
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

1. Arendalsuka 
 
a) 
Marit Bjørndal fra SUA/Skatteetaten holdt et innlegg om ID-metodikk og trender.  
 
Trenden har gått fra falske identiteter til misbruk av ekte identiteter. Bakmenn misbruker 
identitetene til to sett utenlandske arbeidstakere. Først henter man inn EØS-borgere som 
blir ID-kontrollert, får D-nummer, Bank-ID, bankkonti osv. EØS-borgerne sendes deretter 
hjem, mens bakmennene fortsatt sitter på papirene. Så hentes det inn tredjelandsborgere 
som går inn i den samme identiteten. I og med at bakmannen sitter på alle opplysningene, 
kan tredjelandsborgeren lettere utnyttes og benyttes i skatteunndragelser og trygdesvindel.  
 
Den kontrollerte ID'en hos folkeregistret er riktig, men blir brukt på en eller flere andre 
personer. Det er i dag ingen mulighet til å sjekke at en kontrollert identitet kun brukes på 
en person. 
 
Denne mangelen gjør det mulig for bakmenn å utnytte arbeidstakere.  
 
Løsningen: Vi mangler et sterkt ID-kort med søkbar biometri.   
 
b) 
Oppdatert skisse for Svarte natta og a-krimseminaret ble presentert. 
 
Det ble gitt tilslutning til struktur og hovedinnhold. 
Det ble ellers gitt følgende innspill: 
 

 det er viktig å få frem at bakmenn er problemet på ID-delen 
 tekstene som presenterer arrangementene bør justeres 

 
Det vil bli sendt ut løpende oppdateringer om disse arrangementene. 
 
c) 
Oppdatert skisse for Skattejakten, Spleiselaget hjelper deg og Skatteetatens analyseseminar 
ble gjennomgått. 
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2. Skatteetatens omorganisering, Nye skatt 
 

Øivind Strømme gikk gjennom den nye organiseringen av Skatteetaten. Skatteetaten går fra 
regioner til landsdekkende divisjoner.  
 
Samarbeid mot svart økonomi vil fortsatt bli prioritert av Skatteetaten. Det gjelder også 
innsatsen Skatteetaten legger ned i Spleiselaget med besøk i videregående skole. 

 

3. SMSØ's organisering sentralt og lokalt 
 
Det ble lagt frem en skisse til organisering, med utgangspunkt i anbefalinger fra en 
workshop med representanter fra partene. 
 
Det ble i hovedsak gitt tilbakemeldinger på at skissen speilet workshopen og gir et godt 
grunnlag for bedre arbeidsdeling og ressursbruk. Spesielt NHO fremholdt at modellen 
kunne gi et bedre eierskap til tiltakene. Det vil også være enklere å bemanne gruppene med 
fagpersoner. LO var bekymret for at modellen kunne tømme de lokale leddene for 
oppgaver, og foreslo at skissen ble sendt ut på høring. 
 
Unio var opptatt av at lokale gjennomføringsteam fortsatt må ha et handlingsrom for å 
gjennomføre egne tiltak.  
 
BNL foreslo å legge Seriøsitet i Byggenæringen (SiB) inn som et fokusområde under SMSØ. 
Dette vil gi bedre forankring og færre møtepunkter. 
 
I tillegg ble det gitt innspill på at forslaget ikke må bli for byråkratisk. 
 
Ny organisering skal være på plass til nyttår. Det er derfor fortsatt tid til å gjennomføre 
høringsrunder og gjøre ytterligere forbedringer på forslaget. 

 
Vedtak: Fremlagt skisse justeres ut fra kommentarer i møtet. Partene sender det nye 
forslaget ut på høring i egen organisasjon der de finner det nødvendig. Sekretariatet sender 
forslaget ut på høring til de lokale SMSØene. Saken tas opp igjen på neste møte.   

4. Ungdom 
 
En ny ungdomsundersøkelse gjort av Opinion for SMSØ var vedlagt saksdokumentene, og 
ble kort gjennomgått. Det samme gjaldt en oppdatert versjon av Risikobildet ungdom.  
 
