
Sendt to 09.03.2017 11:55 
 
Svart økonomi i privatmarkedet er et viktig område for Samarbeid mot svart økonomi 
(KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten).  
Vi vil bl.a komme med en kampanje på dette området i løpet av året, hvor renhold vil 
være en del av tematikken. 
 
Imidlertid er det slik at treparts bransjeprogram for renhold har tyngre tiltak rettet 
direkte mot renhold i private hjem.  
Det vil være ryddig av oss å avklare med bransjeprogrammet hva vi kan bidra med i 
denne sammenhengen, før vi eventuelt kommer med nye innspill. Det er viktig for oss 
at dette er noenlunde samordnet, slik at vi ikke går i beina på hverandre.  
 
Flere av tiltakene som skisseres i henvendelsen krever en behandling i SMSØ før vi 
kan gå videre på saken. Vi vet allerede at det er forskjellige oppfatninger rundt RUT-
fradrag, mens vi ikke har diskutert hva vi mener om endringer i 
godkjenningsordningen. Vi vil derfor ta opp henvendelsen på førstkommende møte i 
SMSØ 21.mars. Partene i SMSØ står ellers fritt til å respondere og jobbe med dette 
på eget initiativ. 
 
Debatter på temaet er alltid interessant! Vi mottar gjerne en invitasjon til dette.   
 

Dette svaret er også sendt til alle adresser i den opprinnelige eposten. 
 
Vennlig hilsen 
  
Sekretariatet i Samarbeid mot svart økonomi 
 
Jon Arild Ruud 
seniorrådgiver 
Skattedirektoratet 
Regionavdelingen 
907 64 407 
jon-arild.ruud@skatteetaten.no 

 
Fra: Erik Dalland [mailto:erik.dalland@freska.no]  

Sendt: 5. mars 2017 22:47 
Kopi: hanne.nordhagen@citymaid.no; kim@weclean.no 

Emne: Initiativ mot svart arbeid - mars 2017 

 

Til alle medlemmer av SMSØ (http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/om-smso/hvem-er-vi/)  

Mitt navn er Erik Dalland og jeg driver, og har startet selskapet Freska.no. Som gründer har jeg jobbet natt og 

dag i snart 2 år, for det meste uten lønn, for å stable selskapet på bena. Til tross for at vi prøver å fokusere på de 

positive aspektene med tjenesten vår, er det knalltøft å konkurrere med alle aktørene som driver ulovlig, til halve 

prisen av hva mitt foretak kan tilby, lovlig. Det er jeg ikke alene om.  

Vår oppfatning er likevel at alle aktørene vi prater med ønsker å jobbe hvitt, men på grunn av etterspørsel etter 

svart arbeid, blir tvunget til å jobbe i den svarte økonomien; uten forsikringer, feriepenger, pensjon eller noen 

form for sikkerhet. Som NHO skriver: 

 "Konsekvensene av svart arbeid dreier seg ikke bare om inntektstap for statskassa. Det handler om trygge 

rammer og muligheter for å unngå å bli syk eller skadet å jobben. Majoriteten av arbeidstakerne i 
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renholdsbransjen er innvandrere. De mister mange av sine rettigheter na ̊r arbeidet skjer utenfor lovens krav og 
blir dermed fratatt mulighet til å bli fullt integrert i det norske samfunnet." 

Personlig liker jeg ikke å beskylde noen eller syte/kjefte, men det er regjeringen som er ansvarlig. Svart 
arbeid i denne bransjen har pågått uten konsekvenser i alle år og når RUT-fradraget ble skrinlagt på 
grunnlag av rapporten Finansdepartementet gjorde i 2014, og det fortsatt ikke har skjedd noe som helst for 
å forbedre situasjonen blir man ganske oppgitt. For den vanlige mannen i gata er er det helt uforståelig at 
det skal koste mer enn 150-200 kr/t for renhold i hjemmet. Da blir det vanskelig å drive i bransjen når 
lønnskostnaden til en renholder beløper seg til minimum 230kr og man i tillegg skal betale 25% MVA. Vi har 
også måtte sittet og sett på bl.a at Norges største mediehus, Schibsted, fritt distribuerer småjobber, 
svart, til ned mot 80 kr timen på sin markedsplass Finn.no uten at det gripes inn der heller. Helt utrolig at de 
fritt får lov å utnytte lovverket, og ikke minst menneskene som utfører jobbene på denne måten. 
 

