
Sagt om 
Tettpå:”

- Timberbygg har ført statistikk over  
etterspørselen fra forbrukere helt siden 
2014. Statistikken viser en klar dreining  
i hva som er viktigst for forbrukerne.  
Fra et ensidig kundefokus på pris i 2014,  
til et fokus på kvalitet, kompetanse og  
seriøsitet i dagens marked. Jeg er klar på 
at byggebransjens uropatrulje og Tettpå 
er de viktigste årsakene til den positive  
utviklingen.

Hei, det er fra  
Skatteetaten -  
lederartikkel 
i bygg.no:

- Vi håper så mange som 
mulig tar telefonen når 
Skatteetaten ringer –  
det kan fort bli en av de  
viktigste samtalene du 
tar.  

Konkrete tiltak som 
hjelper - Per Skau,  
Fellesforbundet
 
- Det er ekstremt viktig 
med konkrete tiltak som 
Tettpå, som hjelper  
forbrukere å gjøre kloke, 
lønnsomme og lovlige 
valg.   

Kampen mot useriøse og kriminelle aktører 
må prioriteres høyt. Det er mange ulike  
prosesser og samarbeid mellom myndigheter 
og byggenæringen som pågår og har stor 
betydning for både bedrifter og kjøpere av 
håndverkstjenester. BNL  er utålmodig for å 
få på plass tiltak. Samtidig er vi glade for at 
kommunene trekkes aktivt inn i arbeidet  
gjennom Tettpå. Dette er et svært godt tiltak 
som kan bidra til at forbrukere tar mer  
informerte valg. Dette vil komme både  
forbrukerne og de seriøse bedriftene tilgode.  

Kundefokus i endring - Anders Øiaas, daglig leder i Timberbygg

Viktig at Tettpå-satsingen gjøres landsdekkende  
Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

- De seriøse byggebedriftene får flere 
oppdrag og kan ansette flere folk, 
byggherrene får bedre kvalitet og 
reklamasjonsrett på byggene, samt 
at markedet for dem som driver svart 
blir mindre. I tillegg vil kommunene  
få inn større skatteinntekter.

Tettpå - et kinderegg til den seriøse delen av byggebransjen  
Lars Mamen, Fair Play Bygg Norge

- I fagbevegelsen er vi begeistra  
for måten Tettpå har blitt utviklet  
gjennom samarbeid mellom  
offentlige organisasjoner, partene  
i arbeidslivet, byggenæringa,  
forbrukernes interesse- 
organisasjoner og kommunene.  
Jeg synes Tettpå-metoden er en 
spennende tilnærming, som jeg  
tror mange organisasjoner kan  
lære mye av! 
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Tettpå-metoden - Jonas Bals, LO:



Sagt om Tettpå:
Kampen om vanlige folks holdninger - 
lederartikkel i Adresseavisen
«Myndigheter, seriøse bedrifter, arbeidstagere 
og arbeidsgivere har gjort mye for å begrense 
svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Men 
hvis de ikke vinner kampen om vanlige folks  
holdninger, vil det alltid eksistere et marked 
for tjenester der det kuttes hjørner. Derfor er 
det flott at noen har tenkt utenfor boksen og 
at offentlige myndigheter tar kontakt  med folk 
for å forebygge kriminalitet. Hvis tiltaket blir 
en suksess, bør dette være en eksportvare til 
andre kommuner og fylker.»

Arbeidslivskriminalitet i  
byggebransjen forekommer 
oftest i forbrukermarkedet 
der bestillerkompetansen er 
lavest. Min erfaring er at  
nøkkelen ligger i å dyktiggjøre  
forbrukeren som byggherre. 
Det er her Tettpå kommer 
inn...  
 
Orkdal ble Tettpå-kommune i 2018 og vi videreførte 
tiltaket i nye Orkland kommune i 2020. Vi ønsker å 
være tydelig på vår rolle som tilrettelegger for et sunt 
og godt arbeidsliv.

150 mrd marked 
Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk   
Byggenæringens Landsforening

- Tettpå er en meget viktig 
del av det helhetlige  
arbeidet mot svart  
økonomi og arbeidslivs- 
kriminalitet. Tiltak som er 
søkepliktige og tiltak som 
er ikke-søkepliktige, er del 
av et marked på over 150 
milliarder kroner (2019). 
Det kan være fristene 

både å kjøpe og levere svart arbeid i dette 
markedet, og det er derfor viktig med tiltak 
som fungerer godt. Det gjør Tettpå.

Nøkkelen ligger hos forbruker - Ingvill Kvernmo, 
kommunedirektør Orkland kommune

Nyttige tips og aha-opplevelser 
Morten Fjølstad, forbruker intervjuet på NRK

- I forrige uke sendte jeg inn bygge- 
søknad om å få sette opp et tilbygg. Jeg 
trodde jeg hadde brukbar oversikt over 
hva det er viktig å sjekke ut hos hånd-
verksbedrifter... helt til jeg fikk en  
hyggelig telefon fra Tettpå.  
Fra å være litt skeptisk i starten, 
ble jeg raskt klar over at Tettpå var 
nyttig. Jeg fikk mange nye tips og 
et par aha-opplevelser. Etter  
samtalen fikk jeg tilsendt en  
veileder som var oversiktlig, "to the point" og som 
samlet de beste verktøyene på markedet. Nå ser jeg 
verdien av å bruke mer tid på valg av håndverkere.  

- Huseierne har vært med på 
Tettpå-laget helt fra starten 
i 2015. Vår motivasjon til å 
være med er den tryggheten 
og kunnskapen tiltaket gir 
landets boligeiere i  
byggesaker, ved låneopptak,  
taksering, forsikringsoppgjør, 
boligkjøp og boligsalg.  

Stolt samarbeidspartner 
Morten Andreas Meyer,  
generalsekretær i Huseierne

Det handler om omdømme
Kirsti Welander, 
tidligere ordfører i Oppdal kommune

 
 
- Gjennom Tettpå kan 
vi sammen bidra til like 
konkurransevilkår og 
«fair play» i  
byggebransjen. Dette 
handler om tilliten til 
oss som folkevalgte og  
oss som kommune  

– det handler om vårt omdømme.


