
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Arbeidslivskriminalitet 
 

Monica Bredesen (Skattedirektoratet) innledet om status i a-krimsamarbeidet, 
Skatteetatens innspill til regjeringens a-krimstrategi, samt om foreslått bruk av tildelte 
midler.  
Skatteetaten har spilt inn seks områder der a-krimstrategien kan bli tydligere, samt en 
rekke konkrete tiltak.  
 
Bl.a er behovet for at pågående lovarbeid på åpne næringslivsdata må ferdigstilles tatt med 
som eget punkt. 

 

2. Skatteetatens strategi for informasjonsdeling  
 

Tor Ivar Grina (Skattedirektoratet) informerte om Skatteetatens strategi for 
informasjonsdeling og arbeidet i PESTO-prosjektet.  
 
Skatteetaten diskuterer ikke lengre om man skal dele seriøsitetsinformasjon, men hvordan 
det skal gjøres. Arbeidet med dette pågår uavhengig av lovarbeidet på åpne 
næringslivsdata.  
 
Det er ikke mulig eller ønskelig å gå rett fra politiske føringer til teknologiske løsninger. 
Den utfordrende delen ligger mellom politikk og teknologi. Her finner vi juridiske, 
organisatoriske og semantiske problemstillinger som må løses før vi kan lage gode 
ordninger.  
 
Skatteetaten er klare på at vi ønsker en tverretatlig fellesløsning for seriøsitetsinformasjon. 
Poenget er at vi da vil ha et samlet sett seriøsitetsopplysninger som kan tilrettelegges, 
tolkes og brukes av alle typer innkjøpere, seriøsitetssjekker og myndigheter.  
 
En slik tverretatlig fellesløsning finnes ikke i dag.  
 
Skatteetaten er i gang med å tilrettelegge sin del av seriøsitetsopplysningene. 
 
NHO/BNL kommenterte at det er viktig at arbeidet med informasjonsdeling legges opp slik 
at det ikke sperrer for videreutvikling av StartBANK. 
 

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid Torsdag 29.november 2018, 1430-1630 
Sted Skattedirektoratet 
Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten 

Jannicke Valbrek, Skatteetaten 
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten 
Trude Tinnlund, LO 
Ellen Mulstad, NHO 
Jørgen Leegaard, NHO 
Goran Scekic, YS 

Forfall Jens Petter Hagen, LO/Fellesforbundet 
Rolf Stangeland, Unio 
Siri Westgård, KS 

Møteleder Øivind Strømme 
Referent Karl Børre Reite / Jon Arild Ruud 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

3. Årsrapport 2018 
 
Årsrapporten ble lagt frem og følger vedlagt. 

4. Innsats mot elever og lærlinger i risikoutsatte fag 
 
Sekretariatet rapporterte status i arbeidet med tiltaket.  
 
Tiltaket vil kombinere elementer fra Spleiselaget og Handle hvitt, slik at vi: 
 

 gjør det vanskelig for kunder å spørre elever/lærlinger/ungdom om å jobbe svart 
 gjør det lettere for elever/lærlinger/ungdom å takke nei til tilbud om å jobbe svart 

 
Lansering er satt til etter nyttår. 

 

5. Arendalsuka 2019 
 
Arendalsuka 2019 er i uke 33.  
Svarte natta kan arrangeres onsdag 14.august i Bakgården.  
Vi har også mulighet for arrangement torsdag 15.august.  
 
Arbeidsgruppe Samfunnsdebatten starter arbeidet med SMSØ's innsats på Arendalsuka 
4.desember.  

6. Arbeidsgruppe Bestillerrollen 
 

Referat fra første møte ble lagt frem.  Arbeidsgruppene utarbeider sine egne mandater, 
basert på handlingsplanen. Mandatskissen i referatet ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

7. Øvrige arbeidsgrupper 
 

Det ble lagt frem et forslag til hvordan vi skal arbeide med arbeidsgrupper: 
 

Arbeidsgruppe: Oppgaver (henvisning til handlingsplan) 
UNG Kapittel 1 Barn og ungdom (Spleiselaget) 
Privatmarkedet Kapittel 2 Privatmarkedet (Handle hvitt) 
Bestillerrollen Kapittel 3 Innkjøp i offentlig sektor og næringslivet 
Arbeidslivskriminalitet Kapittel 4 Arbeidslivskriminalitet, påvirkningsarbeid 
Samfunnsdebatten Kapittel 5 En kunnskapsbasert debatt om svart 

økonomi, samt forberedende arbeid til ny 
handlingsplan 

Seriøsitet i byggenæringen Utredes videre 
 

Gruppene utarbeider sine egne mandater, forankret i handlingsplanen. Mandatene legges 
frem for SMSØ.   
 
NHO/BNL bekreftet at intensjonen er å ta med Seriøsitet i byggenæringen inn som en 
arbeidsgruppe i SMSØ.  
 
Bestillerrollen og Samfunnsdebatten er allerede bemannet. Det vil gå ut en henvendelse til 
partene om bemanning av de øvrige gruppene, med svarfrist 15.januar.  

 

8. Møteplan 2019 
 

Møte Dato Sted 
SMSØ-møte 
Reisemøte/workshop, 
med overnatting 

Mandag 11.februar, fra ca 1500 
Tirsdag 12.februar, til ca 1500 

Sted bestemmes senere, 
men 1-2 timer fra Oslo 
 

SMSØ-møte Tirsdag 7.mai 1200-1430 YS, Lakkegata 23 
Div arrangementer på 
Arendalsuka 

Uke 33 Arendal 

SMSØ-møte Tirsdag 17.september 1200-
1430 

LO, Torggata 12 

SMSØ-møte Tirsdag 19.november 1200 NHO, Middelthuns gate 27 
 

 

9. Eventuelt  
 
Marta Johanne Gjengedal er ny leder i SMSØ fra 1.januar 2019. Hun deltok på møtet, og 
presenterte seg selv. Hun leder divisjon Brukerdialog i Skatteetaten, og deltar i 
skattedirektørens ledergruppe.  
 
Dette var samtidig Øivind Strømmes siste møte som leder i SMSØ. Han takket for et godt og 
spennende samarbeid, og poengterte viktigheten av samarbeidet mellom Skatteetaten og 
partene i arbeids- og næringslivet også i fremtiden. 
 
  


