Sak

Møte SMSØ hos NHO, Oslo

Dato

30.05.2013

Tilstede

Svein Kristensen, Skattedirektoratet
Rolf Stangeland, Unio
Jostein Hansen, NHO Reiseliv
Ingebjørg Harto, NHO
Jens-Petter Hagen, Fellesforbundet
Karl Børre Reite, sekretariatet
Jon Arild Ruud, sekretariatet
Johan Hægstad, sekretariatet

Forfall

Referent

Geir Åge Andreassen, Finansdepartementet
Elisabeth Kristensen, YS
Siri Westgård, KS
LO: Ikke utnevnt ny representant
Johan Hægstad

Møteleder

Svein Kristensen

1. Dagens gjest; Kjetil Staalesen, Finansforbundet:
"Et kontantfritt Norge?" Staalesens presentasjon følger som
vedlegg til referatet.
2. NHO Reiseliv, en kontantfri bransje, i etterkant av
landsmøtet
NHO Reiseliv la fram rapporten "Et kontantfritt reiseliv" på årets
landsmøte.
Fra utredningens sammendrag siteres: "Det er stor bekymring for
at medieoppslag om svart omsetning, urimelige lønns- og
arbeidsvilkår, innkjøp av kjøtt og andre råvarer utenom vanlige
kanaler, m.m. svekker hele næringens omdømme. Mange uttrykker
at kontantene er med på å understøtte denne ulovlige
virksomheten."
Hele utredningen kan leses her: http://www.nhoreiseliv.no/wpcontent/uploads/2013/05/Kontantfritt-Reiseliv.pdf .
3. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent.
4. Knytning mellom betalingsterminal og kasse
Karl Børre Reite oppsummerte forslag til ending i
Bokføringsforskriften når det gjelder kasse og betalingsterminal.

SMSØ's videre arbeid med kontanthandlel i utvalgte bransjer, bør
inneholde budskapet "betal med kort". Dette er i tråd med
resultatene av undersøkelsen som ble fremlagt i møte 12. mars.
5. Handle hvitt, sommerkonkurranse
SMSØ ga grønt lys for å sette i gang sommerkampanjen "Is i
magen".
6. Handlingsplan for SMSØ
Partene i SMSØ ønsker ikke at korrupsjon blir inntatt som eget
hovedområde i handlingsplanen.
7. Hvordan bør vi kommunisere SMSØ sitt budskap til
medlemmene i partenes organisasjoner
Sekretariatet viste eksempler på hvordan UE har løst denne
utfordringen. Sekretariatet arbeider videre med dette.
8. Økonomisk støtte til lokale tiltak
Sekretariatets innstilling ble vedtatt..
9. Møteplan for resten av 2013
Dato
20. sep
2013
22. okt
2013

Tidsrom
1230 1500
Hele
dagen

19. nov
2013

1230 1500

Sted
LO

Merknad
Mat serveres fra kl
1200
SMSØ SørÅrets reisemøte.
Trøndelag,
Avreise ettermiddag
Trondheim
21. oktober.
Felles middag med
SMSØ Sør-Trøndelag
på kvelden.
Skattedirektoratet, Mat serveres fra kl
trolig Helsfyr
1200

10. Nytt fra sekretariatet
Det ble gitt kort orienteringeringer om at SMSØ har vært
representert med stand mv på LO-kongressen, YS –
generalsekretærmøte, NM for ungdomsbedrifter og innledet
samarbeid med finn.no og Brønnøysundregistrene.
11. Eventuelt
Dette var siste møte for Svein Kristensen som leder i SMSØ og
skattedirektør. Han ble av partene takket for at han hadde
prioritert arbeidet i SMSØ høyt, og likeledes stilt ressurser
disponibelt for dette samfunnsnyttige arbeid.
Neste møte holdes 20.9. kl 1230 – 1500 hos LO.

