Uke 49 

Aml §10-8 (2) 

Ansatt 7 

Brudd på 11 timers sammenhengende 

arbeidsfri pr. 24 timer 

15.12, 16.12, 19.12, 20.12, 21.12, 22.12 Aml §10-8 (1) 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Ansatt 4: Lørdag 3. og søndag 4. des, han ble forespurt om å jobbe ekstra og takket ja. 

Ansatt 7: Dette er notert og vi innskjerper rutinene på dette. 

 

5.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 1 

 

Har ikke mottatt godtgjørelse for arbeidsfri på 

helligdager (2.pinsedag (16.mai) og 17.mai). 

 

 

Mottar ikke tillegg for arbeid etter klokka 

2100 i perioden 1.4-30.4.  

Renholdsoverenskomsten 

Bilag 5 – godtgjørelse for 

helligdager og 1. og 

17.mai 

 

Renholdsoverenskomsten 

§8  

Ansatt 2 

For lite utbetalt lønn i juni ved avstemming 

av lønnslipp og timeliste. 

 

For lite utbetalt lønn i april ved avstemming 

av lønnsslipp og timeliste, totalt avvik på 

11,65 timer.  

 

Mottar ikke tillegg for arbeid etter kl 2100 i 

perioden 13.04-30.04 

 

 

 

 

 

 

Renholdsoverenskomsten 

§8.1 

Ansatt 4 

Mottar ikke tillegg for arbeid før kl 0600 i 

perioden 01.04-30.04 

 

Mottar ikke overtidstillegg for arbeid utover 

37,5 timer i uke 14 og uke 49.  

 

Har registrert timer på lokasjoner i april som 

ikke framgår av lønnsslipp (Rustad+ Bøler 

barnehage, Cubus Mortensrud) 

 

Renholdsoverenskomsten 

§8.1 

 

Renholdsoverenskomsten 

§7.1  

Ansatt 7 

Mottar ikke tillegg for arbeid i perioden kl. 

2100-0600. Gjelder 1.12, 2.12, hele uke 49, 

hele uke 50, 19.12, 20.12, 23.12, 27.12, 

30.12 

 

Renholdsoverenskomsten 

§8.1 
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Mottar ikke overtidsbetaling for arbeid utover 

37,5 timer/uke. Gjelder uke 50 og 51  

 

For lite utbetalt lønn i desember ved 

avstemming av lønnsslipp og timeliste. Dette 

inkluderer:  

 8,5 timer ved lokasjon Havnehagen som 

ikke framgår av lønnsslipp 

 4 timer avvik mellom timeliste og 

utbetaling ved lokasjon Lille Langerud  

  

Renholdsoverenskomsten 

§7.1 

Ansatt 8 

For lite utbetalt lønn ved avstemming av 

lønnsslipp og timeliste. Vedkommende mottar 

fast betaling pr oppdrag pr måned, men 

jobber i snitt noe mer enn dette i de reviderte 

månedene.  

 

 

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn:  

Det er gjort følgende observasjoner knyttet til lønn:  

 Tre av medarbeiderne i utvalget (ansatt 3, ansatt 2 og ansatt 4) mottar lønn for samme 

antall timer per oppdrag i begge måneder revisjonen omfatter. Timeantallet tilsvarer ikke 

antall registrerte timer på de aktuelle medarbeiderne disse månedene.  

 For to av medarbeiderne i utvalget (ansatt 5 og ansatt 4) er det registrert 

sykepenger/egenmelding på lønnsslipp som ikke framgår av timelistene.  

 Det er observert indikasjoner på at medarbeiderne ikke mottar betaling for løpende tid 

mellom oppdragene (jf. Renholdsoverenskomsten §4-3) 

 Én medarbeider (ansatt 5) trekkes på lønnsslipp for sykefravær i april 

 Én medarbeider med tilkallingskontrakt (ansatt 7) jobber på 16 ulike oppdrag i desember, 

med opptil 9 oppdrag per dag, fordelt utover hele dagen fra kl 0500-2100. Revisjonen gir 

indikasjoner på at vedkommende ikke får betalt for reisetid mellom oppdrag.  

 To medarbeidere (ansatt 8 og ansatt 7) har ført timer på to ulike oppdrag på samme 

tidspunkt. For ansatt 7 gjelder dette oppdrag ved hhv lokasjon 15 og lokasjon 16. For 

ansatt 8 gjelder det oppdrag for hhv lokasjon 17 og lokasjon 18. Medarbeiderne får betalt 

for samtlige førte timer.   

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

1. Ansatt 1:  

Når det gjelder 16. og 17. mai skal han ha betalt for dette, og vi etterbetaler (5,25 timer) dette 

ved neste lønn. Dette er en feil fra vår side. 

Vedr. manglende natt-tillegg: Vi har ikke tilgang i barnehagen etter kl 21. Dette er feilføring av 

medarbeider, dette er tatt opp med medarbeider. 

 

2. Ansatt 2: 

Vedr for lite utbetalt lønn i april: Har ført opp dobbel arbeidstid i 13 dager, dette er ikke etter 

avtale med leder. Dette ble tatt opp med den ansatte før ansatt 2 avsluttet sitt arbeidsforhold i 

AB. 

Vedr. for lite utbetalt lønn i juni: Vi ser at hun mangler 0,59 timer på lokasjon1 og 0,5 timer på 

lokasjon 2, dette er fordi det er gjort en snittberegning av mnd i vårt nåværende system.  
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Ved overgang til nytt driftssystem jan-feb 2017 vil dette endres. Vi etterbetaler 5,59 timer ved 

neste lønnskjøring. 

Vedr. manglende natt-tillegg: Mangler 14,95 timer i nattillegg, dette er også utenfor rutinene, 

arbeid skulle ikke foregå etter kl 21.  Dette er også tatt opp med den ansatte.  

 

3. Ansatt 4:  

Vedr. manglende overtidstillegg: Uke 14; mangler 14,07 timer med overtidstillegg. Uke 49; 

mangler 27 timer med overtidstillegg. Etterbetales. 

Vedr. manglende natt-tillegg: Nattillegg etterbetales. Til info har den ansatte ikke fulgt de 

oppsatte arbeidstidene vi hadde avtalt med kunde. Vi har informert den ansatte.  

Vedr. arbeid ved lokasjoner som ikke framgår av lønnsslipp: Dette mangler, etterbetales. 

 

4. Ansatt 7: 

Vedr. manglende natt-tillegg: Det er slik at vi har i vår avtale med kunden ikke anledning til å 

være i lokalene før kl 06 og etter kl 21. Vi etterbetaler i henhold til timeliste, og strammer inn 

rutinene mot de ansatte.  

Vedr. for lite utbetalt lønn i desember: Dette etterbetales, dessverre er dette ikke lagt inn riktig. 

