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4.17 Renhold (VO nr. 80) 

4.17.1 Innledning 

Renhold har rundt 120 ansatte og rengjør over 150.000 m2 kommunale bygg. Enheten består av fire 
geografiske avdelinger for regelmessig renhold, samt én avdeling for temporære oppdrag. Enheten 
leverer renhold etter den nordiske standarden NS INSTA 800, jobber innovativt og søker effektive og 
smarte løsninger for å sikre en god kvalitet på renholdet, samt å øke ytelsen til renholderne. Enheten 
jobber etter sin visjon: «For din trivsel!» 
 
Hovedmål: 

Levere kommunens enheter riktig mengde renhold og vaskeritjenester med tilfredsstillende kvalitet 
til rett tid og til en konkurransedyktig pris. 

4.17.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.17.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2018 
Budsjett 

2019 
Forslag 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 

Årsverk samlet      90,54      91,48      93,96      93,96      93,96      93,96 

 
Endring i antall årsverk følger av økte renholdsarealer. Det er økt med 2,05 årsverk til renhold av  
nye Stavsberg skole og Furneshallen, 0,20 årsverk til renhold av nye lokaler i Moelv kulturhus og  
0,08 årsverk til renhold ved Newton-rommet i Brumunddal. Renhold ved biblioteket i Brumunddal  
er blitt økt med 0,15 årsverk. 
 
Tabell 4.17.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Driftsutgifter 61 316 58 242 61 151 60 888 60 785 60 785 
Driftsinntekter 7 786 2 595 2 300 2 292 2 289 2 289 

Netto driftsutgifter 53 530 55 647 58 851 58 596 58 496 58 496 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.17.3 Behovsvurderinger 

Enheten ønsker fortsatt å legge vekt på fagkompetanse for renholdere. I 2020 vil 12 renholdere bli 
ferdig utdannet med fagbrev, og en ønsker å opprettholde tilbud til renholdere som ønsker fagbrev 
gjennom jobb. Det er satt av kr 300.000 til denne utdanningen. 
 
Gjennomsnittspris pr. kvadratmeter rengjort areal er i budsjettet beregnet til kr 360. Prisen økes i 
hovedsak gjennom økte lønnsutgifter etter lønnsoppgjør. Økt forbruk av toalett- og håndtørkepapir, 
samt våtorganiske poser påvirker også prisen på rengjort areal. 

4.17.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon i sykevikarutgifter 
Enheten har foretatt en reduksjon av budsjettrammen for 2020 med til sammen kr 600.000. Dette er 
gjort gjennom å redusere enhetens utgifter til sykevikarer. 
 
Opprettelse av 2,05 årsverk til renhold ved Stavsberg skole og Furneshallen 
Enheten har i budsjett for 2020 innarbeidet økte utgifter til renhold ved nye Stavsberg skole på  
1,751 mill. kroner. Innsparing ved bortfall av renhold i gamle Stavsberg skole er på kr 541.000, som 
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gir en netto utgiftsøkning på 1,210 mill. kroner. I tillegg er det innarbeidet renholdsutgifter for den 
nye Furneshallen ved skolen med kr 690.000 i budsjett 2020. 
 
Opprettelse av 0,43 årsverk til renhold av øvrige lokaler 
Det er i budsjett for 2020 innarbeidet økte utgifter til nye lokaler som skal renholdes. Ved det nye 
vannverket i Moelv er det innarbeidet kr 45.000, til de nyoppussede lokalene i «Salen» på Sund er 
det innarbeidet kr 20.000 og til Newton-rommet i Brumunddal kr 60.000. Renholdsutgifter til nye 
Moelv kulturhus er innarbeidet i budsjettet med kr 162.000. 
 
Reduserte utgifter Fagernes skole 
Leiekontrakten for leie av paviljongen ved Fagernes skole utløper 21.3.2021. For 2021 vil de 
reduserte renholdsutgiftene ved Fagernes skole utgjøre om lag kr 300.000, og for år 2022 og 2023 
reduseres utgiftene med kr 400.000 årlig. 


