
 
 

 
 
 

 
 

 
Møtet ble innledet med presentasjon av ny representant i SMSØ. Pia Høst 
(seksjonssjef i Skattedirektoratet, regionavdelingen) vil delta for 
Skatteetaten i tiden fremover. Hun har bl.a ansvar for de ressursene 
Skatteetaten benytter i SMSØ i regionene. 
 

1. Status Akrimsatsingen 
Monica Bredesen (Skattedirektoratet) redegjorde om det 
tverretatlige arbeidsmarkedskriminalitetssamarbeidet, samt om 
utviklingen i Skatteetaten. Presentasjonen ligger vedlagt. 
 

 
2. Byggekort og renholdskort 

Det ble lagt frem et utkast til brev til Arbeids- og 
sosialdepartementet, hvor arbeidsgiver/oppdragsgivers mulighet 
til å kontrollere byggekort og renholdskort i sanntid blir etterlyst. 
 
Vedtak: Brevet ble vedtatt sendt med enkelte endringer. 
 
 

3. Samhandling mellom SMSØ og den tverretatlige A-
krimsatsingen 
Det ble redegjort kort fra møtene i Kristiansand og Bergen.  
 
Det er behov for litt tid før man kan evaluere samhandlingen. 
Samhandlingen må oppleves nyttig for alle parter og må ikke "tres 
ned over hodet" på aktørene. Samtidig er det nødvendig at 
Skatteetaten/Akrimsamarbeidet løfter frem samhandlingen og 
legger til rette for at det skal fungere. 
 
Det er behov for å beskrive hvordan Skatteetaten/ 
Akrimsamarbeidet skal gi tilbakemelding på tips og innspill. 
Hensikten er å øke kvaliteten på tipsene, ikke å gi informasjon om 
enkeltobjekter.  

Sak Møte SMSØ hos Skattedirektoratet 
Dato 05. juni 2015 
Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten 

Pia Høst, Skatteetaten 
Gunn Kristoffersen, YS 
Trude Tinnlund, LO 
Ingebjørg Harto, NHO 
Siri Westgård, KS 
Rolf Stangeland, Unio 
Karl Børre Reite, sekretariatet  

Forfall Jostein Hansen, NHO Reiseliv 
Norvald Mo, Fellesforbundet 
Jon Arild Ruud, sekretariatet 

Referent Karl Børre Reite 
Møteleder Øivind Strømme 



 
 

 
 
 

 
4. Forslag kommunal/fylkeskommunal anskaffelsesstrategi 

Saksfremlegg og forslag ble gjennomgått.  
 
KS har ikke hatt mulighet til å delta i arbeidsgruppen og hadde en 
del innspill til fremlegget, forslaget og prosessen. 
 
Forslaget ble lagt frem svært tett opp til møtet, noe som gjorde en 
realitetsbehandling vanskelig. Det gjenstår fortsatt en del punkt 
med uenighet internt i arbeidsgruppen. I tillegg finnes det andre 
prosesser som det er nødvendig å forholde seg til, slik som f.eks 
utvikling av standard kontraktsvilkår bygget på Statsbygg sine 
rutiner. 
 
SMSØ er opptatt av at vi skal få på plass et godt produkt. Samtidig 
ønsker vi å holde oss til den tidsplanen som ligger i mandatet for 
arbeidsgruppen. Vi ønsker å lansere anskaffelsesstrategien i 
Tromsø i uke 40. 
 
Det ble foreslått å sende ut et justert forslag på høring hos partene 
i SMSØ så snart som mulig. 
 
Vedtak: Et justert forslag sendes ut på høring til partene i 
SMSØ 

 
 

5. Innkjøpskonferanse Tromsø 
Det ble lagt frem en skisse for konferansen. Et tentativt program 
oversendes SMSØ når det er klart. Målet er å få startet innsalget 
av anskaffelsesstrategien her. 

 
6. Arendalsuka 

Det ble lagt frem en skisse for vår innsats på arrangementet. 
 
