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Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for 
renholdsbedrifter 
 
Vi viser til Tariffnemndas brev av 1. juli 2022 om begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for renholdsbedrifter.  
 
Grunnlag for fortsatt allmenngjøring 
Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av 
allmenngjøringsregelverket i tilsynene innen renhold. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 8 tilsyn i 
perioden 2021– 31.juli 2022. Alle tilsyn har i tillegg fulgt opp andre tema.  
 
For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta 
utgangspunkt i disse kontrollpunktene:  

1. «Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften innen renhold?»  
2. «Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet?»  

 
Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter av 
21.06.2011, § 3 og 6.  
 
Arbeidstilsynet fant avvik i omtrent 10 % av tilsynene som ble gjennomført i perioden 2021-31. juli 
2022, knyttet til allmenngjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på 
kontrollpunktene varierer.  
 
Arbeidstilsynet har tro på at fortsatt allmenngjort minstelønn er et viktig virkemiddel til å sikre 
forsvarlige lønnsforhold i bransjen. Vi ser fortsatt behovet for at Arbeidstilsynet skal følge opp lønns- 
og arbeidsvilkårene.  
 
I begjæringen til tariffnemnda om fortsatt allmenngjøring, foreslår LO noen presiseringer i 
allmenngjøringsforskriftene (se del III). Arbeidstilsynet vil ettersende et innspill så snart som mulig.  
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2022/32127. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
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