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Til våre eiere, støttespillere og tipsere 

Statistikk 

Totalt sendte vi 390 tips videre til ulike offentlige etater og organer i 2019. Dette er en 

økning på drøyt 16% siden 2018. 

Cirka halvparten av 390 tipsene har kommet fra våre egne folk ute i felten, eksempelvis 

arbeidere på byggeplass, bygg- rørlegger eller malermestere, eller folk fra de ulike 

fagforeningene i hele fylket.  

50 tips har kommet inn via vår tipsløsning på hjemmesiden www.uropatruljen.no, mens 

resten er et resultat av eget oppsøkende arbeid fra prosjektleder. 

NB! Vi har mottatt flere tips som etter kvalitetssikring ikke endte opp i et konkret tips fra oss, 

men som likevel anses som nyttig informasjon på andre måter. 
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Statistiske hovedpunkter 

Mye tyder på at økningen i innsendte tips nærmest i sin helhet kan tilskrives tips om mulig 

ulovlig elektroarbeid. I 2019 sendte vi 55 tips til de lokale el-tilsynene, mens tilsvarende tall 

for 2018 var 47, altså en økning på 17%.  

Etter som ingen andre fag har en egen tilsynsmyndighet for sitt fag er det ikke mulig å føre 

den samme statistikken for hvert enkelt bygningsfag. Men inntrykket vårt er at økningen i 

tips til DLE skyldes en kombinasjon av gode, våkne tipsere og stadig mer aktiv 

ulovlighetsoppfølging fra de lokale DLE’ene. Her må vi spesielt trekke frem Tensio som best 

i klassen her i Trøndelag som over flere år nå har prioritert ulovlighetsoppfølging i et eget 

prosjekt. 

Tips til NAV med mistanke om trygdesvindel har økt fra 6 til 10 tips i året siden 2018. 

I lys av at de lokale kemnerkontorene nå er vedtatt nedlagt er det interessant å notere seg at 

nettopp disse kontorene har mottatt 71 tips fra Byggebransjens uropatrulje i 2019. 
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Om tipserne 

De aller fleste av våre tipsere jobber selv i byggebransjen, eller har nær tilknytning til 

bransjen. Alle som sender tips eller kommer med info til oss skal være trygge på at de blir 

anonymisert før vi evt. sender tips til aktuelle etater. Vi opplever at mange har lavere terskel 

for å tipse oss enn til en offentlig etat, noe som gjør at vi helt sikkert bidrar til å fremskaffe 

informasjon som offentlige etater ellers ikke ville fått tilgang til. 

Som en kuriositet fører vi statistikk over hvilke fag de tipserne med kjent identitet kommer 

fra, og sånn ser tallene ut for 2019:  

 Tømrerfaget: 58 tips 

 El&IT: 55 

 Malerfaget: 29 

 Mur/betong: 18 

 Rørleggerfaget: 18 

 Taktekkerfaget: 8 

 Blikk/ventilasjonsfaget: 5 

 Stillasfaget: 4 

 Heismontørfaget: 1 
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En hjertesak 

Vinteren 2016 sendte vi i Byggebransjens uropatrulje vårt første tips til Finanstilsynet om 

bedrifter vi mistenkte ikke hadde opprettet OTP (Obligatorisk tjenestepensjon). 

Siden 2006 har de aller fleste arbeidsgivere vært lovpålagt å ha OTP for sine ansatte. OTP 

er en minimumspensjon som skal sikre at alle arbeidere får tilsvarende minst to prosent av 

lønna til pensjon. 

Vi påpekte overfor myndigheter og politikere at de eneste som fører tilsyn med dette er 

Finanstilsynet, som kun fører tilsyn på grunnlag av tips. I 2017 var nesten alle innkomne tips 

til Finanstilsynet om manglende OTP fra Byggebransjens uropatrulje. 

Fram mot 2018 fikk vi flere medieoppslag som påpekte problematikken, noe som etterhvert 

fikk Stortinget til å våkne: 

I anmodningsvedtak 596 den 10. april 2018 ba Stortinget regjeringen vurdere å etablere en 

tilsynsordning for å sikre at virksomheter overholder plikten til å etablere og opprettholde 

tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 

Denne forstudierapporten som ble offentliggjort 19. november 2019, viser at Skatteetaten 

anbefaler Regjeringen å opprette tilsyn med OTP. 

Utdrag fra rapporten: 

-Det er anslått store effekter på etterlevelse. Finans Norge anslår 1.000-2.000 mill. 

kr per år i økt pensjonssparing basert på kvalitetsheving i datagrunnlaget. SSB 

anslår at 50.000-90.000 arbeidstakere kan være uten rettmessig pensjonssparing, 

og kan få opprettet dette, gitt en mer effektiv utøvelse av tilsyn. 

-Bedret tilsyn med etterlevelsen av pensjonssparing vil gjøre at det er enklere å 

avdekke useriøse aktører og gjøre det vanskeligere for kriminelle å drive virksomhet 

i Norge 

Vårt inntrykk er at flesteparten av disse arbeidstakerne ikke er klar over egne rettigheter, 

samtidig som det også er åpenbart at en del arbeidsgivere spekulerer i å ikke opprette OTP 

for sine ansatte. 

En innsparing på minimum 2% pr ansatt gir jo over tid en konkurransefordel mot de 

bedriftene som har OTP på plass. I mange seriøse bedrifter ligger jo OTP-andelen også 

langt over 2%, noe som gjør konkurransevridningen enda større. 
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Markedet 

 

 

Statistikken for 2019 viser at 64% av våre tips dreier seg om privatmarkedet, dvs. der 

kunden er privatperson. 

 

 

 

Byggebransjens uropatrulje 

www.uropatruljen.no 

 