 

5. Ansatt 8: 

Vedr. for lite utbetalt lønn: Dette er pga tidligere praksis hvor vi snittregnet antall uker pr mnd, 

Denne praksis er endret pr 1.jan 2017 ved innføring av nytt elektronisk timefangstsystem. 

 

Vedrørende 3 medarbeidere som mottar samme lønn/timer for begge mnd. Dette pga at de har 

fast stilling (antall timer / prosent pr mnd). Dette er pga tidligere praksis hvor vi snittregnet antall 

uker pr mnd, Denne praksis er endret pr 1.jan 2017 ved innføring av nytt elektronisk 

timefangstsystem.  

 

Vedrørende registrert sykepenger/egenmelding som ikke fremkommer på timeliste: Dette gjelder 

et tilfelle av egenmelding og et tilfelle av sykt barn, dette skal vi ta opp med de ansatte ifht riktig 

utfylling av timeliste. Det er feilførte timelister av de ansatte, ny opplæring og info om føring av 

lister er gitt. 

 

Betaling mellom oppdrag: når den ansatte har flere oppdrag er tiden mellom oppdragene 

inkludert i de forskjellige oppdragene. Vi jobber med implementering av et nytt driftssystem og 

ser på løsninger med leverandør hvor vi kan synliggjøre dette. 

 

Vedr. medarbeider som trekkes for sykefravær i april: Feilføring på timeliste 

 

Vedr. medarbeidere som fører timer på to ulike oppdrag på samme tidspunkt: Dette er 

gjennomgått med de to involverte.  
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5.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på fire av lokasjonene hvor AB Solutions Øst AS utfører 

renhold på oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er 

lokasjon 3, lokasjon 4, lokasjon 19 og lokasjon 20. Kontrollen omfattet totalt 15 av leverandørens 

ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det 

gjort følgende observasjoner:  

 En av de ansatte (ansatt 6) som inngikk i kontrollen hadde veldig dårlige 

norskkunnskaper og trengte bistand fra sin mann for å gjennomføre kontrollsamtalen 

Det er notert at mannen arbeidet i samme vaktlokaler i samme tidsperiode. 

 Ved fem tilfeller måtte kontrollsamtalen gjennomføres på engelsk  

 Ansatte bar ikke HMS-kort synlig  

 Fem ansatte hadde ikke HMS-kort 

 En ansatt hadde et HMS-kort som var utgått på dato 

 Ti av de ansatte hadde ikke kjennskap til hvem verneombud i selskapet er 

 Enkelte av de ansatte informerte om at de, uavhengig av hvor mange timer de faktisk 

arbeider, kun fører planlagt arbeidstid 

 En ansatt bar ikke arbeidsantrekk med leverandørens logo 

 To av de ansatte har ikke fått opplæring (den en har erfaring fra et annet selskap) 

 En av de ansatte opplyser om en timelønn på 149 kr 

 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Vi vil selvfølgelig følge opp disse tingene med våre ansatte og mellomledere.  

Vedr verneombud: Vi har laminert oversikt over verneombud og utplassert dette i 

arbeidsplassmappe + evet. bøttekott. 

Det er ukjent for oss om medarbeidere som arbeider mer enn planlagt arbeidstid ikke fører alle 

timene 

Alle ansatte får utdelt flere skift med arbeidstøy ved oppstart og ved behov. 

Vi innkaller og lønner basisopplæring i renhold i regi av Lilleborg til alle nye ansatte uansett 

tidligere erfaring. 

Videre vil vi også følge opp manglende norsk kunnskaper og legge til rette for opplæring knyttet 

til språk. 

Alle våre ansatte skal ha gyldig HMS kort synlig når de er i tjeneste, og de er opplært til at dette 

skal være synlig. Vi har rutiner knyttet til bestilling og rebestilling av HMS kort hver eneste mnd. 

Vi er en tariffbundet bedrift og medlem av NHO Service, vi lønner etter gjeldene tariff knyttet til 

Renholdsoverenskomsten NAF/NHO. Vi vil gjerne vite hvem som har utrykt en lavere timelønn 

enn tariff, da dette er grove påstander som ikke er riktige. 

 

Generell kommentar: 

Vi har innkalt alle ansatte som utfører arbeid i/for Oslo Kommune til et nytt 

opplærings/rutinebeskrivelses møte, knyttet opp mot arbeidstid, tid på lokasjon, tidspunkter, HMS 

kort, uniform osv.  

Det er også pr 1. januar 2017 innført et nytt/drift/timefangstsystem i hele AB Solutions Øst. Her 

logges og godkjennes timelister elektronisk, samt at egenmelding, sykefravær, fri/ferie også i 

løpet av 1. halvdel av 2017 skal dokumenteres via dette systemet. 
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6. Leverandør 5 

6.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for 4 ansatte i Leverandør 5. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering relaterer seg til at lønn utbetales basert på planlagt og ikke faktisk arbeidstid. 

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 

opp avvik. 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

6.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 6.2.1 tom 6.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt. vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 
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6.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi har faste tider på alle oppdrag. Renholder skriver timelister i henhold til dette og leverer det til 

leverandør 5. Dette blir registrert i Excel ark med signatur av renholder. 

 

6.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Vi sjekker at de ikke har mer enn 7,5 timer pr dag eller 40 timer pr uke og at de har lønn i 

henhold bestemmelser. Leverandør 5 forholder seg til Tariffnemnda og de almenngjorte satser og 

lønnsbestemmelser. 

 

6.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Renholder skriver timelister i henhold til dette og leverer det til Leverandør 5. Dette blir registrert 

i Excel ark med signatur av renholder. Leverandør 5 utbetaler lønn etter antall timer som er utført 

på de respektive oppdrag. 

 

Leverandør 5 holder renholdskurs for alle ansatte i egnene lokaler. 

 

6.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Leverandør 5 godkjenner timelister etter kontroll av fastsatte tider. 

 

6.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Dersom leverandør 5 finner brudd på dette, vil leverandør 5 håndtere dette etter 

arbeidsmiljøloven og betale alle tillegg. 

 

6.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Leverandør 5 forholder seg til allmengjøringen og de satser som settes. Leverandør 5 er ikke 

bundet av landsomfattende tariffavtale og har derfor forholdt seg til Forskrift om allmenngjøring 

av tariffavtale for renholdsbedrifter. 

 

6.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler og det er ikke identifisert avvik. 

 

6.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det er ingen avvik knyttet til 

denne kontrollen.  

 

6.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Leverandør 5 er ikke bundet av landsomfattende tariffavtale 

og har derfor forholdt seg til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 
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(FOR-2014-11-27-1483). Det fremgår av denne forskriftens § 3 at: "Arbeidstakere som utfører 

arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 169,37.  Det er ikke identifisert 

avvik knyttet til denne kontrollen. 

