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Ambisjonene
2015

Mål

Ambisjon

Strategikartet
2015-17

Leveransemål

• Skatteetaten har redusert
arbeidsmarkedskriminaliteten innenfor bygge og
anleggsbransjen - proffmarkedet

• L4

Prosessmål

• Skatteetaten har rettet innsatsen mot alle aktører i
risikobildet og jobber
målgruppeorientert(medspillere og motspillere)

• L4

• Skatteetaten har etablert et tverretatlig samarbeid
med Politiet, Skatteoppkreverne, Arbeidstilsynet
og NAV

• P3

• Skatteetaten har forbedret registerkvaliteten
innenfor D-nummer og merverdiavgift

• P4, L3

• Skatteetaten er en synlig aktør i
samfunnsdebatten om arbeidsmarkedskriminalitet
Utviklingsmål

• Skatteetaten bygger kunnskap om
arbeidsmarkedskriminalitet og legger denne til
grunn for innsatsen

• U6

• Skatteetaten har nødvendig kompetanse for
arbeidet

• U3

Særskilt om
oppfølging av
store utbyggingsprosjekt

Holde useriøse aktører ute fra de største
prosjektene
Utbyggeravtaler med store aktører
Ørland kampflybase
Nyhavna (Ormen Lange)
Ryfast
Oslo kommune
Utbyggerne benytter kontrakter som gir
innsyn i underentreprenørenes skatte- og
avgiftsforhold. Skatteetaten kontrollerer
opplysningene og gir tilbakemelding.
I fremtiden håper vi at utbyggerne skal
kunne gjøre mer av kontrollen selv
(Registerinfo)

Særskilt om
registerinfo
i
Registerinfo er en tjeneste der leverandør gir
kunde fullmakt til innsyn i skatt, MVA og
arbeidsgiveravgift, både hva som er
innberettet/utlignet og hva som er betalt
Tjenesten er i dag helt manuell, papirbasert, håndteres av en
person og omfatter ca 250 årlige henvendelser

Registerinfo og mer åpne næringslivsdata
skal
 krympe handlingsrommet til de kriminelle
 mobilisere de seriøse oppdragsgiverne
 gjøre det enklere å være seriøs og
vanskeligere å være useriøs.

Det at tjenesten er helt manuell hindrer
omfanget på bruken
Flere initiativ øker behovet for en automatisert
tjeneste.

Tverretatlig
samarbeid

Lokalt samarbeid

• Oppdragsbrev:
• Regjeringen har besluttet at det skal utredes og etableres et nasjonalt
tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk
kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

Nasjonalt tverretatlig
analyse og
etterretningssenter

• Ansvar (fra – til)
• Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) og Finansdepartementet
(FIN) har i fellesskap ansvar for dette oppdragsbrevet, og den videre
oppfølgingen av tiltaket.
• Politidirektoratet og Skattedirektoratet gis med dette – som likeverdige
parter – i oppdrag å utrede hvordan et nasjonalt tverretatlig analyseog etterretningssenter for politiet og kontrolletatene kan organiseres og
etableres.

• Senterets hovedoppgaver
• Det Nasjonale tverretatlig analyse- og etterretningssenteret skal
ha som hovedarbeidsoppgave å:
• utarbeide et løpende nasjonalt trusselbilde for felles strategiske
tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder
arbeidslivskriminalitet
• utarbeide konkrete etterretningsrapporter som gir grunnlag for
felles innsats mot kriminelle aktører og nettverk.

• Frister
• Utredningen med anbefaling om hvordan senteret kan etablereres
sendes Finansdepartementet og Justisdepartementet innen 15.
november 2015.

• Drift 2016
• Prosjektleder POD – styreleder

Aktivitet:

Kompetanse
Tverretatlig erfaringssamling 3.februar, med ny
samling 21.september

Skatteetaten har nødvendig
kompetanse for arbeidet

 Tverretatlig analysesamling 18.-19.juni

Regionale og etatsinterne kompetansesamlinger
Skatteetaten har samling for 100 stykker 10.-12.juni
2015
Med planlagt ny samling desember / januar

• Tiltak 12 i forrige regjerings handlingsplan mot økonomisk
kriminalitet
• I tverretatlig rapport av 31.12.13, ble det anbefalt etablering av et
studium for kontrolletatene og politiet i regi av Politihøgskolen.

• Ifølge Anundsen er det tre hovedmål ved studiet:

Tverretatlig modul
for kompetanseutvikling

• kompetanseløft for kontrolletatene innen bekjempelse av
økonomisk kriminalitet.
• bidra til å styrke samarbeidet mellom kontrolletatene og politiet
• bidra til økt gjennomføringskraft for tiltak i strategien mot
arbeidslivskriminalitet.

• Det nye studiet vil i første omgang bli tilbudt Skatteetaten,
Toll- og avgiftsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Finanstilsynet,
NAV og politiet, inklusive særorganer og
påtalemyndigheten.
• Justisdepartementet har i brev av 27. februar 2015 til
Politidirektoratet gitt Politihøgskolen i oppdrag å iverksette
en slik utdanning,
• med oppstart våren 2016.

• Arbeidsgruppen som er nedsatt skal levere en studieplan
innen 15. juni 2015.

Oppdragsbrev fra Politidirektoratet
13.04.2015

Deling av
taushetsbelagt
informasjon

Politidirektoratet ber ØKOKRIM lede en
arbeidsgruppe som skal:
Utarbeide en nasjonal veileder for
informasjonsdeling mellom:
 kontrolletatene,

 kontrolletatene og politiet,
 politiet og private
 kontrolletatene og private

Kartlegge evt svakheter i dagens
regelverk som hindrer en effektiv
informasjonsutveksling, herunder peke
på behov for evt lovendringer

