Miljørapport
2021
1

Generelt
ALLIANCE+ Norge har vært sertifisert etter kravene i NS-ISO-14001 siden 2002.
ISO-14001 som er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøarbeid. Nemko AS gjennomfører årlig ekstern revisjon av våre sertifikater,
ISO 9001 og ISO 14001. Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold og betjening av kantiner.

ALLIANCE+ har vært en Svanemerket renholdsbedrift siden 2016
Dette betyr blant annet at vi benytter produkter som skåner våre kunder fra allergener, og er bærekraftig ved at de følger kretsløpet fra produksjon til sanering.
I 2020 ble ALLIANCE+ «Trefadder», og er dermed en klimanøytral bedrift. «Trefadder» er et norsk initiativ for å bygge klimaskog i samarbeid med norske gårdsbruk for å
skape et bedre klima og flere lokale arbeidsplasser.

ALLIANCE+ er en Godkjent renholdsbedrift i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.
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Arbeidsmiljø
I ALLIANCE+ skal det være trygt og godt å arbeide.
Arbeidet 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 grunnopplæring,
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. Videre vil alle nye medarbeidere fra 2022 gjennomføre opplæring i henhold til NHOs kompestandard, med mulighet
for kompetansebevis i renhold.
I 2021 lanserte NHO Service og Handel et digitalt opplæringsverktøy som skal gi en felles standard for opplæring i renholdsfaget.
Den nye digitale opplæringsstandarden har fått navnet Kompetansestandard Renhold. Den skal gi alle renholdere en grunnleggende faglig kompetanse.
Flere av våre medarbeidere har startet med opplæring som fører til «Kompetansebevis for renholdere».
Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være i fysisk aktivitet. Informasjon om øvelser og trenings-strikker, er tilgjengelig på alle
avdelinger.
Årlig utføres det mederbeiderundersøkelse. I 2021 oppnådde vi
en svarprosent på hele 83%. Trivselsindikatoren var på 80%.
I 2021 var det 558 ansatte i ALLIANCE+, dette utgjorde 300
årsverk. Det totall sykefraværet var på 6,8 %, en nedgang på
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Avvik, skader og
forbedringsforslag
I 2021 har vi registrert 912 stk. avvik og 45 stk. forbedringsforslag.
Vi hadde 3 stk. skader med fravær og 5 stk. skader uten fravær.
Ingen skader var av alvorlig karakter.

Vår LTIFR-rate for 2021 er 4,7
LTIFR-rate = Antall fraværsskader i
rapporteringsperioden x 1.000.000 / Totalt arbeidstimer
i rapporteringsperioden

ALLIANCE+ hadde ingen registrerte avvik rettet mot ytre miljø.
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Innkjøp
Vår samarbeidspartner på renholdsmidler er Lilleborg Profesjonell og produktene til KBM.
Electrolux er vår leverandør på vaskemaskiner og tørketromler. De er sertifisert ihht ISO-14001 og ISO-9001.
Essity 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.
Renholdsproduktene vi bruker på regelmessig renhold, er 100% miljømerket.

I 2021 har vi investert i mange nye gulvvaskemaskiner. Vi har kjøpt blant annet 35 stk. i-mop, som er små og anvendelige
gulvvaskemaskiner
Bruk av gulvvaskemaskiner reduserer faren for muskel og skjelettplager, som en kan påføre seg ved gjentagende bevegelser, slik som når en mopper et gulv.
Det er videre investert i støvsugerrobot av merke Whiz.
Plastforbruket vårt er på 50,72 mg plast, pr. rengjort m2 på regelmessig renhold.
I 2021 var forbruk av renholdskjemikalier pr. rengjort m2 på 85 mikroliter (µl /m2). Det er godt under det strengeste kravet til
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Utslipp og transport
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 84 stk. biler i 2021. Herav er det 14 stk. EL-biler.
Bilene har en gjennomsnittlig forbruk av drivstoff på
0,57 liter pr. mil.
17% av vår bilpark er EL-biler.
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Avfall
ALLIANCE+ er medlem av Grønt Punkt. Som kontrollmedlem stiller vi krav til våre leverandører at de er
medlem i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende
ordning som rapporterer gjenvinning til Klima- og
forurensningsdirektoratet.
Hver avdeling i ALLIANCE+, har sin egen plan for
avfallshåndtering. 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

Ragn-Sells

Avd. Stavanger har Westco Miljø som avfallsleverandør,
de resterende avdelinger har RagnSells.
Hos Ragn-Sells har vi en sorteringsgrad på 59,3%,
hos Westco er sorteringsgraden 47%.
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Matsvinn
ALLIANCE+ har et samarbeid med Too Good To Go i 5 av
våre kantiner.
Vi hjelper til med å redusere klimaavtrykket og å redusere
matsvinn. I tillegg engasjerer dette våre kunder
På slutten av arbeidsdagen lager våre ansatte overraskelsespakker med overskuddsmat i kantina. Disse blir
publisert gjennom en app, og de ansatte som er tilknyttet
denne kantinen, kan da kjøpe ferske produkter til en lav
pris.
Rapporter om antall lagrede måltider og lagrede CO2utslipp blir informert til kunden i kundemøter.

I 2021 «reddet» vi 1.155 måltider fra å bli
kastet!
Dette har vært en stor suksess for våre kunder, som gir
oss gode tilbakemeldinger på ordningen.
Vi har alltid fokus på å tenke miljø ved valg av
engangsemballasje.
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GJENNOMFØRTE TILTAK I 2021

HANDLINGSPLAN FOR 2022

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

+

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i november 2021

+

Sykefravær under 6,3%

+

Utført pålagte helsekontroller for de ansatte

+

Medarbeiderundersøkelse

+

Utført risikovurderinger ute hos våre kunder.

+

Utføre pålagte helsekontroller

+

Utført risikovurdering i forbindelse med Covid-19, i alle avdelinger

+

Ansette 1 lærling i renholdsfaget

+

Utført HMS-kontroller hos alle våre kunder

+

Utføre HMS-kontroll hos våre kunder, med mindre enn 5% avvik

Ytre miljø

Ytre miljø

+

Godkjent som Svanemerket renholdsbedrift

+

Godkjent som Svanemerket renholdsbedrift

+

Økt adel av EL-biler i vår bilpark, fra 12 til 14 stk.

+

Redusere forbruk av renholdskjemikalier og bruk av avfallsposer

+

Redusert matsvinn

+

20% av vår bilpark skal være EL-biler

+

Klimanøytral bedrift

+

Redusere matsvinn, flere kantiner inn i ordningen Too Good to Go

+

Fortsatt være en klimanøytral bedrift

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
systematisk helse-, miljø– og sikkerhetsarbeid i bedriften (Internkontrollforskriften). ALLIANCE+ skal innfri lover og forskrifter fra offentlige myndigheter, både når det

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

Stord, 11.02.2022

Eva Halvorsen
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