 

Det er gjort en observasjon av medarbeider Ansatt 1 som mottar kr 172,72 kr for en time på 

helligdag.  

 

Revisjonens kommentar basert på stikkprøvekontroll:  

Timelistene gir inntrykk av å være fastlagte, både når det gjelder "tid ut" og "total tid per dag". 

Dette kommer spesielt til utrykk hos en av de ansatte som blant annet går kl. 13.21 hver tirsdag 

og kl. 11.06 hver onsdag. 

 

Disse to kolonne snakker dessverre ikke sammen i svært mange tilfeller. Dette fører til at de 

ansatte i noen tilfeller blir betalt for lite i lønn, og i andre for mye. Det kan synes som om det 

totale antallet timer som blir utbetalt ikke er det som faktisk arbeides.  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

I forhold til timelister så er disse basert på det grunnlag som ligger for det aktuelle området.  

Det betyr at renholder er instruert til å legge ned sitt arbeid når estimert tid er ute. Alle våre 

renholdere er opplært til å signerer sine timelister hver måned. 

 

6.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på to av lokasjonene hvor leverandør 5 utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er lokasjon 7 og 

lokasjon 8. Kontrollen omfattet to av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført gjennom bruk av 

Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:  

 Ansatte bar ikke synlig HMS-kort 

 En av de ansatte bar ikke arbeidsantrekk med leverandørens logo, men hadde den 

tilgjengelig  

 Kontrollsamtalen foregikk på engelsk 

 En av de ansatte leverer ikke timeliste, men mottar betalt for det antall timer som er 

planlagt 

 Ingen av de ansatte visste hvem som var verneombud  

 Kun en av de to ansatte har fått opplæring (den andre har 5 års erfaring) 
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7. Leverandør 6 

7.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for totalt 10 ansatte i Leverandør 6. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering relaterer seg til at lønn utbetales basert på planlagt og ikke faktisk arbeidstid samt at 

medarbeidere ikke fører sine egne timelister.  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 

for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 
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7.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 7.2.1 tom 7.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 

 

7.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Timeføring gjennomføres av Driftssjef i elektronisk timefangstsystem M_Solutions. Hvert oppdrag 

er kalkulert med en normert tid for oppdraget. Dersom benyttet tid avviker fra kalkulert tid skal 

servicemedarbeider umiddelbart melde dette til Driftssjef. Timefangstsystem, M_Solutions 

oppdateres da med faktisk arbeide timer. Driftssjef organiserer deretter prøvevask etc. for å 

avgjøre om normert tid samsvarer med arbeidsmengden på oppdraget og avklarer deretter 

behovet for å endre normert tid eller tilrettelegging.  

 

Timefangst: M_Solutions v3.60.0.17 

Lønnssystem: SAP: v7300.2.5.1084 

 

Revisjonens kommentar basert på stikkprøvekontroll: 

Det kan synes som om lønn utbetales basert på arbeidsplan og ikke faktisk tid. De ansatte må 

selv melde fra til driftssjef dersom avvik fra planlagt tid og fører ikke egne timelister. 

Arbeidsplan/«timeliste» angir ikke tidspunkt for arbeidet.  

 

7.2.2  Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Kontroll med at avlønnet timeantall er i samsvar med den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt 

er en del av månedlig lønnskontroll utført av driftssjef beskrevet i vedlagt presentasjon: 

Lønnskontroll.ppt. Ytterligere kontrollerer av mer teknisk art gjennomføres av finansfunksjonen. 

 

Leverandøren følger Renholdsoverenskomsten.  

 

7.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Timeføring gjennomføres som beskrevet under 10.2.1. 

 

Opplæring av renholdsmedarbeidere følger et fastlagt utdanningsløp for servicemedarbeidere på 

leverandør 6 sitt opplæringssenter. Utdanningsløpet har 4 ulike trinn, hvorav første er 

grunnopplæring del 1 og trinn 4 er fagbrev. Del 1 gjennomføres i forbindelse med ansettelse og er 

3 timer, mens fagbrev gjennomføres på forespørsel fra Cleaning Excellence og strekker seg over 1 

år. 

 

7.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Timelister kontrolleres og godkjennes ukentlig av driftssjef. 

 

Lønn beregnes automatisk i lønnssystem basert på timer registrert i timefangstsystemet og 

definerte lønnssatser i lønnssystemet. 
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Ytterligere kontrollerer av mer teknisk art gjennomføres av finansfunksjonen. 

 

7.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

HR-leder gjennomfører Business review for HR med samtlige Regionsdirektører annenhver måned. 

Gjennomgangen består av ulike kontrollpunkter innen følgende områder: 

 Oppfølging av lønns og HR-bok 

 Rekruttering og ansettelse. Bemanningsplanlegging 

 HMS 

 

Avvik følges opp av den enkelte Regionsdirektør og gjennomgås ved neste BR for HR. 

 

7.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Oppdaterte lønnssatser legges inn i lønnssystemet sentralt når protokoll om endrede satser 

foreligger. Endrede satser legges inn med dato. Lønnssystemet beregner da automatisk 

etterbetaling av lønn. 

 

7.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler.  Det er gjort følgende observasjon:  

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 3 

Har arbeidskontrakt datert 29.4.2916, men har også 

jobbet i mars og april  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Gammel kontrakt var ikke oppdatert. Det ble derfor tegnet ny kontrakt 29.04.2016. 

 

7.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Leverandørens systemer 

registrerer ikke tidspunkt for arbeidet. Dette avviker med kontraktens pkt. 6.5 hvor det er fastsatt 

at leverandøren skal utarbeide arbeidslister som skal påføres klokkeslett. Det har derfor ikke vært 

mulig å kontrollere om hviletidsbestemmelsene er etterlevd, ei heller om det er utbetalt korrekte 

tillegg for kveld/natt-arbeid 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 4 

Arbeider mandag til søndag uke 50, 51, 52 og 1, og 

har i disse ukene ikke hatt sammenhengende hvile i 

samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 10-8 (2) 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Leverandør 6 er enige I at dette er et klart brudd på hviletidsbestemmelsene i AML. Det bemerkes 

at disse bruddene ikke skjedde på kontrakten med Oslo kommune.  
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Leverandør 6 har ikke timefangstsystem som understøtter registrerer klokkeslett for gjennomført 

arbeid. Driftssjefer gjennomfører obligatorisk e-læringskurs som omfatter hviletidsbestemmelser i 

AML. Driftssjef er ansvarlig for å påse at hviletidsbestemmelser for sine servicemedarbeidere blir 

fulgt. 

 

7.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 3 

Utskrift av lønnsberegning for mai datert 23.11, 

denne er påført notis om at 2,5 timer etterbetales 

23.11.2016.  