Torsdag 13.august 1500 Akrimdebatt i regi av LO, NHO 

og Arendalsuka 
Torsdag 13.august 2030 Svarte natta, Bakgården. Trude 

Teige. Artist:  Daniel Kvammen 
Fredag 14.august 1700 Min første jobb – en god 

opplevelse? Kjetil Staalesen 
Mandag 17.august 1130 Appell 

 
Vi har for lite informasjon om LO, NHO og Arendalsukas 
arrangement torsdag kl 1500. Her har vi behov for å avstemme 
arrangementene mot hverandre. Med to slike arrangement har vi 
en stor mulighet for å skape vinn-vinn situasjoner, samtidig som 
risikoen er stor for å ødelegge for hverandre. 
 
SMSØ mener at partene bør synliggjøres i debattene. Det er 
imidlertid flere måter å synliggjøre partene på. Fjorårets debatt 



 
 

 
 
 

ble hemmet av at panelet var for stort. Det bør vi unngå i år. 
 

7. Søknad fra SMSØ Hordaland 
Det ble lagt frem en søknad fra SMSØ Hordaland om midler til et 
samarbeidsprosjekt med fotballkretsen. Prosjektet har 
arbeidstittel "Gi svart arbeid rødt kort".  
 
SMSØ mener i utgangspunktet at vi skal bevege oss i retning av 
landsdekkende tiltak og bort fra mindre/lokale tiltak. Samtidig er 
søknaden spennende og gjennomarbeidet. Den retter seg mot 
målgrupper som er interessante for oss. SMSØ er derfor i 
utgangspunktet positive til søknaden, som en pilot i Hordaland. 
 
SMSØ var usikre på forankringen hos partene i SMSØ Hordaland.   
For å kunne gi midler til denne typen tiltak er det nødvendig å vite 
at partene lokalt støtter opp under tiltaket og ønsker å delta. 
 
Vedtak: SMSØ er positive til søknaden. Behandlingen utsettes 
til vi har innhentet nødvendig informasjon om forankringen hos 
partene i SMSØ Hordaland.  
 
 

8.  Søknad fra SMSØ Oslo/Akershus 
Det ble lagt frem en søknad fra SMSØ Oslo/Akershus om midler til 
å delta på Gjør din bolig bedre-messen.  
 
Det fremgår av søknaden at tiltaket er ønsket av flere av partene 
lokalt.  
 
SMSØ er positive til søknaden, spesielt siden det er ønsket av flere 
av partene. Forankring og deltakelse lokalt er nødvendig. Det er 
likevel ikke et krav at samtlige parter må delta på alle 
arrangement. Det må være aksept for at vi bidrar på ulike måter. 
 
Handle hvitt-budskapet bør benyttes. Samtidig er mye materiellet 
utdatert, noe som krever en ekstra innsats fra SMSØ 
Oslo/Akershus.  
 
Vedtak: Søknaden innvilges som innstilt med kr 33 500,-. 
 
 
 

9. Nytt fra sekretariatet 
a) Registerinfo er vedtatt utredet av Skatteetaten. Det tas sikte på 

å møte behovene ny sentral godkjenning vil ha allerede fra 1. 
januar 2016. 

b) Vi videreutvikler Spleiselaget regnskap (kurs for 
ungdomsbedrifter). Ressursbruken er noe høy per elev. Vi ser 
for oss å gjøre en del av materiellet digitalt, legge inn mer 
forarbeid og korte ned kursene fra en hel til en halv dag. 



 
 

 
 
 

Videre ser vi på hvordan vi skal videreutvikle 
veilederne/formidlere av Spleiselaget i videregående skole, 
f.eks gjennom videofilmer og interaktiv læring. 

c) Gruppen for innkjøp har fungert godt. Det er ikke avholdt 
ytterligere møter i gruppene for Handle hvitt og Ungdom. 
Møteplan for høsten vil bli satt opp så snart som mulig. 
Deltakerne i gruppene vil få informasjon om fremdrift og 
status. 

 
 
 


