
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Arbeidslivskriminalitet, tverrfaglig senter i Oslo 
 

Dag Selsjord (Skatt øst) informerte om arbeidet i a-krimsenteret på Oslo City. Presentasjon 
ligger som vedlegg 1. 

2. Nye Handle hvitt 
 

a) Status 
 
b) Godkjenning filmer 
Filmene «Foreldremøtet» og «Pristilbudet» ble vist i offlineversjon. 
Det var generelt en oppfatning av at de korteste versjonene var mest «to the point». 
 
Det var enkelte innspill til historien/klipp i «Foreldremøtet», lang versjon. Når historien 
utvikles, kommer det inn et poeng om hva skattepengene går til. Dette kan være tungt å 
følge når filmen står alene. Det var litt ulike meninger om dette. Innspillet medfører ikke en 
anbefaling om å endre historien/klipp i filmen. Den er dermed godkjent.  
Det var ingen innspill til historien/klipp i «Pristilbudet», som dermed er godkjent. 
 
Sluttplakatene i offlineversjonene fokuserer på at flertallet handler hvitt. Arbeid med 
gruppenorm er bærebjelken i kampanjestrategien, men gir også høy for at aktører i 
bransjer med høy andel svart økonomi ikke vil kjenne seg igjen i kampanjen.  
 
 
 
c) Forankringsfasen 
Det ble lagt ut et utkast til kommunikasjonsplaner for de to første fasene.  
 
NHO bemerket at konkurransevridning ikke var godt nok ivaretatt i utkastene.  
 
d) Lanseringsfasen 
Det ble lagt frem et førsteutkast til kommunikasjonsplan for denne fasen. 
 

Sak Møte SMSØ hos Skattedirektoratet 
Dato 16.11.2016 kl 12:00 – 14:30 
Tilstede Pia Høst, Skatteetaten 

Trude Tinnlund, LO 
Norvald Mo, Fellesforbundet  
Ingebjørg Harto, NHO 
Maj Hines Grape, NHO 
Siri Westgård, KS 
Signy Svendsen, Unio 
Gunn Kristoffersen, YS  
Jon Arild Ruud, sekretariatet 
Karl Børre Reite, sekretariatet 

Forfall Rolf Stangeland, Unio 
Øivind Strømme, Skatteetaten 
Audun Lågøyr, BNL 

Referent Karl Børre Reite, Skatteetaten 
Møteleder Pia Høst 



 
 

 
 
 
 

Bruk av toppledere i lanseringen ble diskutert. Det ble poengtert at det uansett er viktig å få 
frem at alle partene står bak kampanjen.  

 

3. Årskonferansen 2016 
 
Tilbakemeldingene på årskonferansen er at den var god, en av de bedre. Strukturen med å 
ta opp temaer fra dagens handlingsplan, for deretter å arbeide med ny handlingsplan ble 
oppfattet som god. Gruppearbeidet/workshopen dag 2 var bra, men kanskje noe langt. 
Gruppearbeidet er godt dokumentert og vil danne grunnlag for arbeidet med ny 
handlingsplan videre. Denne gangen manglet vi «skråblikket» fra utsiden. Denne typen 
inspirasjonsforedrag er viktige for å sette arbeidet vårt inn i en større sammenheng.  
 
Fortsatt samler vi foredrag/innlegg på forholdsvis få personer, både fra sekretariatet og 
partene. Dette er en balansegang. Vi bør i noen sammenhenger spille på flere. Samtidig er 
årskonferansen en viktig arena for å knytte sammen SMSØ sentralt og lokalt, ikke minst for 
å sikre at vi trekker i samme retning. I den sammenhengen er det naturlig at de som sitter i 
SMSØ sentralt har noe taletid. 
 
Årskonferansen fungerer godt som en arena for erfaringsutveksling. NHO gjennomførte 
særmøte for sine fylkesrepresentanter. SMSØ Finnmark møtes sjelden, men benyttet 
muligheten her.  
 
Det har tidligere vært en stor overrepresentasjon av deltakere fra Skatteetaten på disse 
konferansene. Denne gangen var den relative andelen deltakere fra de andre partene mye 
høyere enn tidligere. Ca 1/3 av deltakerne var fra Skatteetaten.  
 
 

4. Ny handlingsplan 
 
Punktet utsettes til neste møte. 
 
 

5. Regelverksutvikling 
 
Det ble lagt frem et eksempel på et mulig regelverksutviklingstiltak som et eksempel for 
diskusjon.  
 
Samarbeidsavtalen inkluderer regelverksutvikling. Det ble poengtert at dette gjelder 
regelverksutvikling innenfor SMSØ’s hovedmål om å forebygge svart økonomi.  
 
Regelverksutvikling er krevende. En regelverksendring vil normalt ha mer enn bare èn 
effekt. I svært mange tilfeller vil partene i SMSØ ha forskjellig innfallsvinkel og forskjellige 
interesser på området som blir diskutert.   
Samtidig er det en sterk kraft i samarbeidet når vi står sammen. 
 
I den grad arbeidet med ny handlingsplan konkluderer med at regelverksutvikling skal 
prioriteres, var det enighet om følgende: 
 

 vi ser på regelendringer som vil virke forebyggende, holdningsendrende og 
handlingsendrende mot svart økonomi 

 vi avdekker raskt om det er mulig å komme til enighet 
 vi går kun videre med saker der SMSØ vil kunne ha et felles standpunkt 

 
 



 
 

 
 
 
 

6. Arendalsuka 2017 
 
Arbeidet med tema for Arendalsuka starter rett over nyttår. Handle hvitt vil være en 
naturlig del. Det er tidligere ytret ønske om å samordne partenes program med SMSØ’s 
program enda bedre enn tidligere.  
 
Følgende personer er kontaktpersoner for dette arbeidet: 
 
Marianne Fromreide KS 
Bjørn Erik Dahl LO 
Vidar Grønli Fellesforbundet 
Erik Lundeby NHO 
 BNL 
Signy Svendsen Unio 
Gunn Kristoffersen YS 
 Skatteetaten 

 

7. Møteplan 2017 
 
Følgende møter er fastsatt første halvår 2017: 

 10. januar 12:00 – 14:30 
 21. mars 12:00 – 14:30 

 

8. Eventuelt 
Det forelå en søknad fra SMSØ Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag om støtte til et 
seminar om delingsøkonomi. Søknaden ble innvilget. 

 


