
 
Emne: SV: Inderøy Helsebygg 
Kopi: knut@aslinka.no, Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no> 
Til: 'Vidar Sagmyr' <Vidar@sagmyr.no> 
Sendt: 16.09.2022 16:37:31 
Fra: Laila Roel <laila.roel@ntebb.no> 
Hei 
  
Takker for henvendelsen fra deg,  jeg  har oversendt den til vårt sekretariat v/Jorunn Sund, Konsek. 
Du vil få tilbakemelding fra oss så raskt som mulig. 
  
Med vennlig hlsen 
Laila Roel. 
  
Fra: Vidar Sagmyr [mailto:Vidar@sagmyr.no]  
Sendt: 16. september 2022 16:12 
Til: laila.roel@ntebb.no 
Kopi: knut@aslinka.no 
Emne: Inderøy Helsebygg 
  
Hei, 
  
Vedlagt ligger en rapport etter en utført påsepliktkontroll på Inderøy Helsebygg i januar/februar 2022. 
  
Kontrollen som ble foretatt viser til dels grove avvik: 

• Underbetaling iht. Allmenngjøringsloven 
• Manglende overtidsbetaling 
• Brudd på hviletidsbestemmelsene 
• Ulovlige arbeidsavtaler 

  
Flere av arbeiderne som ble kontrollert hadde jobbet hele 26 dager i strekk. 
  
Jeg har bedt Inderøy Kommune om svar på om avvikene fikk konsekvenser for bedriftene, men foreløpig 
uten respons. 
Kanskje er det nødvendig at Kontrollkomiteen ser nøye på denne anskaffelsen og ber om en redegjørelse 
fra de ansvarlige. 
  
Ble Arbeidstilsynet varslet om disse avvikene, som i praksis er grove brudd på Arbeidsmiljøloven? 
Sånn som jeg tolker rapporten er det kun januar som er kontrollert i forhold til arbeidstid. 
Ble lovbruddene stanset for gjenværende del av byggeperioden? Forstår det slik at bygget ble ferdigstilt i 
juni/juli i år. 
Har disse arbeiderne fått etterbetalt overtidsgodtgjørelse og lønnsgapet opp til minstelønnssatser? 
  
Det som ikke ser ut til å være kontrollert er andelen faglærte og lærlinger på prosjektet. 
Jeg ber Kontrollkomiteen etterspørre en redegjørelse også på dette området, og gjerne en status for 
hver enkelt bedrift som har vært involvert. 
  



Det er nok også grunn til å spørre om i hvilken grad Inderøy Kommune benytter seg av den kompetansen 
som Innherred Innkjøp besitter, både ved kontraktinngåelse og underveis i prosjekter. 
  
  
Denne påsepliktkontrollen kom trolig på plass som følge av denne henvendelsen som vi gjorde overfor 
Innherred Innkjøp den 16. desember 2021. 
Henvendelsen ble samme dag videresendt til de ansvarlige hos Inderøy Kommune: 

«Jeg har noen spørsmål knyttet til Inderøy Helsebygg som nå bygges av Skanska ute hos dere. 
  
Stilles det krav om at alle entreprenører og deres underleverandører skal være godkjente 
opplæringsbedrifter? 
Stilles det krav om en viss andel fagarbeidere hos de samme? 
  
Dersom dette er tilfelle, er status kontrollert underveis i forhold til antall lærlinge- og 
fagarbeidertimer i hele kontraktskjeden? 
Kan vi i så fall få vite status i forhold til prosentkravene? 
  
Noen av de valgte underleverandørene på prosjektet jobber etter avtaler om 
gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som betyr at det i perioder jobbes lengre arbeidsdager- og 
uker, som så skal tas ut i friperioder etter en forhåndsgodkjent plan. 
Vet dere om det er eller blir kontrollert at arbeids- og hvileperiodene følges iht. planen? 
Vår erfaring er at det ofte jobbes mer enn avtalt, og avspaseres mye mindre enn avtalt, noe som 
vil være brudd på Arbeidsmiljøloven. 
  
Håper dere kan ta en runde på dette» 

  
Vi informerte også Inderøy Kommune om historikken til den malerbedriften som ble kontrahert på 
Inderøy Helsebygg, med beskjed om at den burde danne grunnlag for å gjennomføre egne kontroller i 
prosjektet; 
Malerfirma Edvardsson AS er ikke godkjent opplæringsbedrift og ble kastet ut av et kommunalt 
byggeprosjekt i Trondheim fordi det kom fram at de ikke var godkjent opplæringsbedrift, samt at de 
hadde forfalsket dokumentasjon knyttet til en tidligere godkjenning;  
https://fagbladet.no/nyheter/malerfirmaet-loy-om-larlingplasser----men-kan-likevel-fa-jobbe-for-
trondheim-kommune-6.91.700780.97498caa1a 
https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/malerfirma-forfalsket-dokument-for-a-unnga-
krav-om-larlinger-6.158.691174.d2c4120842 
  
MN24 har også nylig laget en artikkel om den samme bedriften: 
https://www.mn24.no/nyheter/i/mr7330/saksoeker-malerfirma-jeg-haaper-de-ikke-slipper-unna 
  
Hører gjerne fra dere 
  
  
Mvh 
Vidar Sagmyr 
Byggebransjens uropatrulje 
Tlf 92878722 
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