
   

  Side 1 av 2 

   
 

Nyhetsbrev Medbyggerne september 2021 
 

Her kommer en liten oppdatering om pågående og 

planlagte aktiviteter. Her kan du lese mer om både 

Medbygger film og oppdatert tipsløsning. Vi gleder oss til 

flere spennende aktiviteter til høsten! 

Takk for at du engasjerer deg og er en Medbygger! 

  

 

Medbyggerne film – lik og del 

Medbyggerne har laget en kort film med en humoristisk vinkling    

på et alvorlig tema – arbeidslivskriminalitet. Hensikten er å skape 

oppmerksomhet og fremme seriøst arbeid og #Medbyggerne.                 

Bilde fra filmsett hvor en pågående useriøs bokstavelig talt spyles  

bort. 

For at flest mulig skal få med seg budskapet er det fint om dere liker 

og deler filmen. Se filmen her.  

 

Medbyggerne Tipssamarbeid 

Du kan tipse oss raskt og helt anonymt.  

Se ny tipsløsning på medbyggerne.no                                                             

 

 

 

Planlagte aktiviteter 

Vi har foreløpig siktet oss inn 

på kampanjer og aktiviteter 

i uke 45 (8.-12. november): 

 

 Medbyggerne hvite bygg, 

Leverandørkonferanse 

 

 Medbygger-varehus og 

Medbygger-bedrifter, 

synlighetskampanje 

 

 Medbyggerne deltar på    

ByggCamp på Færder 

videregående skole 

http://www.byggcamp.no 

 

Tips oss her 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3682235865211420
https://medbyggerne.no/tipssamarbeid/
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Plakater skal trykkes og deles med dere så de kan henge synlig, 

både hos dere og på byggeplasser osv. Det jobbes også med å 

utvikle tipsløsning og plakater som snart kommer på flere språk. 

 

Takk for at du engasjerer deg! 

 

 

#Medbyggerne 

Medbyggerne er et 

samarbeid mellom offentlig 

sektor, partene i arbeidslivet 

og bygge- og 

anleggsbransjen i Vestfold og 

Telemark.  

 

Formålet er å få flere til å bli 

Medbyggere og handle hvitt, 

for å sikre et stabilt og trygt 

arbeidsmarked, sikre 

skattegrunnlaget, bedre de 

håndverksmessige utførelsene 

og forebygge skadelige 

arbeidssituasjoner.  

 

Om lag 500 

håndverksbedrifter i fylket er 

ambassadører for prosjektet 

og leder an for hvitt arbeid. 

Deltakere i samarbeidet er 

bygge- og anleggsbransjen 

via håndverkere, 

entreprenører og 

byggevarehus, NHO, Virke, LO, 

kommuner, fylkeskommunen, 

Statsforvalteren, Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og politiet.  

Samarbeidet er samkjørt med 

eksisterende opplegg mellom 

politiet, Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og NAV. 

 

Følg #Medbyggerne 

 

  
 

https://www.facebook.com/medbyggerne
https://medbyggerne.no/

