
S V A R T E  N A T T A  –  A R E N D A L S U K A  

SVAR T Ø KON OM I OG AR B EID SMAR KED SKR IM INA L I TE T ,  K VE LDSAR R A NGE M EN T I  BA KGÅR DE N  

RAMMER: 

Konsert/politisk debatt i Bakgården på Tyholmen. 
Tidspunkt ca 2130-0000 
Get in 1500 

Arendalsuka er en politisk møteplass.  
Det er derfor naturlig at arrangementene/debattene har et preg av politisk debatt. 
(Stand og appell vil ha mer preg av påvirkning). 

Kort konsert med Ole Paus som en del av arrangementet. 

BAKGRUNN: 

Legger taushetsplikten til rette for kriminell aktivitet? 

I dag er det slik at selskaper/næringsdrivende er omfattet av samme taushetsplikt som 
privatpersoner. Det er i utgangspunktet umulig for Skatteetaten å opplyse om forhold som: 

 Hvorvidt det leveres merverdiavgiftsoppgaver (og evt om dette er nulloppgaver) 

 Hvorvidt det leveres oppgaver over arbeidsgiveravgift/skattetrekk 

 Hvorvidt bedriften faktisk har egne ansatte 

 Hvorvidt det pågår en avdekkingskontroll/skattekrimsak 

 Hvorvidt det er ilagt skjerpet tilleggsskatt/tilleggsavgift 

 Andre forhold som har betydning for seriøsiteten 

Det som er mulig å opplyse om er registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt skatteattest. 

Dette gjør det vanskelig for forbrukere, offentlige og private innkjøpere å skille ut useriøse 
leverandører og underleverandører. 

Innen byggfag finnes det i dag løsninger der underleverandører gir Skatteetaten fullmakt til å gi 
taushetsbelagte opplysninger til potensielle oppdragsgivere (StartBANK, Registerinfo). Dette 
benyttes i begrenset grad. Det illustrerer imidlertid at det i en begrenset form er mulig å legge ut 
næringslivsdata. 

ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK: 

Debatt om hvorvidt taushetsplikten legger til rette for arbeidsmarkedskriminalitet. 

Forbrukere, offentlige og private innkjøpere har et behov for tilgjengelige opplysninger for å 
kunne skille ut useriøse leverandører. 



INNSALG: 

A. 

Omnibusundersøkelse i forkant. Ca 4-5 spørsmål, der hovedinngangen er: 

Ville du ha valgt en annen leverandør dersom du visste at de ikke hadde levert momsoppgaver, at 
det pågikk en avdekkingskontroll/skattekrimsak. 

B. 

Undersøkelse hos leverandører i StartBank.  

Hvordan ville du stille deg til at alle potensielle oppdragsgivere fikk tilgang til de opplysningene 
som ligger i StartBank? 

C. 

Innsalg til media samme dag som debatten. 

Vi selger inn resultatene fra Omnibusen, samt øvrige kommentarer. Saken forsøkes vinklet mot 
at forbrukere, offentlige og private innkjøpere behøver mer opplysninger for å kunne sjekke 
seriøsitet. 

DELTAKERE I DEBATTEN 

 Politiker posisjon 

 Politiker opposisjon 

 Innkjøper/forbruker 

 Personvern 

 Åpenhet 

 Representant for partene i SMSØ 

 


