
Fra: Vidar Sagmyr <Vidar@sagmyr.no> 
Sendt: 9. april 2021 17:21 
Til: Liv Tronstad 
Kopi: torunn.austheim@steinkjer.kommune.no 
Emne: Mangelfull oppfølging av varsel hos Steinkjerbygg vedr. Steinkjer 

Samfunnshus 
 
Hei, 
 
9. februar i år sendte vi følgende varsel til Olav Brauti hos Steinkjerbygg: 
 

Vi har fått tips om at Heis 1 AS har leid inn fire mann fra NUF-selskapet Grupa Zed Spolka Z O.O. 
(org.nr. 819456372) til å montere heiser på Steinkjer Samfunnshus. 

Jeg regner med dette er et prosjekt du kjenner til? 
  

Siden gutta fra Grupa Zed etter all sannsynlighet ikke har fagbrev innen heismontørfaget har de 
ikke anledning til å arbeide uten tilsyn fra faglært heismontør. 

Vi har tidligere erfart at disse har jobbet uten tilsyn, samt at de også har vært lønnet under 
minstelønn for faget. 
  

Heis 1 AS har heller ikke tariffavtale og skal ha svært begrenset anledning til å leie inn 
arbeidskraft sånn som vi tolker regelverket. 

Legger ved noen utdrag vedrørende innleie som dere kanskje kan ha nytte av. 
Det arbeidet som utføres av disse gutta kunne fint vært løst ved egne ansatte og kan hverken 

defineres som midlertidig eller av spesiell art. 
  
Håper dette er noe du kan se nærmere på Olav? 

 
I varselet ber vi både om at nevnte underentreprenør kontrolleres, samt påpeker det vi mener er ulovlig 
innleie. 
Nedenstående e-postutveksling viser dialogen vi har hatt med Steinkjerbygg og innleid prosjektleder 
etter varselet. 
Etter siste purring 16. mars har vi ikke hørt mer. 
 
Vi har hverken fått svar på om Grupa Zed ble kontrollert, eller Stenkjerbygg sin vurdering av om 
innleiebestemmelsene ble brutt.  
Kanskje er det på sin plass at kontrollutvalget i Steinkjer Kommune ser på hvilke rutiner som finnes på 
området og om det finnes forbedringspotensiale? 
Den jobben Grupa Zed utførte på vegne av Heis 1 er garantert ikke av betydelig størrelse og omfang, 
men det er ofte i slike mindre oppdrag man finner de største avvikene i forhold til lovbrudd og sosial 
dumping. 
 
Dersom faktiske kontroller på byggeplass er noe Steinkjerbygg/Steinkjer Kommune har behov for bistand 
til så har vi sagt oss mer enn villig til å bidra med vår kompetanse. 
 
Hører gjerne fra dere. 
 



 
Mvh 

Vidar Sagmyr 

Byggebransjens uropatrulje 

Tlf 92878722 

 

<http://uropatruljen.no/> 

 

 
 