 
Dere har sikkert fått med dere artikkelen / studiet som bl.a Dagbladet og DN har publisert det siste døgnet: 
http://www.dagbladet.no/nyheter/arbeidstilsyn-sjef-roper-varsku---tallene-tyder-pa-at-4000-
renholdselskaper-driver-ulovlig/67342681  
 
"Risikoen for å bli tatt er lik null" konkluderer studiet. Kombinerer du dette med rekorddårlige holdninger 
blant kunder (terskel for å kjøpe svart arbeid) hvor ⅓  er tilbøyelig for å kjøpe renhold eller andre tjenester i 
hjemmet svart(sannsynligvis større) - så vet vi alle at vi sitter i en tøff posisjon med konkurranse som er 
umulig å møte. 
 
Med dette, foreslår vi herved et samordnet initiativ mellom bransjens virksomheter og 
interesseorganisasjoner, for å opprettholde et kollektivt trykk mot politiske organ og mediehus - i første 
omgang mot DN og Dagbladet som har publisert studiet, men også andre mediehus, lokal- og 
regionalaviser for å holde saken aktuell og i rampelyset; slik at det blir satt på den politiske agendaen. 
 
Vi er heldige som har gode bransjekolleger, og de to største innenfor dette segmentet, hhvs. Citymaid og 
WeClean, støtter også oppunder initiativet. Freska.no er også tilstede i Finland (Freska.fi) - hvor vi ikke 
møter samme konkurransen. I Finland, Sverige og Danmark,har de med stor suksess innført RUT/ROT-
ordningen. Et første steg i riktig retning vil i midlertidig være å gjøre det ulovlig å kjøpe renhold fra bedrifter 
som ikke er godkjent. Som jeg forstod på Stein Johnsen, direktør i Virke Service, at det var svært 
sannsynlig at man vil komme til å få i gjennom. 
 
I tillegg til å opprettholde et trykk mot politiske organ og mediehus, håper vi å få til en debatt på MESH hvor 
vi kan utfordre politikerne, slik som Delingsøkonomi-dagen, som Kim Haagensen i Weclean organiserte i 
fjor og da vil vi selvfølgelig invitere dere alle! 
 
Følgende vaskebyrå er med: 

 Citymaid - kontaktinfo: hanne.nordhagen@citymaid.no tlf. 406 914 15 

 WeClean - kontaktinfo: kim@weclean.no tlf. 920 57 261  

 Freska - kontaktinfo: erik.dalland@freska.no tlf. 916 031 21 

 
I tillegg kan følgende personer kontaktes i forbindelse med denne pressemeldingen fra NHO, 
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6620&categoryID=140&phm=11: 
 

 Trude Vollheim Webb, direktør, Arbeidstilsynet, telefon 958 82 830 

 Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo og leder for Treparts bransjeprogram 
renhold, telefon 917 85 129 

 Anne Jensen, NHO Service, telefon 952 56 094 

 Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, telefon 400 11 107 

 Stein Johnsen, Hovedorganisasjonen Virke, telefon 905 31 647 

Selv om flere av avisene allerede er kontaktet, vil det uansett hjelpe at flere av dere fra SMSØ hjelper ved å 
kontakte journalister / relevante kontakter dere kjenner til eller kan søke opp i ulike lokalaviser og 
regionalaviser - alt hjelper. Heller én gang for mye enn én for lite. 
 

Mvh 
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Erik Dalland 
Gründer av Freska.no 
 

 

--  
Med Vennlig Hilsen / Kind Regards 

  

Erik Dalland 

Chief Sales Officer & Co-founder 

  

 
  

www.freska.no 

Dir: +47 916 031 21 

--  

Med vennlig hilsen Erik Dalland 

 

http://www.freska.no/

