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Generelt 
 

ALLIANCE+ har et prosessrettet og samordnet styrings-

system for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette inne-

bærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav 

til miljøstyring. Vi må blant annet dokumentere at vi dri-

ver et systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere 

og/eller fjerne de negative belastningene på det ytre mil-

jø.  

ALLIANCE+ skal innfri lover og forskrifter fra offentlige 

myndigheter, både når det gjelder indre og ytre miljø. 

 

I april 2019 gjennomførte Nemko AS ekstern revisjon av 

ALLIANCE+, etter standardene: 

+ NS-EN ISO 9001:2015 (Systemer for kvalitetsstyring) 

+ NS-EN ISO 14001:2015 (Miljøstyringssystemer) 

 

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, 

temporært renhold og betjening av kantiner. 

 

AlLLIANCE+ er en Svanemerket renholdsbedrift. Krave-

ne omfatter blant annet type og mengder av rengjørings-

midler og papir, redusert forbruk av plastposer og driv-

stoff, samt gode system for kildesortering. 

 

ALLIANCE+ er en godkjent renholdsbedrift, 
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I ALLIANCE+ skal det være trygt og godt å arbeide. Ar-

beidet skal tilrettelegges på en slik måte at ingen skades, 

og/eller får sin helse forringet på grunn av utførelse av sitt 

arbeid. 

Vi jobber systematisk med å redusere sykefraværet og 

tilrettelegger for våre medarbeidere så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Opplæring i ergonomi og HMS er ett ledd i vår grunnopp-

læring, og er også tema på våre personalmøter. 

 

Vi gir våre medarbeidere opplæring i praktisk arbeid, ute 

hos våre kunder, samt via digitale plattformer. 

Alle skal ha vært i gjennom vår grunnopplæring, som vi 

kaller +cleaning. 

 

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være i fysisk aktivitet. 

Informasjon om øvelser og trenings-strikker, er tilgjenge-

lig på alle avdelinger. 

 

I 2019 var det 625 ansatte i ALLIANCE+,  dette utgjorde 

325 årsverk. Det totall sykefraværet var på 8,2%, noe 

som er en økning fra 2018, da sykefraværet var på 6,5%  

 

 

 

Arbeidsmiljø 
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I 2019 har vi registrert 1.125 stk. avvik og 46 forbed-

ringsforslag. 

 

Vi hadde 11 stk. skader med fravær og 2 stk. skader 

uten fravær. 

 

8 av skadene var fallskader på samme nivå, både  ute og 

inne. Hovedårsaken var snø og isdekke på uteområder 

hos våre kunder, som ikke var strødd tilstrekkelig. Vi 

oppfordrer våre ansatte å bruker brodder under skoene. 

Vi har tilgjengelige brodder i alle avdelinger. 

 

Vår LTIFR-rate for 2019 er 16,67 

LTIFR-rate = Antall fraværsskader i  

rapporteringsperioden x 1.000.000 / Totalt arbeidstimer  

i rapporteringsperioden 

 

ALLIANCE+ hadde ingen registrerte avvik rettet mot ytre 

miljø. 

Avvik, skader og for-

bedringsforslag 
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Innkjøp 

Vår samarbeidspartner på renholdsmidler og utstyr, er 

Lilleborg Profesjonell. Lilleborg sin fabrikk i Ski, er sertifi-

sert etter ISO-14001, ISO-9001 og OHSAS 18001. De 

er også medlem i ”Grønt Punkt Norge AS”. 

Electrolux er vår leverandør på vaskemaskiner og tørke-

tromler. De er sertifisert ihht ISO-14001 og ISO-9001. 

SCA er vår produsent på myk-papir. Deres fabrikker er 

ISO-14001 sertifisert.  

100% av all håndtørkepapir og toalettpapir vi selger til 

våre kunder, er miljømerket.  

Vi utfører leverandørrevisjoner jevnlig av våre største le-

verandører. I 2019 utførte vi  leverandørrevisjon hos 

Electrolux, Lilleborg og NorEngros. 

 

Plastforbruket vårt er på 80,48 mg plast, pr. rengjort m2 

på regelmessig renhold. 

 

Alle renholdsproduktene som vi benytter i forbindelse 

med regelmessig renhold, miljømerket. 

Vi har hatt en nedgang på forbruk av renholdskjemikalier 

de 4 siste årene. Forbruk av renholdskjemikalier pr. reng-

jort m2  var 111 mikroliter.  

