
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Arbeidslivskriminalitet 
 
a) 
Monica Bredesen (Skattedirektoratet) innledet om status i a-krimsamarbeidet og innspill til 
regjeringens a-krimstrategi. Hun viste til de fire styringsdokumentene og gikk spesielt 
gjennom Mål og resultatstyring.  
 
NHO/BNL var opptatt av sanksjonsmuligheter i privatmarkedet. Det er på gang en ny 
stortingsmelding om forbrukerpolitikk, hvor svart økonomi er tatt inn som en del. Det kan 
være nyttig å komme med innspill til denne.  
 
b) 
Trude Tinnlund (LO) innledet om LO's nye strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping.  

 

2. Innkjøp i offentlig sektor og næringslivet 
 

a) 
Jørgen Leegaard (NHO/BNL) orienterte om anbefalte seriøsitetskrav i bygg- og 
anleggskontrakter (revidert 2018).  Det var behov for å revidere seriøsitetsbestemmelsene 
i forbindelse med lovendringer. Det har tatt noe tid å bli enige om omforente krav. Spesielt 
har det vært utfordrende å komme i mål med en ny tekst vedrørende lærlinger. Partene har 
blitt enige om å justere lærlingeklausulen i tråd med det nye anskaffelsesregelverket. 
Bestemmelsene inneholder et krav om at minst 7 % av arbeidede timer utføres av lærling 
innenfor bygg- og anleggsfagene. Kontraktsbestemmelsen åpner opp for at denne 
prosentsatsen kan justeres.  

 
 b) 
Sekretariatet orienterte om en ny veileder om kontraktsoppfølging fra Difi. Veilederen 
erstatter 2015-versjonen og holder seg til lovens minimumskrav. Den gamle veilederen ble 
oppfattet som vanskelig for kommunene å etterleve. Dette betyr imidlertid at den nye 
veilederen ikke lengre har med noe om hvordan man kan kontraktsfeste kommunenes rett 
til stedlig kontroll.  
 
I tillegg til veilederen er det utviklet et praktisk risikovurderingsverktøy for innkjøpere.   

 
c) 
Seriøsitetsbestemmelsene og Difi's veileder er en integrert del av SMSØ's 10 strategiske 
grep for å hindre svart økonomi og a-krim i kommunale kontrakter. Det er derfor et behov 
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for å oppdatere de strategiske grepene. SMSØ's handlingsplan har også andre punkter 
under innkjøp hvor det er behov for et utviklingsarbeid. 
 
Følgende ble foreslått: 
 

 Arbeidsgruppen settes ned umiddelbart og møtes så snart som praktisk mulig 
 Gruppen utarbeider et omforent forslag til revidering av de strategiske grepene 

inkludert et forslag til hvordan vi bør gå frem for at den reviderte versjonen tas i 
bruk både der den gamle er vedtatt, og der det ikke foreligger noe vedtak i det hele 
tatt, jf handlingsplanen 3.1 

 Gruppen utarbeider et forslag til hvordan vi kan arbeide for en effektiv og 
hensiktsmessig kontraktsoppfølging, jf handlingsplanen 3.2 

 Gruppen foreslår tiltak på bestillerrollen i næringslivet, jf handlingsplanen 3.3 
 Gruppen utarbeider en milepælsplan i første møte. Forslaget om revidering av de 

strategiske grepene skal leveres innen utgangen av 2018 
 

Forslaget ble vedtatt, men med den endringen at siste setning "Forslaget om revidering av 
de strateigiske grepene skal leveres innen utgangen av 2018" strykes. Bakgrunnen var et 
innspill fra KS om at vi må se an kapasiteten til de som skal delta i arbeidsgruppen.  
 
LO spilte inn Marianne Breiland og Per Skau i møtet. Øvrige parter vil komme tilbake til 
navn. 

3. Arendalsuka 
 
Sekretariatet la frem en kort evaluering fra Arendalsuka 2018.  
SMSØ sluttet seg til evalueringen. Vi tok opp litt andre tema enn tidligere år. Dette ble tatt 
godt imot. SMSØ var også fornøyde med valgt av debattleder på arrangementene våre.  
 
SMSØ var enige i at vi bør delta på Arendalsuka også i 2019, og at forslag til tema og 
innretning bør utarbeides av en arbeidsgruppe. Dette blir første oppgave for 
arbeidsgruppen på temaet Samfunnsdebatt.  

