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4.16 Renhold (VO nr. 80) 

4.16.1 Innledning 

Renholdsenheten har rundt 120 ansatte og rengjør mer enn 150.000 m2 i kommunale bygg. Enheten 
består av fire geografiske avdelinger for regelmessig renhold og 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 og øke ytelsen til renholderne. 
Enheten jobber ut ifra 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. 

4.16.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.16.2.1 Personalressurser 

(årsverk) 
31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet  91,63  93,96   92,37  92,37  92,37  92,37 

I 2021 reduseres 1,0 årsverk i temporær avdeling, 0,40 årsverk ved Furnes barnehage, Furnes u-skole, 
Brumunddal u-skole og Kirkenær skole, 0,15 årsverk i vaskeriet ved Tømmerli sykehjem, 0,32 årsverk 
helgerenhold i Brugata 8, Fagerlundhallen og Moelv kulturhus, samt 0,08 årsverk renholder i den 
tidligere driftssentralen i Brumunddal og i Drengestua. Det er tilført 0,3 årsverk ved Moelv skole og 
0,06 årsverk ved Solsida i Brumunddal. 

Tabell 4.16.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 63 472 61 151 60 746 59 992 58 938 58 938 
Driftsinntekter 8 059 2 300 2 352 2 332 2 304 2 304 
Netto driftsutgifter 55 413 58 851 58 394 57 660 56 634 56 634 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.16.3 Behovsvurderinger 

Enheten satser på faglig utvikling og ønsker fortsatt å tilby ansatte mulighet til å ta fagbrev gjennom 
ordningen «Fagbrev på jobb». Økt kompetanse, sammen med teknologisk utvikling, vil fortsatt være 
viktige områder å prioritere fremover. Det er ikke satt av midler i budsjettet til fagbrevutdanning, 
men enheten vil søke midler og støtte gjennom ordningen «Fagbrev på jobb». 

Renhold har pr. i dag en egen renholdsskole, der den selv utdanner sine ansatte. Enheten ønsker å 
effektivisere kurs og informasjon for ansatte gjennom digitale løsninger. Det vil bli en mer økonomisk 
og effektiv måte å gjennomføre kurs på, siden renholderne kan ta kurs på arbeidsplassen og ikke må 
reise til kurssted. I tillegg vil renholderne få fagrelatert oppdatering raskere. 

Gjennomsnittspris pr. kvadratmeter rengjort areal er kr 369. Prisen økes i hovedsak som følge av økte 
lønnskostnader gjennom lønnsoppgjør. Økt forbruk på toalett- og håndtørkepapir, samt avfallsposer 
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påvirker også prisen på rengjort areal. En stor del skyldes økt forbruk av såpe, desinfeksjonsmidler og 
papir i forbindelse med koronaviruset. Enheten forventer at denne utviklingen vil vedvare i 2021. 
 
4.16.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Reduserte driftsutgifter 
Enheten har gjennomgått driftsposter og redusert driftsutgiftene med kr 700.000. En har blant annet 
reforhandlet avtalen på kalkulasjonsverktøyet CleanPilot, samt redusert opplærings-, inventar- og 
utstyrsbudsjettet. Det foreslås også inndragelse/omdisponering av til sammen 0,95 årsverk, og noe 
av besparelsen er foreslått brukt til å dekke inn blant annet ansiennitetsopprykk og fagbrev. 
 
Inndragelse av 1,0 årsverk renholder i temporær avdeling 
Enheten har gjennom erfaring og endring av fremdriftsplaner funnet det forsvarlig å redusere med 
1,0 årsverk i temporær avdeling. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr 550.000. 
 
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder ved Moelv skole 
Det er innarbeidet kr 263.000 til opprettelse av 0,3 årsverk renholder i nye lokaler ved Moelv skole. 
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