
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Organisering av lokale ledd 
 
Fylkesleddene i Oslo, Akershus og Østfold har fremmet en felles forespørsel om 
sammenslåing.  
 
SMSØ Norge er positive til forespørselen, under forutsetning av en god organisering. Det 
startes en prossess med tanke på å slå sammen disse fylkesleddene fra nyttår.  
I tillegg ønsker vi å ta en prinsipiell debatt på hvordan fylkesledd bør være organisert, sett i 
lys av fylkesreformen og Skatteetatens omorganisering. 
 

2. Arbeidslivskriminalitet 
 
SMSØ Norge startet dagen med et besøk på det tverretatlige a-krimsenteret i Stavanger. Vi 
fikk gode presentasjoner fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. 
 
SMSØ ønsker å få innsyn i ny styringsmodell og evalueringen av sentrene på neste møte. 
Spesielt er det interessant å se på politiets rolle og hvordan styringssignaler går mellom 
politidirektoratet, politidistriktene/politimestrene og a-krimsentrene. 
 
Inntrykket etter besøket var at det fortsatt er mye arbeid å gjøre mot forbrukere og private 
bestillere. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er etter SMSØ's mening også 
forbrukerpolitikk. Det kan derfor være nyttig med et nærmere samarbeid med 
Forbrukerrådet. 

 

3. Hvordan kan partene bidra inn i a-krimsamarbeidet? 
 
LO har en avtale med a-krimsentrene. Det er distriktssekretærene i LO som holder i 
avtalen. Å dele erfaringer og tips med kontrollmyndigheter krever tillit.  Dette tar tid å 
bygge opp, men det er godt i gang. Det har vært kontakt mellom LO og alle sentrene. 
 
Det er et viktig poeng fra LO's  side at ansvars- og stillingsnivå mellom deltakerne på 
samarbeidsmøter må matche, dvs at de som stiller fra etatene må ha lederstillinger med 
fullmakter til å utføre, gjennomføre eller endre. 
 
 

Sak Møte SMSØ hos Skatt vest Stavanger 
Dato 26.09.2017 kl 12:45 – 14:20 
Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten 

Jannicke Valbrek, Skatteetaten 
Jonas Løvdal, LO 
Jens Petter Hagen, Fellesforbundet (fellesmøtet) 
Maj Hines, NHO 
Siri Stang, BNL 
Signy Svendsen, Unio 
Gunn Kristoffersen, YS  
Jon Arild Ruud, sekretariatet 
Karl Børre Reite, sekretariatet 

Forfall Siri Westgård, KS 
Referent Karl Børre Reite, Skatteetaten 
Møteleder Øivind Strømme 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. Handle hvitt 
 

a) Første bølge - mai 
FB-statistikk ble lagt frem og tatt til orientering. Videoene hadde samlet godt over 1,5 
millioner visninger. 
 
b) Andre bølge  
Andre bølge starter 16.oktober og fortsetter ut året. 
 
Manus til toppledervideo er godkjent, og filming er i gang. Denne filmen lanseres 
1.november. 
 
Det planlegges en ambassadørvideo med lansering 1.desember. Idèen er å filme vanlige 
folk i vanlige og uvanlige situasjoner. Det de har til felles er at de handler hvitt. Denne vil 
stå godt til topplederfilmen som en oppfølger.  
 
Det er kommet inn en rekke forslag til lokale tiltak fra fylkene. Sekretariatet vurderer og 
prioriterer tiltakene, og tildeler midler ut fra budsjett. Fylkesleddene får en grunnpakke 
med markedsmateriell. 

 

5. Arendalsuka 2017 
 
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på SMSØ's gjennomføring av Arendalsuka 2017. 
Ambisjonsnivået og gjennomføringen er bra. 
 
Det kom innspill på de enkelte arrangementene: 
 
Skattejakten funger godt og er et bra innslag for barn. Skuespillerne fungerte godt og 
samarbeidet med standpersonell gikk fint. God innsats fra skattejegere/veiledere fra 
Skatteetaten. Vi har benyttet ledere fra partene som innledere begge årene. Dette får ikke 
den oppmerksomheten som det fortjener. Vi bør derfor vurdere en annen type inngang. 
 
Svarte natta var igjen fullt. Strukturen var god. Det er behov for fornyelse på tematikken. 
 
A-krimseminaret var interessant. Bystyresalen passer godt til denne typen arrangement. 
Innledningen ble for lang, og det ble for kort tid til panelet. 
 
Stand fungerte godt, men er arbeidskrevende for sekretariatet. Belastningen bør kunne 
fordeles bedre. "Hvit button" var enkelt og genialt. Denne må vi sørge for å ta eierskap til 
og bruke aktivt videre. 
 
Det settes ned en arbeidsgruppe for å se på opplegget for 2018. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vårt lokalsamfunn 
 

Det planlegges en landsdekkende "Vårt lokalsamfunn"-aksjon i uke 44, i samarbeid med 
Ungt entreprenørskap. Veiledere fra partene vil være ute i 4. og 5.klasser over hele landet. 
Foreløpig har vi ca 100 veiledere på blokka. En stor andel kommer fra Skatteetaten. Det er 
et potensial for å kunne rekruttere et større antall veiledere fra alle partene i slike 
aksjoner.  
 
Det er ikke mulig at "alle stiller på alt" av aktiviteter i SMSØ-regi. Det er likevel en 
oppfordring om at vi slutter opp om landsdekkende aksjoner for å få best mulig effekt. 
Et forslag fra Unios representant i Rogaland var å benytte pensjonerte medlemmer til 
denne typen oppdrag.   
 
Vi planlegger å gjennomføre Vårt lokalsamfunn- aksjonen årlig, jf handlingsplanen. 
  

8. Innkjøp 
 
Telemark og Sør-Trøndelag har vedtak i alle kommuner. De fleste vedtakene i Telemark 
bygger på Skiensmodellen/Telemarksmodellen, mens vedtakene i Sør-Trøndelag i 
hovedsak bygger på SMSØ's 10 strategiske grep.  
 
Arbeidet med å oppdatere Seriøsitetsbestemmelsene pågår fortsatt. 
Oppdatering av de 10 strategiske grepene og tilpasning av grepene til bruk i næringslivet 
er fortsatt satt i bero i påvente av dette arbeidet. Sekretariatet har også sett på muligheten 
for å videreutvikle grepene til bruk i frivillige organisasjoner. 
 
Når det gjelder åpne data og registerinfo, ligger dette for tiden i Finansdepartementet. 

 

10.Nytt fra sekretariatet 
 
a) 
Arbeidsgruppe ungdom er i gang med å se på risikobildet, jf handlingsplanens punkt 1.8. 
 
b) 
Sekretariatet er fortsatt i kontakt med Hallo Norden om et mulig nordisk seminar i 2018. 
 
c) 
Det kommer en minikampanje mot lærere i ungdomskolen på dataspillet Spleiselaget Byen. 
Dette vil være en Facebook-kampanje mot målgruppen. 
 
d) 
Arbeidsgruppe delingsøkonomi er ikke nedsatt.  
 
e) 
Det er gjennomført et oppstartseminar for Skatteetatens veiledere i Spleiselaget regnskap. 
Ca 20 motiverte veiledere deltok, klare for en ny sesong med regnskapskurs for 
ungdomsbedrifter. 

 



 
 

 
 
 
 

Det kan videre nevnes fra reisemøtet at det ble gjennomført et felles møte mellom SMSØ 
Norge og SMSØ Rogaland. SMSØ's handlingsplan ble presentert og diskutert. Det er nyttig å 
få et innblikk i hvordan det arbeides i fylkene. 


