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Partssammensatt utvalg 27.11.2019: 
 
Behandling: 

Sølvi Torset (Fagforbundet) ba om at brev ang. virksomhetsoverdragelse renhold ble protokollført: 
Renhold – skal drives i egenregi  
Fagforbundet er opptatt av at kommunen/helseforetaket/fylkeskommunen driver renhold i egenregi. 
Følgende liste over faktaopplysninger viser at drift i egenregi er en bedre løsning for både kommunen og 
for de ansatte.  
·  Konkurranseutsetting av renhold har ingen økonomisk gevinst for kommunen. De eneste som 

kan tjene på et konkurranseutsatt renhold er den private bedriften som overtar renholdet. En 
slik inntjening skjer gjennom å senke lønnskostnader, jobbe raskere og på større areal.  

·  Kommunen vil ha bedre kontroll på kvalitet på renholdet i egen regi – noen kommuner har 
måtte ta renholdet tilbake i egen regi grunnet kvalitetsproblemer.  

·  Å drive et kommunalt renhold har også positive synergieffekter i forhold til det øvrige 
arbeidsmiljø. Eksempelvis kan en renholder i skole/barnehage fremstå som en del av et 
arbeidsmiljø som skal skape gode oppvekstmiljøer. Det gjør det også lettere med dialog med 
ledelsen enn om renholdet utføres av et privat selskap. Dette handler også trivsel og livskvalitet 
for den enkelte renholder  

·  Renholdsbransjen har vært preget av mye useriøse arbeidsgiver knyttet til betydelige brudd på 
skatte- og arbeidslovgivning. Et betydelig innslag av offentlig renhold vil bidra positivt for 
bransjen mht. slike forhold.  

·  Renholdere som klart er en lavtlønns grupe, har betydelige større sikkerhet i forhold til å sikre 
sin livsinntekt knyttet til en vesentlig bedre tjenestepensjonsordning i offentlig kontra privat 
sektor (se kap nedenfor).  

·  Å gi denne tryggheten for framtidig inntekt for en lavt lønns gruppe er intet uvesentlig 
samfunnsansvar å ta. Tryggere livsinntekt handler også om større muligheter for å få større 
stillingsandeler i kommunal enn privat sektor som renholder – samt større muligheter for 
omplassering i en kommunal enn privat virksomhet ved nedbemanninger eller svekket 
arbeidsevne (IA).  

 
Sikre en anstendig livsinntekt med en god tjenestepensjon  
Endringer i pensjonsreformen har allerede slått klart negativt ut for mange ansatte i relativt lavt lønte 
yrker med relativ høy fysiske belastning grunnet intensjonen om at det skal lønne seg pensjonsmessig å 
arbeide i mange år. Det er selvsagt vanskelig å innfri i yrker med store fysiske arbeidsbelastninger.  
Mange renholdere har i dag innvandrer bakgrunn uten mulighet for full opptjening (40 års medlemskap) 



av alderspensjon i Folketrygden. For disse vil en god tjenestepensjon være av stor betydning for å sikre 
en god tjenestepensjon.  
For mange offentlig ansatte vil en overgang til en privat aktør innebære et økonomisk tap på mange 
hundre tusen kroner som pensjonist, om det er som alders- eller uførepensjonist.  
I tillegg vil alle renholdere som har passert 55 år ved en overgang til et privat firma miste rettigheter til 
tidligpensjon som AFP – som også er av stor betydning for en yrkesgruppe med fysisk slitsomt arbeid. 
Mange renholdsfirmaer har heller ikke noen AFP ordning. Ofte har heller ikke tjenestepensjonene i 
private selskaper noen uføredekning, til tross for at dette er en yrkesgruppe med relativt fysisk 
belastende arbeid.  
Renholdere i kommunal sektor har også særaldersgrense og kan gå av som alderspensjonist som 62 
åring ved 85 års regelen, noe man ikke har anledning til i privat sektor.  
Videre vil utbetalinger fra en offentlig tjenestepensjon vare livet ut – i motsetning til en 
innskuddsbaserte ordninger i privat sektor som normalt utbetales i 10 år. Dette sikrer offentlig ansatte 
trygghet for sin inntekt gjennom hele livsløpet. Slik trygghet er viktig for de ansattes livskvalitet. Den 
offentlige tjenestepensjon utligner også forskjellene i levealder mellom kvinner og menn, slik at det blir 
en lik, livsvarig pensjon, uavhengig av kjønn.  
Fagforbundet vil gjøre oppmerksom på at dersom kommunen vurderer å konkurranseutsette renhold 
må følgende bestemmelser i hovedtariffavtalen følges:  
Utdrag fra Hovedtariffavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge/Fagforbundet og KS  
1. mai 2018-30. april 2020  
V TIL PROTOKOLL  
j) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv. av oppgaver /tjenester  
I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan 
innebære skfite av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP- og 
pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte 
ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter 
som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis.  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 11 (3 tillisvalgte, 2AP, 1FL, 1FRP, 1 KRF, 1H, 2SP) mot 1 
stemme (1R). 
 
PART- 008/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Partssammensatt utvalg tar saken til orientering. 

 
Vedlegg: 

21.11.2019 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 - Fauske kommune - rådmannens 
forslag 

1427312 

 

Sammendrag: 
Vedlagt ligger rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 
 
Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til orientering. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