For denne medarbeideren er det ikke samsvar 

mellom timelister (lønnsberegning) mottatt for 

kontroll i opprinnelig revisjon og utvidet revisjon. I 

opprinnelig revisjon mottok vi lønnsberegning for 

april/mai datert i november. I utvidet revisjon 

mottok vi lønnsberegning for april/mail datert i mai, 

disse viser mer arbeid fram til 09.05 enn 

lønnsberegning datert i november. Dersom 

sistnevnte er korrekt mangler medarbeideren lønn 

for ca 5 timer i april/mai 

  

 

 

Ansatt 1 

Det er gjort en utbetaling av overtid på 

desemberlønn. Det synes likevel som om 5,6 timer i 

april og 5 timer i mai mangler (gjelder overtid uke 

16, 17, 19, 23)  

   

 

Det fremkommer ikke av timelisten eller 

lønnsslippen om den ansatte har arbeidet på 

helligdager og følgelig har rett på helligdagstillegg, 

eller om den ansatte har mottatt arbeidsgodtgjørelse 

for fri på helligdager. Den ansatte har registrert 

arbeidstimer i timelisten, men har ikke mottatt 

tillegg for arbeid på følgende helligdager: Påsken 

(28.03), Kristi Himmelfartsdag (05.05), 2. pinsedag 

(16.05), og 17.05 

 

Lønn for timer arbeidet som vikar er oppgitt å være 

164,02 kr/time på lønnslipp som dekker arbeid i 

april 2016 

Lønn for 1,95 timer markert «egenmelding» er 

oppgitt å være 173,8 kr/time på lønnslipp som 

dekker arbeid i desember 2016 

Avstemming av lønnslipp og timelister som dekker 

perioden fra 16.11-15.12 samsvarer ikke. Vi har fått 

oppgitt fra leverandør 6 at den ansatte arbeidet 49 

timer i perioden fra 16.11-29.11 på andre 

prosjekter, utover de timelistene som er blitt delt 

Renholdsoverensk

omsten – Bilag 5 

– godtgjørelse for 

helligdager og 1. 

og 17. mai 
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med revisjonen. Inkludert disse 49 timene har den 

ansatte fått utbetalt for omtrent 4,5 timer for lite. 

Ansatt 5 Mangler betaling for arbeid uke 52.  

   

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn: 

Vi er gjort oppmerksomme på at leverandøren i forkant av revisjonen har gjennomført 

kontroll/avstemming av timelister og lønnsslipp for månedene som inngår i revisjonen.  

 Ved gjennomføring av utvidet kontroll fremkommer det av dokumentasjonen at 

leverandøren har utført kontroll/avstemming av timelister og lønnsslipp for månedene som 

inngår i den utvidede revisjonen. Leverandøren har ved flere tilfeller, på grunn av denne 

kontrollen, avdekket behov for etterbetaling til de ansatte, enten grunnet manglende 

betaling for timer medarbeiderne har arbeidet eller manglende utbetaling av 

helligdagstillegg  
 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

 Ansatt 5: Medarbeider var på ferie 26.12. og jobbet ikke for avdelingen hvor han er ansatt 

de resterende dagene. Det viser seg at han jobbet på en annen avdeling de resterende 

dagene. Driftssjefen som «lånte» ansatt 5 har ikke lønnet disse dagene. Dette har vi nå 

rettet og utbetalt lønn for disse dagene til ansatt 5 

 

 Ansatt 1: Ikke mottatt tillegg for overtid uke 16, 17, 19, 23: Servicemedarbeider har blitt 

“lånt” av en annen Driftssjef uten at dette har vært avklart med vedkommende leder. 

Dette er i strid med gjeldene praksis i leverandør 6. Som forklart under revisjonen har 

leverandør 6 valgt å avslutte arbeidsforholdet med denne driftssjefen med denne typen 

overtredelser som begrunnelse. Overtidstillegg utbetales på desemberlønn 

 

7.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på fire av lokasjonene hvor Leverandør 6 utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er lokasjon 9, 

lokasjon 10, lokasjon 21 og lokasjon 22. Kontrollen omfattet seks av leverandørens ansatte. 

Kontrollen er utført gjennom bruk av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort 

følgende observasjoner:  

o Ingen av de ansatte bar synlig HMS-kort 

o To av de ansatte hadde ikke HMS-kort tilgjengelig 

o Fire av de ansatte visste ikke hvem verneombud var 

o En av de ansatte oppgir å ha 26 års ansiennitet og ca. kr 180 per time 

o To av de ansatte informerer om at de ikke fører ekstra timer (utover planlagt arbeidstid) 

hvis de arbeider overtid 

o Tre av de ansatte informerer om at den planlagte tiden for å rengjøre på 

renholdslokasjonene ikke er tilstrekkelig for å bli ferdig med arbeidet 

o Det er identifisert avvik på stedlig kontroll som følges opp særskilt 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Leverandør 6 pålegger alle sine servicemedarbeidere å ha HMS-kort synlig til enhver tid. Dette er 

således ikke i tråd med arbeidsinstruks. Alle ansatte har HMS-kort.   

 

Oversikt over verneombud er tilgjengelig i arbeidsplassmappen på samtlige lokasjoner. På de 

fleste av våre kunders renholdsrom henger det også en plakat med bilde og kontaktinfo til 

verneombud.  
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Ansettelsestidspunkt registreres for den enkelte I vårt lønnssystem. Timelønn reguleres av 

lønnssystemet i henhold til gjeldene tariff og ansiennitet. Den enkelte servicemedarbeider skal 

melde til sin driftssjef dersom de anser at tiden som er normert for å gjennomføre arbeidet på en 

lokasjon enten er for lang eller for kort. I de tilfeller hvor det meldes fra om denne typen avvik 

gjennomføres det befaring/prøvevask for å avdekke om normert tid er tilstrekkelig for å 

gjennomføre arbeidet og aktuelle tiltak iverksettes. Lønn utbetales i henhold til faktisk arbeidede 

timer.  
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8. Leverandør 10 

8.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for totalt 10 ansatte i Leverandør 10. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system 
for å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge 
opp avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler   

Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

8.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 8.2.1 tom 8.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen. 
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8.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Renholdere leverer manuelt utfylte timelister hver måned. Timer registreres som «utført» i 

system M-Solution. Lønn punchegrunnlag kjøres fra M-Solution. Registering av lønn. Kontroll av 

lønnsslipper. 

 

8.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Våre arbeidskontrakter ivaretar den ansattes lønns-/arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, samt 

bestemmelser beskrevet i kontraktsvilkårene. 

 

8.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Renholderne fører manuelle timelister hver dag (inn/ut og ant. timer).  Ved oppstart av et 

prosjekt gjennomgår renholderne et opplæringsprogram som også innbefatter timeregistrering.   

