Referat fra møte i arbeidsgruppe innkjøp,
Samarbeid mot svart økonomi
07.03.17 kl 09:00 – 11:00 hos Skattedirektoratet
Tilstede:
Jørgen Leegaard, BNL
Siri Stang, BNL
Marianne Breiland, LO
Jens Petter Hagen, Fellesforbundet
Andre Oktay Dahl, Unio
Kristine Røed Brun, KS
Karl Børre Reite, Skattedirektoratet
Jon Arild Ruud, Skattedirektoratet
1.
Status
Vedlagt følger en oversikt over kommuner som pr 31.12.16 har fattet vedtak/innført en
spesiell oppfølging mot svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Oversikten
er ikke komplett, men inneholder likevel rundt 80 kommuner/fylkeskommuner. KS
fylkesstyre har behandlet de strategiske grepene i 12 fylker.
De aller fleste har tatt utgangspunkt i seriøsitetsbestemmelsene, Skien/Telemarksmodellen
og SMSØ's strategiske grep, men det er likevel en del variasjoner på detaljnivå. Så langt vi
har sett er det ingen som har innført tiltak som bryter radikalt med innretningen i disse.
De strategiske grepene viser til seriøsitetsbestemmelsene, Difis standard
kontraktsbestemmelser og veileder for oppfølging. De er lansert av SMSØ (KS, LO, NHO, YS,
Unio og Skatteetaten), i samarbeid med bl.a Difi. Dette er et omforent tiltak.
I SMK-strategien forutsettes det at de strategiske grepene skal gjøres kjent for alle norske
kommuner i løpet av 2017. Dette arbeidet er godt i gang.
Difi hadde ikke mulighet til å stille på møtet denne gangen. SMSØ-sekretariatet tar et eget
møte med Difi. Difi har et eget oppdrag på temaet. De mener det vil ha konsekvenser for
oppdateringen av grepene, seriøsitetsbestemmelsene og hva som skal gjøres for å sikre en
god oppfølging i kommunene. De mener det er et stort behov for samordning.
SMSØ i fylkene fortsetter innsalget

Nye versjoner lanseres

2.

Nødvendige endringer i de strategiske grepene

Det var enighet om å fortsette arbeidet med de strategiske grepene og legge disse til grunn.
Seriøsitetsbestemmelsene skal oppdateres og justeres. SMSØ-sekretariatet er invitert med
inn i dette arbeidet. Bestemmelsene bør fortsatt være en del av våre grep.
Handlingsrommet under terskelverdier ble diskutert grundig, bl.a opp mot
næringsministerens brev. Den dominerende oppfatningen i møtet var at de strategiske
grepene kan og bør endres slik at de også er gjeldende under terskelverdiene. Dette støttes
av at grepene inneholder en risikovurdering, og dermed kun kommer til anvendelse i
bransjer der vi mener risikoen er høy. KS var i utgangspunktet skeptiske til å endre grepene
på denne måten.
Det ble foreslått å tydeliggjøre/spisse formuleringene om "billigste pris" noe, bl.a ut fra
gjennomføringsevne ut fra gitt pris.
Seriøsitetsbestemmelsene oppdateres
Ny tekst: De strategiske grepene gjelder
også under terskelverdier i de bransjene
som er valgt etter en risikovurdering
Presisert tekst: Billigste pris utheves noe,
også sett ut fra gjennomføringsevne/pris

3.

SMSØ-sekretariatet deltar etter invitasjon
SMSØ-sekretariatet lager utkast til ny tekst,
innspill ønskes
SMSØ-sekretariatet lager utkast til ny tekst
Denne endringen krever høy presisjon for å
sikre at den har ønsket effekt.

Videreutvikling: og kontroll

Mange kommuner har fattet vedtak eller innført regelverk som skal hindre svart økonomi,
sosial dumping og akrim. Flere peker nå på at oppfølging av vedtakene er det mest
problematiske. Dette er tatt opp bl.a av Fafo/KS i en rapport nylig, fra BNL og fra SMSØ's
lokale ledd. Det er først og fremst det helt konkrete som er utfordringen. F.eks når og
hvordan man kontrollerer andel faglærte/lærlinger på et prosjekt.
Det er mange initiativ på området.
Det ble foreslått å sette opp et seminar/workshop for å få opp hvilke initiativ som finnes,
finne ut hvordan de bør samordnes, hva som eventuelt mangler/gjøres dobbelt og påvirke
prosessen videre.
Det planlegges settes opp et seminar

SMSØ-sekretariatet deltar i planleggingen,
sammen med de som ønsker. Egen e-post
kommer.
Difi har et eget oppdrag på området.

4.

Kort info om Registerinfo/ny skatteattest

Arbeidet pågår fortsatt. Løsningen skulle leveres av et prosjekt med flere leveranser, men
var ikke ferdig til 31.januar når prosjektet ble nedlagt. Det betyr at det må finnes nye
ressurser til dette. Registerinfo forventes levert før sommeren.