Vi oppfyller kravene som Miljømerking Norge har sett t i 

forhold til å bli Svanemerket. 

153 µl/m2
144 µl/m2

135 µl/m2

111 µl/m2

2016 2017 2018 2019

ANTALL MIKROLITER RENHOLDSMIDDEL 

PR. RENGJORT M2
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Utslipp 

ALLIANCE+ har pr. i dag ingen registrerte utslipp. 

Vi har kontinuerlig risikovurderinger av våre  

renholdskjemikalier.  

 

ALLIANCE+ har ingen kjemikalier med faresymbol  

”miljøskadelig”. 

 

Transport 

ALLIANCE+ hadde  82 stk. biler i 2019. Herav er det 6 

stk. EL-biler. 

Det har vært en nedgang på 4 biler, i forhold til 2018. 

Bilene har en gjennomsnittlig forbruk av drivstoff på   

0,5 liter pr. mil. 

Utslipp  

og transport 
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Avfall 

ALLIANCE+ er medlem av Grønt Punkt. Som kontroll-

medlem stiller vi krav til våre leverandører at de er med-

lem i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende ordning 

som rapporterer gjenvinning til Klima- og forurensnings-

direktoratet. 

Hver avdeling i ALLIANCE+, har sin egen plan for avfalls-

håndtering. Vi sorterer i følgende fraksjoner : 

 

Mykplast  plastposer, sekker, folie 

Papir/papp  papir, aviser, kartong, papp,  

   makulert papir 

Restavfall  avfall fra toalett, garderobe,   

   arbeidsrom, avfallskorger o.l. 

EE-avfall  elektronisk avfall, utrangerte   

   gulvaskemaskiner/vaskemaskiner 

Spesialavfall avfall som kan være til skade for  

   menneske og/eller miljø 

Bio   matavfall  

 

Avd. Stavanger har Westco Miljø som avfallsleverandør, 

de resterende avdelinger har RagnSells. 

Hos RagnSells har vi en sorteringsgrad på 34,2%, hos 

Westco er sorteringsgraden 25,5% 

1,53%
7,56%

6,83%

1,14%

50,75%

2,41%

15,07%

14,71%

REGISTRERT AVFALL FRA RAGNSELLS

Folieplast, annen

Folieplast, emballasje

Kjøkken- og matavfall fra stor

Makulatur

Utsortert brennbart avfall

Blandet EE-avfall

Blandet næringsavfall til sort

Blandet papir, papp, kartong

74,53%

14,06%

6,98%

4,42%

REGISTRERT AVFALL FRA WESTCO

Blandet næringsavfall til sortering

Matavfall, våtorganisk

Blandet papp, papir og kartong

Papp, bølgepapp
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GJENNOMFØRTE TILTAK I 2019 

 

Arbeidsmiljø 

+ Medarbeiderundersøkelse i mars 2019 

+ Utført pålagte helsekontroller for de ansatte 

+ Utført risikovurderinger ute hos våre kunder. 

+ Lederkurs for avdelingsledere, i regi av vår BHT, AktiMed 

  

 

Ytre miljø 

+ Godkjent som Svanemerket renholdsbedrift 

+ Redusert bilparken med 4 biler i løpet av 2019 

+ Redusert forbruk av renholdskjemikalier 

HANDLINGSPLAN FOR 2020 

 

Arbeidsmiljø 

+ Sykefravær under 6,5% 

+ Medarbeiderundersøkelse i mars 2020 

+ Utføre pålagte helsekontroller 

+ Fokus på videreutvikling av mellomledere 

+ Utføre 2 stk. vernerunder hos hver kunde 

 

 

Ytre miljø 

+ Godkjent som Svanemerket renholdsbedrift 

+ Opplæring av alle ansatte i bruk av nye renholdsprodukter 

+ Redusere forbruk av renholdskjemikalier og bruk av plastpo-

ser. 

HMS-ERKLÆRING 

Det blir med dette bekreftet at ALLIANCE+ arbeider systematisk for å oppfylle krav i helse-, miljø– og sikkerhetslovgivningen (HMS), og ved det oppfyller kravene i forskrift om sys-

tematisk helse-, miljø– og sikkerhetsarbeid i bedriften (Internkontrollforskriften). 

Det blir bekreftet at bedriften er lovlig organisert etter gjeldende skatte– og arbeidsmiljøregelverk, når det gjelder de ansatte sine faglige og sosiale rettigheter. 

 

Stord, 10.03.2020 

 

 

Eva Halvorsen 

HMS– og Kvalitetsleder 