 

Timelister kontrolleres/registreres i M-Solution.  Lønnsgrunnlag/puncheliste leveres lønnskontor 

som registreres dette via Visma Lønn. 

 

Leverandøren har inngått lokal avtale knyttet til hviletid: 

 

 

8.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Driftsansvarlig kontrollerer timelister/antall timer opp mot kontrakt/M-Solution. 

 

8.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Ved alle registreringer av nyansettelser/nye prosjekter vil det enkelt fremkomme på oppdragsliste 

hvor mange timer vedkommende arbeider pr. dag/uke.  Dette gjør at vi i forkant oppdager evt. 

brudd på arbeidstids-bestemmelsene og vil kunne korrigere dette. 
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Hvis et evt. avvik på arbeidstidsbestemmelsene oppdages vil dette medføre en justering av 

arbeidstid/-start som ivaretar arbeidstids-bestemmelsen.  Nevnte justering vil iverksettes med 

øyeblikkelig virkning. Hvis dette skulle avstedkomme en økonomisk kompensasjon, vil dette bli 

utbetalt ved neste lønnsutbetaling. 

 

8.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Overenskomst for renholdsbedrifter inngått mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO 

Service. 

 

Ved hvert årsskifte kjøres ansattliste sortert på ansattdato.  Denne listen justeres så for 

tariffgrupper.  Før hver lønnsregistrering blir det kontrollert/justert hvis noen ansatte skal endre 

tariffgruppe.  Evt. etterbetaling av lønn skjer ved neste lønnsutbetaling. 

 

8.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 5 

Den ansatte har ingen skriftlig arbeidsavtale for vikariat på 

Oslo Voksenopplæring i april 2016.  

Videre observerer revisjonen at 8 av 20 tilsendte arbeidsavtaler er signert av medarbeider etter 

dato for oppstart.  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Ansatt 5 vikarierte på Oslo Voksenopplæring 6 dager i april 2016. Hun hadde da ikke 

arbeidskontrakt på denne lokasjonen, noe hun selvfølgelig skulle ha hatt.  Vi gjør imidlertid 

oppmerksom på at vedkommende på det tidspunkt hadde fast arbeidskontrakt med Leverandør 

10. 

 

8.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. På en medarbeiders timeliste er 

ikke tidspunkt for arbeidet påført. Dette avviker med kontraktens pkt. 6.5 hvor det er fastsatt at 

leverandøren skal utarbeide arbeidslister som skal påføres klokkeslett. Det har derfor ikke vært 

mulig å kontrollere om hviletidsbestemmelsene er etterlevd ei heller om det er utbetalt korrekte 

tillegg for kveld/natt-arbeid. 

 

Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 1 

Har oppført at han har arbeidet på to ulike lokasjoner i 

samme tidsperiode 17. juni 2016. Medarbeider er godtgjort 

for arbeid på begge lokasjoner  
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Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Her er det åpenbart at en renholder i dette tilfellet har gjort en feil. Beklager at vi ikke har fanget 

opp dette. 

 

Samtlige av våre renholdere blir ved ansettelse informert om rutiner mht utfylling/innsending av 

timelister.  Som det fremgår av timelistene skal tidspunkt for inn/ut fylles ut.  Vi registrerer at 

blant våre ca. 100 ansatte, så har en renholder unnlatt å gjøre dette.  Arbeidet utføres mellom kl. 

16.30-18.43. 

 

8.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Ansatt 1 Har ikke blitt utbetalt tillegg for overtid 19. mai og 31. mai  

Ansatt 6 Har ikke blitt utbetalt tillegg for overtid 6. mai. Av timelister 

fremkommer arbeid både i barnehage og lokasjon 23. 

Ansatt 2 

Avstemming av lønnslipp og timeliste samsvarer ikke for april, mai eller 

juni 2016  

 Medarbeideren er blitt betalt ca. 6 timer for lite.  

Ansatt 3 

Avstemming av lønnslipp og timeliste samsvarer ikke for april. 4 dagers 

arbeid på Maxbo utgjør 85,76 timer i april, og det ble utbetalt for 82,35 

timer. Altså 3,41 timer for lite. På timelistene fremgår det imidlertid flere 

timer enn 4 dagers arbeid, totalt 35 timer mer arbeid enn utbetalt 

godtgjørelse tilsvarer. 

Ansatt 7 Avstemming av lønnslipp og timeliste samsvarer ikke for mai 2016 

Ansatt 5 Avstemming av lønnslipp og timelister samsvarer ikke for april, mai og 

juni 2016. For april har den ansatte for utbetalt 22,5 timer for lite. På 

timeliste for juni fremkommer det timer fra «HR Løren», som vi ikke har 

mottatt timeliste for.  

 

Revisjonens kommentar når det gjelder lønn:  

Det er gjort følgende observasjoner knyttet til lønn: 

 Det er uklart om medarbeiderne mottar betaling for løpende tid mellom oppdragene (jf. 

Renholdsoverenskomsten §4-3) 

 To ansatte (ansatt 1 og ansatt 2) jobber ved to ulike lokasjoner samme dag med 

opphold mellom vaktene på under en time. Det er ikke blitt presisert en aktivitet for 

denne perioden. Det er derfor ikke klart om dette er pause, eller reisetid. Representerer 

oppholdet reisetid mellom lokasjoner, skal dette regnes inn som arbeidstid i henhold til 

Renholdsoverenskomsten paragraf 4.3. I dette tilfellet har en ansatt (ansatt 2) arbeidet 

39,45 timer i uke 14, 15, 16 og 17, 40 timer i uke 19, 21, 22, 23, 24 og 25, og burde 

hatt utbetalt overtidstillegg disse ukene. Den andre ansatte (ansatt 1) ville jobbet 37,65 

timer uke 19, og burde hatt utbetalt overtidstillegg for arbeid flere enkelt dager.  

 Tre ansatte har ført timer for arbeid på to ulike lokasjoner i samme tidsperiode. Det ser ut 

til at medarbeiderne er godtgjort for arbeid på begge lokasjoner. Dette gjelder følgende 

arbeidere på følgende dager:  

 Ansatt 1: 1., 6., 8, og 13 desember 2016. 
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 Ansatt 6: 5., 7, 12., 14., 19., 21., 26, 28., og 29. april, samt 3.mai, 6. mai, 21. 

juni og 1. desember, og 6. desember 

 Ansatt 8: Alle arbeidsdager fom. 1 desember tom. 23. desember 2016. 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

1. Ansatt 1 har ikke fått utbetalt overtid for 19. mai samt 31. mai 2016. Dette vil bli utbetalt 

umiddelbart.  

