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1. Ny sentral godkjenning
Steinar Fretheim (Direktoratet for byggkvalitet) og Knut
Rasmussen (KMD) innledet om ny sentral godkjenning i
byggenæringen. Denne skal være på plass innen 1.januar 2016 og
er et av flere tiltak for å gjøre det enklere å velge seriøse
leverandører. Det ønskes skatte- og avgiftsinformasjon inn som en
del av løsningen. Presentasjonen ligger som vedlegg1.
2. Åpne data: Digitalisering av Registerinfo
Jon Arild Ruud innledet om mulighetene for å digitalisere
Registerinfo via Altinn. I Registerinfo gir leverandører fullmakt til
at kunder kan se skatte- og avgiftsinformasjon, noe som skal gjøre
det enklere å velge seriøse leverandører.
Et digitalisert Registerinfo vil kunne dekke en rekke behov, bl.a
det som gjelder sentral godkjenning. Digitalisering vil også gjøre
det enklere å hente ut oppdaterte opplysninger i løpet av
kontraktsperioden. Presentasjonen ligger vedlagt.
Det ble bemerket at det er mange initiativ som trekker i samme
retning, men som har behov for koordinering. Bl.a gjelder dette
Difi som skal se på muligheten for en anskaffelsesattest og BNL
m.fl som ser på en sjekkliste for innkjøp.
3. Samhandling mellom SMSØ og den tverretatlige Akrimsatsingen, erfaringer fra første møte
Det første møtet mellom A-krimsatsingen på Oslo City og SMSØ
Oslo/Akershus ble gjennomført tidligere på dagen. Møtet ble
opplevd som nyttig. Det er behov for å gjøre tilpasninger på møtet
etter hvert.

LO Oslo og Akershus tar kontakt med relevante forbund for å få
inn samordnede tips på enkeltobjekter, unndragelsesmetoder og
trender. Skatteetaten/kontrolletatene bør videreutvikle
mottaksapparatet og metoder for tilbakemelding.
SMSØ mener at vi bør benytte denne organiseringen som
førstevalg for å kanalisere inn tips fra partene i arbeids- og
næringslivet til kontrolletatene.
4. Byggebransjens uropatrulje i Trondheim
Norvald Mo redegjorde for uropatruljen. Flere parter på
arbeidsgiver og arbeidstakersiden finansierer uropatruljen. En
person har som oppgave å reise rundt for å se på byggeplasser.
Det gis tips til kontrollmyndighetene.
Patruljen har et godt forhold til Skatteetaten og SMSØ i området.
Enkelte mediaoppslag fremstiller patruljen mer som
"etterforskere" enn det er grunnlag for.
SMSØ er av den oppfatning at tips fra denne typen patruljer bør
kanaliseres inn til kontrolletatene via de kanalene vi etablerer.
5. Arbeidsgrupper
Første møte er gjennomført i arbeidsgruppene for ungdom,
Handle hvitt og innkjøp. Innkjøp har kommet lengst.
Det settes med det første opp nye møter i arbeidsgruppene i løpet
av mai/juni.
Det er laget et forslag til mandat for Innkjøp. Forslaget behandles
på e-post. Forslaget ligger vedlagt.
6. Byggekort og renholdskort
Kontrolletatene har fått mulighet til å sjekke byggekort og
renholdskort online. Innkjøpere/kunder har ikke fått den samme
muligheten.
SMSØ er av den oppfatning at det ville være formålstjenlig at
innkjøpere/kunder fikk mulighet for å sjekke kortene online
dersom det er mulig. Sekretariatet lager utkast til felles uttalelse.

7. Arendalsuka
Arendalsuka er fra 12-18. august. Vi planlegger følgende
aktiviteter:
13.august kl 1530:
13.august kl 1500:
13.august kl 2030:

Appell fra scenen
Debatt i kultursalen
Svarte natta, debatt og konsert

14.august kl 1800:
17.august kl 1200:

"Min første jobb"-Ungom
Ikke fastsatt

Det arbeides løpende med planleggingen. Vi bygger på de
tiltakene som er i gang.
8. Nytt fra sekretariatet
 Spleiselaget videregående skole videreutvikles med nye
elementer.
9. Møteplan 2015
Møtene legges fra 1200-1430 og starter med lunch.
Reisemøtet starter med avreise mandag ettermiddag og retur
tirsdag ettermiddag.





5.juni, Skattedirektoratet, 0900-1130, avsluttes med lunch
13.august, Arendalsuka
21-22.september, reisemøte fra mandag ettermiddag
10.november, KS, 1200-1430

10. Eventuelt
Det ble delt ut en foreløpig "landet rundt"-oversikt over tiltak,
oppmøte mv.
Det er planlagt en innkjøpskonferanse i Tromsø i slutten av
september. Denne er viktig for oss med tanke på aktivitetene som
genereres av arbeidsgruppen på innkjøp. Det har kommet en
søknad om støtte til arrangementet. Vi bevilger 75 000 til tiltaket.

