
Kampen for en seriøs byggebransje 
med like konkurransevilkår 

BYGGEBRANSJENS 
UROPATRULJE 





 BAKGRUNN 
Prosjekt Teamwork 

Årsaken til at man ønsket å prøve ut et sånt prosjekt i Trondheim var at man innen 
malerfaget i Trondheim begynte å miste privatmarkedet til en useriøs del av bransjen.  

Trondheim Malermesterlaug og Malernes Forening ble enige om å gå sammen i krigen. 
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BYGGEBRANSJENS UROPATRULJE 
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STRATEGIPLAN FOR BYGGEBRANSJENS 
UROPATRULJE 

Hovedmålet er å bekjempe arbeidskriminalitet og å jobbe for 
en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår 

 

Satsingsområder 
1. Avdekke og synliggjøre omfang 

2. Forebyggende arbeid 

3. Langsiktige mål 
 

 





2016 
Innsendte tips: 241 (Vidar 112) 
Tips fra tømmer: 40 
Tips fra malerfaget: 37 
Tips fra mur/betong: 13 

Tips fra: El&It:12 
Tips fra rør: 9 
Tips fra blikk: 8 
Tips fra tak: 6 
Tips fra stillas: 3 
Tips fra heis: 1 

 

STATISTIKK 
2014/2015 

Innsendte tips: 336 (Vidar 170) 
Tips fra tømmer: 51 
Tips fra malerfaget: 40 
Tips fra blikk: 18 
Tips fra mur/betong: 17 
Tips fra rør: 14 
Tips fra tak: 10 
Tips fra: El&It: 7 
Tips fra heis: 5 
Tips fra stillas: 4 
 







SOSIAL DUMPING 





BYGGEKVALITET 



Useriøs aktør – 
eller noe med 
kunden?  
 
Betaler 280.000 Kr for et 
påbygg med bad, totalt 
88m2 
 
 

Firmanavnet? 
Autogjenvinning AS  
 
 





KOMPETANSE; FORDEL ELLER ULEMPE? 



USERTIFISERTE AKTØRER SOM MONTERER BÅDE EL- 
OG RØRANLEGG HAR BLITT SATT I FOKUS 



DE SMÅ FAGENES KAMP 

Små håndverksfag «slukes» av hovedentreprenør, med det som 
følge at krav om fagkompetanse og godkjenning som 
opplæringsbedrift faller helt bort. 
 
 

-Lade Alle 62, hvor en byggmester fra Vestfold hadde malerfaget innlemmet i sin 
entreprise 
-Statens Vegvesen sin lokale rammeavtale 
-Brundalen Borettslag 
 

Det vil være katastrofalt for de små håndverksfagene dersom dette blir 
standarden fremover. 
 



«VÅRE SAKER» 

Eksempler fra media, Offentlig Elektronisk 
Postjournal og proff.no hvor vi har bidratt på 
ulike måter 







ET GODT EKSEMPEL FRA PROFFMARKEDET 

Vi ble tipset om at firmaet XXX AS hadde fått kontrakt med HENT på Ørlandet. 

På bakgrunn av informasjon fra tipser, samt egne undersøkelser gjorde vi i første omgang 
HENT selv oppmerksomme på våre anmerkninger; 

 Ikke opplæringsbedrift 

 Stor grad av innleid arbeidskraft 

 Opplysninger om ulovlige arbeidskontrakter 

 

HENT’s egen kontrollgruppe fjernet XXX fra prosjektet og tok inn Icopal AS. 

Kontraktverdi: Ca 10 millioner 





















 



 
 
På datoen 7.12.2015 leverte vi et tips til A-Krim på firmaet MK-Byggetjenester. 
Her er et utdrag av tipset: 
 
«Arbeidsavtalene viser for øvrig at disse tre gutta har en timelønn på 144 kr, 
noe som er et godt stykke under lovpålagt minstelønn. 
De opplyste i tillegg at de må betale boutgifter til sin arbeidsgiver for stedet de 
bor på i Klæbu. 
Dersom de er å regne som pendlere skal arbeidsgiver dekke dette. 
Etter vår mening er dette sosial dumping.» 
Ett år senere er de slått konkurs… 









Stokkan Bygg AS har vært i søkelyset vårt helt siden de bygde Øvre 
Dalgårdtunet. 
Byggebransjens uropatrulje, flere offentlige etater, samt RVO har jobbet mye 
opp mot de ulike aktørene der. 
 
Spesielt underleverandøren Helgelandsbygg AS havnet i søkelyset hos 
offentlige etater bl.a. med mistanke om ulovlige lønns-og arbeidsvilkår for sine 
østeuropeiske ansatte/innleide. 
Gjennom hele prosjektet var brudd på HMS-regelverket en gjenganger. 





KONKURSHISTORIKK PÅ DAGLIG LEDER 
STOKKAN BYGG AS 





KARTLEGGING AV ET NETTVERK AV 
ENKELTPERSONSFORETAK 







RESULTAT: FRA 20 ENKELTPERSONSFORETAK TIL AS 

• Arbeidsgiveravgift 14,1% 
• Feriepenger til ansatte 
• Forsikringer 
• Pensjonssavtaler 
• Bedriftshelsetjeneste 
• Krav om verneombud 
• Kursing av ansatte 
• Med mere… 
 



VI TIPSET OM FARLIG ARBEID I HØYDEN… 











VÅR FØRSTE ANMELDELSE 



NORSKE BAKMENN 





VI KOM OVER EN RAPPORT FRA 2009 SOM GA 
TRONDHEIM KOMMUNE NOE Å TENKE PÅ 

 



 



MÅLOPPNÅELSE? 
• Samarbeid mellom etater; A-Krim lover godt 
• Arbeidstilsynet er i ferd med å gå bort fra 

«måltallssystemet» 
• Samarbeid i arbeidslivet; To-partssamarbeid, 

arbeidsgiver-arbeidstaker 
• Bransjesamarbeid- Alle yrker og alle fag; Bevisstgjøring 

mtp hvilke valg hver og en av oss gjør 
• Bevisstgjøring av forbrukerne- Mye å gå på! 
• Politisk; Allmenngjøringsloven virker bra, lovverket kan 

forbedres mtp å få satt useriøse ut av spill 



FEEDBACK 

Hei! 
Vi setter stor pris på dine tips hit til kemnerkontoret. Alle tipsene blir lest og 
behandlet. Vi bruker dem både internt og eksternt.  
Hvor mange vi jobber med, og hvilke funn vi har kan vi dessverre ikke dele. 
I forhold til A-krim gruppa kan jeg si at det er samsvar mellom våre saker på 
tavla og dine tips. 
Tipsene har god informasjon og er konkrete, noe som hjelper i vårt arbeid. 
Vi på kemnerkontoret og i a-krim gruppa ønsker fortsatt å få dine tips og 
Byggebransjens uropatrulje er en ressurs. At vi ikke kan dele videre arbeid med 
dere er nå bare slik, men dere skal vite at vi satser på området og at det bygges 
kunnskap og erfaringer om bransjen. Forhåpentlig vil det også føre til handlinger 
og reaksjoner etter hvert. 

 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 
 

Tipse meg? 
 

Tlf: 92878722 
 

vidar@sagmyr.no 
 
 

mailto:vidar@sagmyr.no�
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