2. Ansatt 6: Skolen er stengt 6. mai. Lønn utbetalt for oppdrag barnehage.   

3. Ansatt 2: Differansen i timer skyldes at vedkommende ikke har fått betalt for 16. og 17 

mai på lokasjon 24. Dette var påført timelisten. I juni var skolen feriestengt fom. 

24.06.2016. Dette var ikke hensyntatt på timeliste. Skolen var også stengt 15. april.  

4. Ansatt 3 utførte et ekstra-oppdrag på 2,5 timer med start før ordinært renhold av eget 

område. Dette gjaldt rengjøring av 2 stk. lager. I april arbeidet medarbeideren 4 dager på 

Maxbo.  

5. Ansatt 7: Arbeidet 21 dager á 4 timer inkl. kjøring i april. Utbetalt i mai. 

6. Ansatt 5: Utestående 22,5 timer etterbetales omgående. 

7. Når det gjelder kjøring mellom oppdrag for ansatt 2 vil dette etterbetales. Ansatt 1 

arbeider 2 skift, morgen og kveld 

8. Ved innføring av timeregistrering via M-Solution blir ikke hver enkelt timeliste registrert, 

med unntak av avvik (fravær/ekstra-arbeider, etc.)  Lokasjoner og timer er registrert på 

hver enkelt renholder, slik at korrekt antall timer fremkommer automatisk. 

   

8.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på fire av lokasjonene hvor Leverandør 10 utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Disse lokasjonene er lokasjon 11, 

lokasjon 12, lokasjon 24 og lokasjon 25. Ved lokasjon 11 og lokasjon 12 oppsøkte revisjonen 

lokasjonene ved to ulike dager innen tidsrammen vask skal gjennomføres. Ved ingen anledning 

traff vi noen medarbeidere fra Leverandør 10 på lokasjonene.  

 

På lokasjon 24 og lokasjon 25 kom vi i kontakt med leverandørens ansatte. Kontrollen omfattet 

fire av leverandørens ansatte. Kontrollen ble utført gjennom bruk av Oppdragsgivers 

kontrollskjema. I kontrollen ble det gjort følgende observasjoner:   

 En av de ansatte informerer om at den planlagte tiden for å rengjøre på 

renholdslokasjonene ikke er tilstrekkelig for å bli ferdig med arbeidet 

 En ansatt opplyste at vedkommendes timelønn var 169 kr. 

 En ansatt har ikke fått opplæring fra Leverandør 10. Den ansatte opplyste imidlertid om 

flere års erfaring fra lignende arbeid.  

 Ingen av de ansatte bar ID/HMS-kort synlig. Med ett unntak hadde de ansatte ID-kortet 

tilgjengelig på lokasjonen for kontroll (i veske, på oppholdsrom, etc.). En ansatt oppga å 

ha glemt kortet hjemme 

 Kun en ansatt bar arbeidsantrekk med leverandørens logo 

 Ved ett tilfelle måtte kontrollsamtalen gjennomføres på engelsk  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Leverandør 10 betaler tariff-lønn til samtlige ansatte.  Hvis en ansatt opplyser timelønn kr. 169,- 

ønsker vi å få opplyst navn på vedkommende, slik at vi får sjekket dette mot vårt lønnssystem.  

Kan for øvrig også opplyse at vi har gjennomgått samtlige tilsendte lønnslipper og fant ingen 

uoverensstemmelser i forhold til gjeldende tariff. 

 

Leverandør 10 har tydeliggjort i både arbeidskontrakter og arbeidsreglement at det er et krav at 

samtlige ansatte skal ha ID-kort og bære dette synlig!  Ved kontroller/inspeksjoner blir dette 

kontinuerlig repetert og blir «slått hardt ned på» hvis det oppdages at renholder ikke overholder 
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dette kravet.  Samtidig må vi få påpeke at det er svært vanskelig for leverandør 10 å kontrollere 

dette daglig på samtlige oppdrag.   

 

Leverandør 10 har krav til sine ansatte at de skal være iført arbeidsantrekk.  Dette er også 

beskrevet i vårt arbeidsreglement og blir informert om ved ansettelse.  Vi er i disse dager i ferd 

med å bytte ut tidligere T-shirts med vester og forklær, i håp om at dette blir enklere for 

renholderne å benytte og samtidig repeterer vi krav om at samtlige benytter seg av 

arbeidsantrekk.  Men, også her er det vanskelig å kontrollere dette hver eneste dag på hvert 

eneste oppdrag. 
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9. Leverandør 11 

9.1 Oppsummering  

Revisjonen har omfattet detaljkontroll på arbeidstid og lønn for totalt 10 ansatte i Leverandør 11. 

 

Basert på de observasjoner som er fremkommet gjennom vår revisjon har vi utarbeidet følgende 

matrise som oppsummerer våre vurderinger av i hvor stor grad praksis hos leverandøren er i tråd 

med regelverket/relevante bestemmelser i de problemstillingene som er vurdert. Resultatet i 

tabellen er oppsummert på bakgrunn av den stikkprøve og stikkprøveperiode som er evaluert. 

  

Vurdering 

Etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår  

 

Vurdering av etablert system for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår forklares som følger: 

  

Det er ikke etablert et system for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

 

  
Etablert system er delvis mangelfullt, for eksempel at det ikke er etablert et system for 
å fange opp avvik på arbeidstid.  

  
Etablert system er beskrevet på en måte som gjør det mulig å avdekke samt følge opp 
avvik. 

 

  

Vurdering 

Arbeidsavtaler  
Arbeidstid   

Lønn  
Stedlig kontroll  

Vurdering stikkprøvekontroll, samlet   

 

Vurderingene er gitt i form av fargekoder som forklares som følger: 

  Vesentlige avvik: Stort antall og/eller vesentlig brudd på bestemmelse 

  Avvik: Flere avvik 

  Mindre avvik: Noen avvik, men fremstår mer tilfeldig enn systematisk  

  Ingen avvik 

 

9.2 System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Selskapet har levert egenmelding knyttet til selskapets håndtering av lønns- og arbeidsvilkår. 

Kapitel 9.2.1 tom 9.2.6 er hentet fra den informasjon leverandøren har gitt på 

egenmeldingsskjema og evt vedlegg sendt inn i forbindelse med revisjonen.   
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9.2.1 Beskriv system og rutiner for løpende oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 

Vi benytter M_SOLUTION (Versjon: v2.8.0.0) for løpende oppfølging av lønns og arbeidsvilkår. 

Dette elektroniske system er utviklet for å gi et så fleksibelt mobilt forretnings- og 

rapporteringssystem som mulig.  

 

Vi administrerer våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag i M_SOLUTION og får fullstendig 

oversikt over ressursbehov og bemanning. Planleggingsmodulen anvendes også til å generere 

lønns- og fakturagrunnlag. 