Neste leveranse i handlingsplanen er 1.4 Spleiselagets innsats mot elever og lærlinger i 
risikoutsatte fag styrkes. Dette er også bestilt gjennom regjeringens a-krimstrategi.  
Undersøkelsen og risikobildet legges til grunn i det videre arbeidet med tiltakene. Et første 
forslag leveres fra Skatteetatens gruppe "Ungdom" i Trondheim 21.juni.  
BNL foreslo at SMSØ retter en henvendelse til de faglige rådene om å få inn 
sluttkompetanse om seriøst arbeidsliv og a-krim etter VG3 i alle lærefag.  Sekretariatet 
lager et utkast og sender ut på høring. 
 
Undersøkelsen og risikobildet tas også med inn i utviklingsarbeidet 1.3 Spleiselaget 2020 
og 1.9 Spleiselaget hjelper deg.  

 
Vedtak: Undersøkelsen og risikobildet legges til grunn i det videre planleggingsarbeidet. Det 
arbeides for å få inn sluttkompetanse om seriøst arbeidsliv i lærefagene etter VG3.  



 
 
 

 
 
 
 

 

5. Forbrukerundersøkelsen 2018 
 
Opinion har gjennomført en forbrukerundersøkelse for SMSØ om svart økonomi i 
privatmarkedet. Undersøkelsen er gjennomført fem ganger siden 2009 og gir en tidslinje 
for utviklingen siden da.  
 
Foreløpige hovedtall ble lagt frem. Undersøkelsen er tenkt lagt frem under Arendalsuka. 
Elementer av undersøkelsen gjøres tilgjengelig for partene på forhånd, slik at de kan 
brukes i forbindelse med debatter og seminarer. Dette må avtales i hvert tilfelle. 

6. Vårt lokalsamfunn, status 
 

Aksjonen skal gjennomføres i uke 43, med hoveddag onsdag 7.november. Planleggingen er 
godt i gang over nesten hele landet, både når det gjelder skoler og veiledere. Sekretariatet 
og Ungt entreprenørskap følger opp den lokale planleggingen.  
 
NHO Oslo og Akershus deltar ikke i aksjonen.  
 
Vi planlegger mediainnsalg fra en skole i Oslo der topplederne er veiledere for barna. 
Foreløpig har LO og Skatteetaten meldt inn deltakere. Det er behov for minst en toppleder 
til. 
  

7. NM Ungdomsbedrifter 
 
Juryen for Spleiselagets regnskapspris ble bemannet med deltakere fra Skatteetaten, 
Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet. Deltakelsen i konkurransen er 
fortsatt god. SMSØ tilbyr regnskapskurs til alle ungdomsbedrifter, og arrangerer 
regnskapskonkurranser i hvert fylke. Vi ser fortsatt gode resultater av dette arbeidet, til 
tross for at kursene gjennomføres på kortere tid enn tidligere.  
 
Ungdomsbedriftene og UE er godt kjent med de økonomiske rammene som gjelder for 
ungdomsbedrifter. Bedriftene behandles grovt sett på samme måte som lag og foreninger. 
Dersom de omsetter for mer enn 140 000 kroner i året, anbefaler vi å videreføre driften i et 
aksjeselskap med vanlige skatte- og avgiftsregler. De anses da å drive i konkurranse med 
"ekte" bedrifter. Da er det rimelig at de samme rammebetingelsene gjelder. En del lærere 
synes imidlertid at regelverket er hemmende, og ser etter metoder for å omgå det. Her er 
UE Norge tydelige på at regelverket skal følges og har kontroll på de få tilfellene som 
oppstår. 
 
Regnskapskursene og konkurransene videreføres kommende skoleår. Som vanlig er det 
planlagt en oppdatering for UE's ansatte på skatt, avgift og regnskap ved skolestart. 

 

8. Eventuelt 
 
Maj Hines hadde sitt siste ordinære møte i SMSØ. NHO kommer tilbake med navn på ny 
representant.  