4. Innsats mot elever og lærlinger i risikoutsatte fag 
 
a) 
Sekretariatet presenterte en foreløpig kampanjeplan for innsatsen på området. Det er 
planlagt en kampanje knyttet til Handle hvitt og Spleiselaget i høst, med lansering sent i 
oktober. Det planlegges også å nå lærlinger i byggfag gjennom opplæringskontorene og 
faglige ledere/instruktører i bedrift. 
 
BNL poengterte at de ønsket å bidra i dette tiltaket.  
 
b) 
Jørgen Leegaard (NHO/BNL) redegjorde for status på sluttkompetanse i yrkesfag, jf 
henvendelsen som ble rettet fra SMSØ til SRY etter forrige møte.  
 
I forbindelse med fagfornyelsen av alle fag i videregående skole, skal også yrkesfagenes 
læreplaner gjennomgås. De faglige rådene fikk i oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet å utforme nye sluttkompetansefor alle 
lærefagene. Sluttkompetansene skal danne grunnlaget for å utforme nye læreplaner for 
yrkesfagene i Vg3 – læretiden i bedrift. I tillegg vil sluttkompetansene også være med som 
del av grunnlaget for læreplaner Vg1 og Vg2, de to første årene av utdanning som normalt 
foregår på skolen. 
 



 
 
 

 
 
 
 

15. oktober starter arbeidet med læreplanene for Vg1, alle de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. I mars 2019 skal arbeidene med læreplanene for Vg2 og Vg3 
starte opp. Vg3 omfatter om lag 200 lærefag.  
Partene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden vil arbeide for at det på relevante steder i 
læreplanene blir henvist til arbeid for seriøst arbeidsliv og mot svart arbeid. Det er ønsket 
at dette særlig kommer inn i læreplanene for det første året, Vg1. 

 

5. SMSØ's organisering sentralt og lokalt 
a) 
Forslaget om ny organisering har vært ute på høring. Sekretariatet la frem 
tilbakemeldinger fra SMSØ i fylkene.  Det er negative tilbakemeldinger på forslaget til den 
lokale delen av organiseringen fra fylker der dagens ordning fungerer godt.  Det er 
imidlertid ikke noen rød tråd i tilbakemeldingene. Der den sentrale omorganiseringen er 
kommentert, er det hovedsakelig støtte til denne delen av forslaget.  
 
b) 
Hver av de sentrale partene la frem sin holdning til forslaget.  
 
Det var enighet om at den sentrale delen av forslaget kan gjennomføres slik den er skissert. 
Det var også enighet om at det er behov for en grundigere gjennomgang av den lokale 
delen av organiseringen, også sett opp mot organiseringen av Skatteetaten fra januar 2019. 
Skatteetaten ønsker fortsatt å være en drivkraft i samarbeidet med partene i arbeids- og 
næringslivet. 
 
Det er behov for et reise-/arbeidsmøte første kvartal 2019 for å lande den lokale delen av 
organiseringen. Det vil også gi en mulighet til å diskutere hva vi ønsker å oppnå med SMSØ 
i fremtiden. 

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.  

7. Tett på 
Sekretariatet orienterte om "Tett på" hvor Skatteetaten i samarbeid med andre etater 
ringer til boligkjøpere for å gi råd om hvordan man pusser opp hvitt. Tiltaket startet i 
Trondheim, men er nå rullet ut i flere kommuner i Skatt sør-området.  
SMSØ er listet som samarbeidspartner i materiellet som benyttes.  

8. Nytt fra sekretariatet 
Punktet ble utsatt 

9. Eventuelt 
Nytt møte ble berammet til torsdag 29.november klokken 1300-1530 i Skattedirektoratet, 
Helsfyr.  
 
Ny leder i SMSØ, Marta Johanne Gjengedal, deltar på dette møtet. Hun leder divisjon 
Brukerdialog i Skatteetaten fra 2019, og er en del av skattedirektørens ledergruppe. 
Partene uttrykte tilfredstillelse over at Skatteetaten opprettholder representasjon på 
direktørnivå. 
Skatteetaten vil fortsatt stille med to representanter. Sekretariatet er innplassert i 
virksomhetsstab i Brukerdialog.  
 
Finansdepartementet ønsker å følge opp SMSØ gjennom halvårlige møter.  

 