 

Arbeidslister, planlagte oppdrag og serviceleveranser oppdateres i realtid, etter hvert som våre 

kollegaer rapporterer fra feltet. Slik er vi alltid oppdatert om driftssituasjonen. M_SOLUTION kan 

til og med varsle deg når oppdrag ikke startes opp til planlagt tid.  

 

 

Vi anvender M_Solutions’s smarte mobile applikasjoner til å dokumentere tilstedeværelse hos 

noen av våre kunder, samtidig som timelistene genereres automatisk.  

 

I M_SOLUTION kan våre kunder og medarbeidere registrere avvik og bestillinger via mobil og 

web. Benytt egendefinerte skjemaer til å samle den informasjonen du behøver. Bilde 

dokumentasjon gjøres enkelt med mobilens kamera. Systemet varsler brukeransvarlig om nye 

hendelser, og vi kan automatisk skape nye arbeidsordre basert på forespørsler.  

 

Det er utarbeidet egne instrukser for arbeidstid og timeregistrering.  

 

9.2.2 Hvordan sikrer dere at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 

kontraktsvilkårene?  

Leverandør 11 vil aldri ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er gjeldene i 

allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale som også er gjeldene for denne 

kontrakt.   

 

Det er utarbeidet egne instrukser for lønnsansvarlig.  

 

9.2.3 Beskriv rutiner for timeføring og rutiner for opplæring av de ansatte.  

Alle ansatte vil få opplæring i hvordan M_SOLUTION virker ved ansettelse samt oppdateringer av 

våre kundeansvarlige. Det blir også tatt opp på våre personalmøter hvordan dette systemet 

fungerer.  

 

Ansatte ser over egen timeliste og hvis det er noe som ikke stemmer overens med deres timer, 

godkjenner de ikke men kan skrive i et kommentarfelt hva som er feil eller om de har jobbet mer 

enn planlagt tid. På denne måte fanger vi opp dersom renholder har brukt mer tid enn estimert 

tid. 
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9.2.4 Beskriv rutiner/system for godkjenning av timelister 

Avdelingsansvarlig/kundeansvarlig går systematisk gjennom alle elektroniske timelister. 

Nærmeste leder godkjenner lønn, etter mottatt godkjenning fra servicemedarbeider, med tanke 

på gjeldende regelverk.  

 

9.2.5 Beskriv rutine for avvikshåndtering dersom det avdekkes brudd på eller risiko for 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i tråd med aml. eller evt. lokale protokoller 

Se tidligere beskrivelse.  

 

Avvik i henhold til gjeldende regelverk rapporteres etter våre avviksrutiner. Det er oversendt en 

skjermdump av hvordan avvik registreres i systemet.  

 

 

9.2.6 Hvordan sikrer dere at ansatte får oppdatert lønn i tråd med endring i tariffsatser 

Leverandøren følger Renholdsoverenskomsten VIRKE/NAF. Vi får løpende oppdatert informasjon 

om endringer av tariffsatser. Leverandør 11 er ikke organisert arbeidsgiver og følger derfor ikke 

Renholdsoverenskomsten, men følger Allmengjøringen for renholdsbedrifter og arbeidsmiljøloven. 

Videre sier Renholdsoverenskomstens bestemmelser om arbeidstid og overtid ikke er allmengjort. 

Bedrifter som ikke er bundet av Renholdsoverenskomsten plikter å følge eventuelle avtalte vilkår i 

arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi har derfor som bedrift alltid fulgt 

Allmengjøringen og Arbeidsmiljølovens bestemmelser som her sier min. 40% ved overtid. 

 

9.3 Arbeidsavtaler 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens arbeidsavtaler har et innhold i samsvar med § 14-6 i 

arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har signerte arbeidsavtaler. Det er gjort følgende observasjoner av 

avvik mot bestemmelser: 
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Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 1 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, kun 

opplysninger om at ferietid skal avtales i god tid i forveien § 14-6 (g) 

   

Ansatt 2 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 3 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 4 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 5 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

Ansatt 6 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, kun 

opplysninger om at ferietid skal avtales i god tid i forveien § 14-6 (g) 

Ansatt 7 

Arbeidsavtalen inneholder ikke opplysninger om 

arbeidstakerens rett til ferie, kun opplysninger om at 

ferietid skal avtales i god tid i forveien, og at feriepenger 

utbetales i tillegg til lønn, ihht. Ferieloven kapittel 3 § 14-6 (g) 

 

Tre av de fem medarbeiderne i utvalget ved utvidet kontroll har oppdaterte kontrakter (datert 

19.12.2016 og senere), hvor opplysninger om rett til ferie er inkludert. De oppdaterte 

kontraktene er i henhold til aml § 14-6.  

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Alle ansatte har underskrevet vårt arbeidsreglement. Som punkt 13. her fremhever er 

arbeidstakerens plikter og rettigheten nedfelt i: Her vises det da blant annet til ferieloven. Det vil 

si at våre ansatte her opplyses om deres rettighet iht. Ferielover deriblant retten til ferie i tillegg 

til dette opplyses under ansettelse. Samtidig ser vi verdien av at dette blir ført direkte på 

arbeidskontrakt i fremtiden og vil endre dette i våre fremtidige kontrakter med ansatte. 

 

Dette er som dere selv bemerker nå rettet opp i våre «nye» kontrakter, så dette blir ivaretatt i 

fremtiden. Vil samtidig kommenterer at dette aldri har vært et problem i firmaet, da alle ansatte 

har vært informert om rettigheter til ferie ved ansettelse. 

 

9.4 Arbeidstid 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte i kontrollperioden har hatt en arbeidstid i 

samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Timelistene mottatt inneholder 

ikke oversikt over start- og sluttidspunkt for arbeidsøktene, kun antall timer arbeidet på den 

enkelte lokasjon. Men vi har, i tillegg til timelistene, mottatt Leverandør 11 sine faste 
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arbeidsplaner med klokkeslett for start- og sluttidspunkt for vaktene.  Det er gjort følgende 

observasjoner av avvik mot bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon 

Brudd på 

aml: 

Ansatt 2 Arbeider 14 timer torsdag 30. juni § 10-6 (8) 

 

Ansatt 5 

 

Arbeider mandag til søndag i uke 15, 19, 21, 23 og 25, og 

har i disse ukene ikke hatt sammenhengende hvile i 

samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §10-8 (2) 

Ansatt 8 

Arbeider mandag til søndag i uke 22 og 24 (0,5 timer 

lørdag og søndag), og har i disse ukene ikke hatt 

sammenhengende hvile i samsvar med bestemmelsene i 

arbeidsmiljøloven § 10-8 (2) 

 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Når det gjelder ansatt 2 ble han her brukt til et temporært oppdrag utover hans faste oppdrag. 

