
 
 

 
 
 

 
 

 
1. Delingsøkonomi 

 
Hanne Kjørholt innledet om delingsøkonomi: Hva gjør 
Skatteetaten på regelverksutvikling og veiledning? 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
I en kommentarrunde etter presentasjonen ble det påpekt at 
mange av aktivitetene som går under navnet delingsøkonomi ikke 
lenger er delingsøkonomi, men kommersiell aktivitet satt i 
system. Dette vil utfordre dagens virksomhetsstruktur og det 
arbeidsmarkedet vi er vant til å ha. Samtidig skaper 
delingsøkonomien muligheter hvis den reguleres innenfor 
fornuftige rammer. Skatteetaten ønsker i første omgang å 
tydeliggjøre reglene for denne type virksomhet. I neste runde blir 
det aktuelt å se på konsekvensene.  
 
Skatteetaten holder på å utarbeide en analyse om 
delingsøkonomi. Den er forventet ferdig i første kvartal 2016.  
 
Vedtak: Delingsøkonomi stettes på agendaen i første SMSØ-møte 
etter at analysen er ferdig. 
 
 

2. 10 gode råd til kommunal/fylkeskommunal 
anskaffelsesstrategi  
 
SMSØ fikk forelagt to utkast til "10 gode råd". Det ble enighet om 
vedlagte korrigerte utkast. Det er ikke ønske om ny høring på 
innholdet. De partene som ikke var til stede på møtet får 
oversendt teksten for nødvendig forankring i egen organisasjon. 
 
Sekretariatet informerte om at de er i gang med å utvikle en 
innsalgspakke til bruk for lokale SMSØ. Den vil inneholde en 
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kommunikasjonsplan, forslag til artikler, give-aways mm. Det ble 
også foreslått å utarbeide et forslag til interpellasjon for 
lokalpolitikere. 
 
Vedtak: 10 gode råd ble vedtatt. Vedtatt tekst oversendes til KS og 
YS for forankring.  
Sekretariatet utvikler en innsalgspakke. Denne sendes ut til 
epostbehandling i løpet av januar 2016. Etter godkjenning 
distribueres den til alle lokale SMSØ. 
 
 

3. Deling av tips, trender og erfaringer.   
 
Deling av tips, trender og erfaringer ser ut til å fungere godt i 
Vestfold og Trøndelag. Skatteetaten har satt i gang en kartlegging 
av hvordan dette er organisert og hvilken utvikling man ser for 
seg det enkelte sted.  
 
Vedtak: Kartleggingen legges fram på neste møte i SMSØ. 

 
 

4. Flyktningestrømmen. En risikoutsatt gruppe for svart 
økonomi. Hva kan SMSØ gjøre? 
 
Pia Høst innledet om Skatteetatens foreløpige risikovurderinger 
og foreløpige tiltak. Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Flere av partene i SMSØ etterlyste kontroll fra skatteetatens side. 
Skatteetaten har mange virkemidler hvor kontroll er et av dem. 
Det vil bli foretatt en risikovurdering av saksområdet. Deretter vil 
nødvendige virkemidler bli tatt i bruk.  
 
Flyktninger er en gruppe som kan være utsatt for sosial dumping. 
Det ble stilt spørsmål om det er mulig å komme med informasjon 
som en del av norskopplæringen eller gjennom direkte samarbeid 
med mottakseierne. NHO organiserer en god del av driverne av 
akuttmottak.  
 
Ikke alle driverne signaliserer at de er medspillere i kampen mot 
svart økonomi. Det ble etterlyst en kvalitetssikring av 
mottaksdrivere fra UDIs side. 
 
Vedtak: Arbeid mot denne målgruppen følges tett og tas opp på et 
senere møte i SMSØ. 
 
 

5. Forlenging av avtale med Ungt Entreprenørskap 
 
Sekretariatet hadde sendt ut en vurdering av samarbeidet med en 



 
 

 
 
 

innstilling til å forlenge avtalen med tre skoleår. Samarbeidet med 
UE oppleves som nyttig. 

 
Vedtak: Avtalen med UE forlenges med tre skoleår. 
 
 
6. Møteplan 2016 

 
Følgende møter ble fastsatt for 2016: 
- 19. februar 
- 12. april 
- 20. september 
- 16. november 
 
Alle møter varer fra 1200 – 1430. Møtested fastsettes senere. 
Innkallingen sendes ut via Outlook. 

 
7. Kampanje mot svart økonomi i forbrukermarkedet, 

Handle hvitt 
 
Det foreligger et anmodningsvedtak fra Stortinget, Vedtak nr. 
517 (2014-2015): Stortinget ber regjeringen gjennomføre 
holdningsskapende tiltak som kan bevisstgjøre forbrukerne på 
at kjøp av svarte varer og tjenester er ulovlig og innebærer 
støtte til kriminell virksomhet. Finansdepartementet vil fylgje 
opp vedtaket overfor Skatteetaten. Saman med KS, LO, NHO, 
Unio og YS tek Skatteetaten del i Samarbeid mot svart økonomi 
(SMSØ). SMSØ arbeider førebyggjande og holdningsendrande 
mot svart økonomi. Mellom anna gjennomfører SMSØ tiltak for 
å bevisstgjere innbyggjarane om deira ansvar for å handle kvitt. 
Dette arbeidet held fram i 2016 òg. 

 
Det planlegges en ny runde med Handle hvitt-kampanjen med  
oppstart høsten 2016. Dette er i tråd med foreløpige tanker i 
arbeidsgruppen Handle hvitt. Denne arbeidsgruppen vil bli 
sentral i utvikling av kampanjen. 
 
Det følger ikke friske penger med anmodningsvedtaket. SMSØ var 
tydelig på at vi har mye manpower som kan benyttes. En 
forutsetning for å lykkes med dette er at det på tidligst mulig 
tidspunkt signaliseres hvordan og når ressursene er tenkt 
benyttet. 
 
Vedtak: Arbeidet med relansering nye Handle hvitt fortsetter. For å 
sikre best mulig deltagelse fra partene, fastsettes rammene for 
kampanjen tidligst mulig. 
 

  



 
 

 
 
 

 
8. Nytt fra sekretariatet 

 
a. Handle hvitt, endring nettside  

Nettsiden handlehvitt.no overføres til ny redigerbar 
plattform rundt årsskiftet. I første omgang blir det få 
innholdsmessige endringer. Siden vil bli produsert i 
responsivt design. Dette vil være første skritt på veien 
til relansering 
 

b. Arbeidsgruppe ungdom, status 
Referat fra arbeidsgruppens møte følger vedlagt. 
 

c. Årskonferanse 2016 
Det var enighet om at oktober 2016 er et godt 
tidspunkt for neste årskonferanse. For å sikre best 
mulig representasjon sjekker hver enkelt organisasjon 
interne planer for å finne et tidspunkt som i minst 
mulig grad kolliderer med andre arrangement. 
Sekretariatet sender ut egen forespørsel om dette. 
 

d. Arendalsuka   
Første planleggingsmøte for SMSØ's deltagelse på 
Arendalsuka er gjennomført. Budskapsmessig tas det 
utgangspunkt i SMSØ's tilsvar til Regjeringens 
handlingsplan mot svart økonomi. Åpne 
næringslivsdata og innkjøpstrategi er foreløpige 
temaer. 
 
 

9. Eventuelt  
 
Ingen saker 


