
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Referat fra forrige møte 

Referatet var etter ny rutine allerede godkjent på e-post. 
Referatene legges ut på www.smsø.no etter godkjenning.  

 
2. Spleiselaget er lansert i ny drakt 

Jon Arild Ruud redegjorde for lanseringen av ny versjon av 
Spleiselaget for videregående skole. Det er gjennomført en 
samling for alle veilederne våre. Denne er beskrevet i en artikkel 
på smsø.no . 
 
KS Besøkssenter, NHO Ung og Arbeidstilsynet bidro inn til 
samlingen. Samarbeidet med Arbeidstilsynet er nytt og har bl.a. 
resultert i en film om arbeidskontrakt. Finansminister Siv Jensen 
deltok med en hilsningsvideo til samlingen. 
 
Erfaringene fra de første oppdragene er gode. Det er satt av noen 
ressurser til å gjøre endringer basert på tilbakemeldinger og 
erfaringer. 
 
Neste steg i leveransen er et dataspill for ungdomsskole. En 
testversjon vil bli sendt ut til partene i mars. Innsalg i løpet av 
våren. Lansering ved skolestart 
  
  

3. Ny dato for årskonferansen 
Det ble foreslått å flytte årskonferansen til høsten, jf. utsendt 
forslag. Møtet ga tilslutning til dette, men ønsket at konferansen 
en uke senere enn foreslått. 
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Flere av partene ønsker å samle sine lokale SMSØ-representanter 
til egne samlinger i forkant av årskonferansen f.eks. i tidsrommet 
1000-1200 på dag 1. 
 
Vedtak: Årskonferansen legges til 9-10.oktober 2014. 

 
4. Julekortaksjonen 

Karl Børre Reite redegjorde for lokale tiltak og distribusjon. Det 
har blitt vist stor kreativitet og variasjon i gjennomføringen rundt 
i landet, noe som bl.a. reflekteres i en artikkel på smsø.no. Enkelte 
har valgt "kjøpesenterturné" med opptil 30 besøk over to fylker, 
andre har delt ut gjennom frisørlaug o.l. eller direkte gjennom 
partenes nettverk. Kortene har fungert godt som dialogstarter. 
 
Ferdige kronikker har fungert godt. Vi har ikke full oversikt, men 
vi har minst 20 innrykk av leserinnlegget samt en del presse. 
Partenes nettsider, kommuner, regnskapsførere osv. har også tatt 
inn nettsakene våre. Uttrykket "Dra julekortet" fungerte godt som 
overskrift. 
 
Møtet var interessert i å gjennomføre en ny runde kommende jul, 
med noen endringer og oppgraderinger.  Det ble presisert at 
kampanjeplan og materiell måtte være klart i god tid 
(årskonferansen) og at vi kan ha noe å hente på bedre 
samordning. Det er viktig å holde fast ved at budskapet vårt ikke 
er et nei til bruk av kontanter. 
  
Vedtak: Det tas sikte på å gjennomføre en tilsvarende 
aksjon i 2014. Kampanjeplan og materiell skal foreligge til 
Årskonferansen. 

 
 

5. Endret logo for SMSØ 
Bakgrunnen for en mulig logoendring er å sikre lesbarhet på alle 
flater, noe som ikke er tilfellet i dag. Møtet ga ikke full tilslutning 
til noen av forslagene.  
 
Forslag B og delvis D kan være mulig å gå videre med. Møtet var i 
hovedsak for å erstatte begrepet "svart arbeid" med "svart 
økonomi". Det ble også foreslått å se på muligheten av å gjøre 
dagens logo mer lesbar. 
 
Vedtak: Nytt forslag foreligger til neste møte 
  

6. Firmasjekken integrert i anbudstjenester på nett 
Jon Arild Ruud redegjorde for saken. Vi har sett på muligheten for 
å integrere firmasjekken fra Handle hvitt i anbudstjenester på 
nett. Dette vil kunne fungere slik at du automatisk får en 

http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/OmSMS%C3%98/Nyhetsarkiv/tabid/230/articleType/ArticleView/articleId/159/Bra-gjennomfrt-julekortaksjon.aspx


 
 

 
 
 
 

vurdering av firmaet/håndverkeren, før du velger å inngå 
kontrakt.  
 
En av leverandørene av anbudstjenester har kommet med et 
tilbud til oss, med en pris på hva det vil koste å utvikle en slik 
løsning hos seg. Tilbudet foreligger i sakspapirene. 
 
Møtet diskuterte det prinsipielle i å betale for en slik plassering av 
firmasjekken. Det vil også være nødvendig å gå opp rammene for 
en slik anskaffelse. Det ble også tatt opp muligheten for å få 
forbrukermyndighetene på banen. Det var enighet om at 
metodikken syntes å være god. 
 
Vedtak: Løsningen diskuteres med flere leverandører, 
samarbeidspartnere og andre. Status legges frem på neste møte. 
 
 

7.  Konkretisering av handlingsplanen 
Handlingsplanen ligger på smsø.no  
 
Dette er en rullering av eksisterende handlingsplan. Det foreligger 
en plan for de fleste av tiltakene, knyttet til forrige utgave av 
handlingsplanen. Det vil komme en milepælsplan på dette. 
 
For tiltak "3 Innkjøp" og "4 Svart økonomi i bransjer og næringer" 
foreligger det ingen plan. Her er det behov for å utvikle innholdet 
med innspill fra partene.  
 
Det kom flere innspill om initiativ som allerede er i gang, 
knytningen mot arbeidsmarkedskriminalitet og behovet for felles 
trusselvurderinger for å sikre at vi treffer med tiltakene våre. 
 
Det ble i møtet foreslått å utvikle områdene frem mot 
årskonferansen, ved hjelp av en serie workshoper med deltakere 
fra partene. Dette er en metodikk som er benyttet mot hell 
tidligere. 
 
Vedtak: Tiltak 3 og 4 utvikles frem mot årskonferansen 
  
 

8.  Nytt fra sekretariatet 
Sogn og Fjordane tar i bruk Spleiselaget regnskap. 
Sekretariatet har deltatt på åpningen av KS Besøkssenter. 
Det er aktuelt med aktiviteter på Worldskills og Arendalsuka. 
 
 

9.  Søknad om støtte til lokale tiltak, SMSØ Finnmark 
Det ble søkt om støtte til aktiviteter i tilknytning til 
Finnmarksløpet. Det foreslås å bevilge 30 000 kroner til formålet. 

http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/Hvagj%C3%B8rvi.aspx


 
 

 
 
 
 

 
 
Vedtak: Sekretariatets forslag vedtatt 
 

10.  Møteplan 
Møteplanen er endret slik: 
 
27.mars 1300-1500 
14.mai 1300-1500 
8-9.september, reisemøte Agder, Rogaland eller Troms 
9-10.oktober, årskonferanse Oslo 
26.november 1300-1500 
 

11.  Eventuelt 
Hans Christian Holte informerte kort fra Arbeidsdepartementets 
konferanse om arbeidsforholdene i utelivsbransjen. Det ble en 
diskusjon rundt dette. Arbeidsmarkedskriminalitet er et område 
som det er oppmerksomhet rundt og som ligger i SMSØ's 
kjerneområde. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
              
 
 

 