Det resulterte i for mye arbeidstid og ikke skal forekomme. Vi har registrert dette internt som et 

avvik og tar etterfølgende tiltak blant annet ved oppgradert versjon av vårt planleggingssystem 

hvor dette vil være synliggjort at denne ansatt ikke kan settes til merarbeid. 

 

Vedr. ansatt 5: Ukene 15, 19, 21, 23 og 25 er ikke hviletidsbestemmelsene overholdt, og 

beklager dette og noterer dette internt som et avvik. Her har vi beregnet feil antall timer med fri, 

da dette kun blir 33 timer fri fra søndag til mandag. Vi iverksette tiltak med det samme slik annen 

person blir satt til helgejobben, dette er iverksatt etter første stikkprøver da vi selv oppdaget 

feilen og som dere kan se har hun ikke denne jobb lengre i des. måned.  

 

Når det ansatt 8 er dette samme feil begått mht. planlegging av arbeid iht. Hviletid som hos 

ansatt 5. Avviket er rettet.   

 

9.5 Lønn 

Det er gjort en kontroll av om leverandørens ansatte har fått utbetalt lønn i samsvar med 

forskrift/tariff og faktisk arbeidstid. Det er gjort følgende observasjoner av avvik mot 

bestemmelser: 

 

Ansatt navn Observasjon Brudd på: 

Ansatt 7 

Arbeidsplanen mottatt viser at medarbeider har faste vakter 

på lokasjon 26 og lokasjon 27, hhv. i tidsperioden 16.30-

21.15 og 21.15-23.00.  

Medarbeider mottar 0,25 timer nattillegg for arbeid på 

lokasjon 26. Medarbeider mottar ikke nattillegg for 

arbeidsøkten hos lokasjon 27 som er fra 21.15-23.00. 

Forskrift 

om 

allmenngjø

ring av 

tariffavtale 

for 

renholdsbe

drifter § 3 

Lønnsbest

emmelser 
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Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

Ansatt 7: Feil beregnet natt-tillegg, avviket er rettet og tillegget er etterbetalt i sin helhet for hele 

2016. Dette skulle i utgangspunktet ikke være noen jobb her etter kl. 21.00 men leder og ansatte 

hadde blitt enige om dette uten ledelsen viten. Dette er tatt opp med ansvarlig som har planlagt 

dette og endret slik vi ikke har jobb etter kl. 21.00.  

 

Kommentar fra revisjonen:  

Revisjonen har i forbindelse med verifisering mottatt lønnsslipp som dokumenterer etterbetaling 

av natt-tillegg for 267,25 timer.  

 

9.6 Stedlig kontroll 

Revisjonen har gjennomført kontroll på fire av lokasjonene hvor Leverandør 11 utfører renhold på 

oppdrag fra Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten. Lokasjonene er lokasjon 13, 

lokasjon 14, lokasjon 28 og lokasjon 29. På lokasjon 14 var det ingen medarbeidere tilstede da vi 

kom på uanmeldt kontroll. Kontrollen omfattet tre av leverandørens ansatte. Kontrollen er utført 

gjennom bruk av Oppdragsgivers kontrollskjema.  I kontrollen ble det gjort følgende 

observasjoner:  

 Ingen medarbeidere bar synlig HMS-kort 

 To ansatte hadde ikke HMS-kort og fremviste annen legitimasjon 

 To ansatte bar ikke arbeidsantrekk med leverandørens logo 

 Ansatte visste ikke hvem som var verneombud 

 En medarbeider opplyste at det ikke var skrevet arbeidskontrakt (medarbeider startet i 

desember 2016) 

 En medarbeider opplyste at opplæring ikke var gitt på lokasjon for renhold 

 Ved to anledninger hadde den ansatte svært dårlige norsk kunnskaper og 

kontrollsamtalen ble gjennomført delvis på norsk og engelsk  

 En av de ansatte informerte om at det ikke ble betalt for ekstra timer utover det som er 

planlagt 

 

 

Kommentar fra leverandøren vedrørende revisjonens observasjoner: 

 

Dette er veldig beklagelig og her følger ansatte ikke firmaets arbeidsreglement og avtale med 

våre ansatte. Dette er noe som vi jobber mye med for å få våre ansatte til å etterleve. Vi hadde 

dette oppe igjen på vårt personalmøte i nov. og viktigheten av nettopp dette med arbeidsantrekk 

og synlig HMS-kort. Alle våre ansatte har fått arbeidsantrekk og HMS-kort utlevert. Vi tok også 

opp ansattes medvirkningsplikt dersom de trenger noe fra bedriften vedr. dette. 

 

At to ansatte ikke hadde HMS-kort finner vi veldig merkelig da våre rutiner er at dette blir bestilt 

ved inngåelse av ansettelse. Det kan selvfølgelig være at kortet er bestilt men ikke utlevert til 

ansatte da det tar tid fra bestilling av nytt kort til levering.  

 

Vedrørende verneombud så fremkommer det i kontrakten med ansatte hvem det er som er 

verneombud. Dette blir også informert om ved ansettelse og gjennom vårt HMS system som alle 

ansatte har tilgang til. 

 

Vedr. arbeidskontrakt så kan vi se at det startet en ny som heter ansatt 9 på Ekeberg, han har 

skrevet under kontrakt datert den 4 Januar 2017, han startet opp sitt arbeid den 19 desember. 

Dette burde kanskje vært gjort tidligere, og skjer unntaksvis. Alle ansatte logges inn i vårt system 

før oppstart av arbeid, all personalia samles inn, og søknad om HMS kort gjennomføres men 



Tilleggsrapport Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår | 9. Leverandør 11 

32  
 

unntaksvis som nevnt leveres kontrakten senere. I 99% av tilfellene underskrives 

arbeidskontrakter FØR arbeidet tiltres. 

Vi følger interne rutiner for opplæring, dette blir gitt ute på lokasjon av kundeansvarlig, egen 

arbeidsplan blir utdelt, samt omvisning av lokasjon, dette blir også gjort gjentagende ved behov 
for dette. 

Ved ansettelse innhenter vi også dokumentasjon på grunnleggende kompetanse innen renhold, 
samt andre relevante kvalifikasjoner i hht til jobben vedkommende skal utføre. 

Krav til språk: dette jobber vi kontinuerlig med, vi avdekker mye av dette ved første intervju, og 
krever dokumentasjon til bestått norsk prøve dersom vi mener det er relevant. 

Vedrørende betaling av ekstra arbeid: Alle timer registreres i M_Solution, og den enkelte ansatte 

skal logge seg inn og «godkjenne» egne arbeidede timer, på den måten sikres også at timer 
UTOVER fast plan blir utbetalt. Viser samtidig til tidligere fremsendt dokumentasjon.  
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