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1. Arbeidslivskriminalitet
Monica Bredesen (Skatteetaten) innledet om den reviderte a-krimstrategien. Strukturen er
den samme som tidligere, men det er flere nye tiltak. Flere av tiltakene treffer SMSØ.
Strategien er noe mer vektet mot forebygging enn tidligere.
Diskusjonen viste at partene i SMSØ fortsatt ser områder som ikke er dekket i strategien,
eller der man mener at tiltakene ikke er konkrete nok. Det er også en bekymring for at en
del tiltak ikke blir treffsikre nok. Denne bekymringen finnes bl.a på utviklingen av e-bevis.

2. Halvårlige møter med Finansdepartementet
Sekretariatet innledet om rammene for de halvårlige møtene med Finansdepartementet.
Det legges i år opp til møter tirsdag 7.mai kl 1200 hos YS og tirsdag 19.november kl 1200
hos NHO, som første del av SMSØ-møtet. Sekretariatet holder løpende kontakt med FIN om
agenda mv.
Det kom frem flere gode forslag til agenda.
Vedtak: SMSØ legger til rette for halvårlige oppfølgingsmøter med FIN, som en utvidelse av
de ordinære SMSØ-møtene. Agenda settes senest 3 uker før hvert møte.

3. Organisering: Arbeidsgruppene. Bemanning og mandat.
Sekretariatet la frem en oversikt over innmeldt bemanning i arbeidsgruppene. Oppdatert
versjon etter møtet ligger vedlagt.
Vi er omforent om innholdet i arbeidsgruppene, med unntak av a-krim og seriøsitet i
byggenæringen som må utvikles. Sekretariatet legger frem et grunnmandat.
Arbeidsgruppene bør være i gang før neste SMSØ-møte.

4. Saker fra arbeidsgruppene: Bestillerrollen
Arbeidsgruppen Bestillerrollen er godt i gang og arbeider etter mandatet og
handlingsplanen. Arbeidet er nevnt både i a-krimstrategien og i forberedelsene til
stortingsmelding om offentlig innkjøp.




de strategiske grepene er oppdatert
neste sak er å se på oppfølging/kontroll av kravene i de strategiske grepene, samt
hvordan vi sikrer utbredelsen av de strategiske grepene
bestillerrollen i næringslivet og organisasjoner vil komme senere

Neste møte i arbeidsgruppen er 1.mars.
De oppdaterte strategiske grepene ble lagt frem for SMSØ.
Vedtak: De oppdaterte strategiske grepene godkjennes.

5. Samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap
Sekretariatet redegjorde for avtalen, inkludert kost/nytte av samarbeidet. Innsatsen består
i hovedsak av regnskapskurs og regnskapskonkurranser, samt å holde i regelverk og
veiledning på bokføring, skatter og avgifter for ungdomsbedrifter. Det er i hovedsak
Skatteetatens ressurser som brukes, mens partene i SMSØ og regnskapsbransjen deltar i
mindre grad. Vårt lokalsamfunn er er også en del av samarbeidet, der vi har gjennomført en
årlig aksjon.
Flere sider av samarbeidet ble diskutert grundig. Ungdomsarbeid er viktig for SMSØ.
Samtidig må det gjøres på en måte som gir best mulig effekt.
Vedtak: Sekretariatet får fullmakt til å forhandle frem en avtale innenfor nåværende
økonomiske rammer. Sekretariatet skal også se på alternative måter å organisere
påvirkningsarbeid mot unge næringsdrivende på.

6. Innsats mot lærlinger og yrkesfagelever i utsatte fag
En ny animasjonsfilm til bruk i Spleiselaget, i møte med yrkesfagelever og lærlinger, og i
sosiale medier ble vist frem. Kampanjen nærmer seg lansering, endelig dato er ikke satt.
Det inngås avtale med fire opplæringskontor som en del av tiltaket, der de får tilgang til
kampanjemateriellet. Deretter vil resultatene av dette bli presentert på BNLs konferanse
for opplæringskontor i juni.

7. Arendalsuka
Planleggingen har kommet et stykke videre, men det er fortsatt ikke satt temaer. Følgende
er på plass:





Den store Skattejakten, Torvet, onsdag 14.august 1230
Svarte natta, Bakgården, onsdag 14.august 2100
Mulig arrangement torsdag
Stand på samme sted som i fjor

Skatteetaten prosjektorganiserer sin innsats. SMSØ blir en del av denne prosjektgruppen,
slik at vi bl.a kan trekke på kommunikasjonsressurser mv.
Arendalsuka er opptatt av at vi ikke lager for mange like debatter/seminarer om samme
tema. For vår del gjelder dette temaer på området svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet. Vi bør klare å samordne oss slik at fellesarrangementene og
partenes egne tiltak komplementerer hverandre.
Vi kaller inn arbeidsgruppen Samfunnsdebatt i løpet av kort tid.

8. SMSØ og fremtid
Tirsdag formiddag ble brukt til å diskutere hvordan Samarbeid mot svart økonomi bør se
ut i årene fremover.
Det var enighet om at vi fortsatt skal samarbeide mot svart økonomi, ved å drive
forebyggende og holdningsendrende arbeid i bred forstand. Sekretariatet la frem et
dokument som viste Skatteetatens oppfatning av hva SMSØ er/bør være. Møtet ga
tilslutning til innholdet i dette dokumentet og ga sekretariatet i oppgave å omforme det til
en "One page plan" for SMSØ.
Det er behov for å videreutvikle SMSØs tilnærming til kunnskap om svart økonomi,
forebygging og holdningsendring:








hva er status på området vårt
hva bør endres
hvilke metoder vil fungere for å endre holdninger/atferd
hvordan kan vi bruke disse metodene på en effektiv måte
hvordan måler vi effekt
hvordan evaluerer og lærer vi
hvordan forteller vi om det vi har sett, lært og oppnådd på en god måte

9. SMSØ og lokal organisering
SMSØ har over tid diskutert hvordan vi skal sikre at forebyggende og holdningsendrende
arbeid gir resultater over hele landet. Bakgrunnen for diskusjonen er at erfaringene fra
arbeidet i fylkene har vært svært forskjellige over tid, samtidig som vi er midt i
regionreform og omorganiseringer både i Skatteetaten og flere av partene.
Det ble lagt frem grunnlag fra tidligere, bl.a fra workshop og høring. Dette ble grundig
diskutert.
SMSØ mener at vi trolig fortsatt er avhengige av å være tilstede på flere lokasjoner, ut fra
de tilbakemeldingene vi har fått. Den operative delen (kampanjegjennomføring) er mindre
og mindre viktig, bl.a fordi dette i stor grad flyttes over på sosiale medier. Samtidig er vi
avhengige av å ha møtepunkter for å løfte debatten om svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet regionalt, øke kunnskapen og dele erfaringer på temaet.
Samarbeidet med tilsynsetatene i a-krimarbeidet oppleves som nyttig flere steder i landet.
Når vi opprettholder regionale ledd, er det avgjørende at nytteverdien og kvaliteten er høy.
Det er nødvendig å ta grep for å sikre dette.
Vedtak: SMSØ oppretter regionale ledd i 10 regioner (Oslo og Viken slått sammen) som en
prøveperiode i 2019, med påfølgende evaluering. Det skal opprettes en kontakt mot akrimsamarbeidet i de syv regionene der dette finnes. Første møte arrangeres i første halvår
med en fast agenda, utarbeidet av sekretariatet.

