
Referat møte arbeidsgruppe ungdom 
(SMSØ) 1.desember 2015 

 

Goran (YS), Signy (Unio), Kristina, Jon Aril og Karl Børre (Skatt). 

Øvrige: forfall 

 

På grunn av forfallene ber vi spesielt om at dere "fyller på" som nevnt nedenfor. 

 

1.Risikobildet 

Det ble lagt mest vekt på denne delen av mandatet og planen. 

 

Skatteetaten har allerede satt i gang arbeidet med en spørreundersøkelse rettet mot ungdom, samt 

analysespørsmål som hentes inn fra elever i videregående skole (Spleiselaget) 

 

YS bidrar med arbeidslivsbarometeret. Dette er fordelt på alder. Det skal dermed være mulig å trekke 

ut resultater for denne aldersgruppen. 

 

Unio bidrar med Fremtidsdebatten, som bl.a har en ungdomsdel. Verdiundersøkelsen kan også være 

nyttig. Foreløpig vil vi få ut bl.a stoff om fremtidig yrkes- og utdanningsvalg. 

 

LO har nevnt Ung14-undersøkelsen. Denne har vi imidlertid ikke rettigheter til å bruke. 

 

Vi oppfordrer alle til å fylle på listen over mulige "innkilder" på temaet ungdom og svart økonomi. 

 

Vi ser på hvorvidt det er mulig å få eksterne aktører til å bidra med å sammenstille risikobildet. Dette 

kan være f.eks Fafo, Manifest, AFI, eller eventuelt masteroppgave. Vi tar stilling til dette raskt. 

 

Risikobildet kan presenteres f.eks på et frokostmøte. 

 

 

2.Plan 

Planen for første halvår blir lagt til grunn, man må utvikles underveis. Funnene i risikobildet vil styre 

innholdet i de øvrige punktene. Planen er altså dynamisk og IKKE ferdig, om noen skulle lure på det! 

 

3.Undersøkelsen 

Opinion, 2500 respondenter. Bygger på ungdomsundersøkelsen fra 2011, men er modifisert ut fra 

innspill underveis. Møtet diskuterte de siste endringene, i tillegg til innspill som kom inn før helgen. 

Undersøkelsen blir satt i produksjon denne uken. 

 

4.Spleiselaget Byen, påminnelse 

Det er tidligere sendt ut en artikkel til bruk i fagblader/nettsider om dataspillet Spleiselaget Byen for 

ungdomskolen. Denne kan gjerne benyttes. Det er for øvrig bestil annonser for Byen i Utdanning, 

Skolelederen og I Skolen nå før jul. 

 

 

Nytt møte er ikke fastsatt. Vi tar gjerne i mot "påfyll" på listen over "innkilder" på risikobildet i 

vedlegget. 

 

 



  



Prosjektplan Arbeidsgruppe Ungdom – 
Samarbeid mot svart økonomi 

1.desember 

 
 

Milepælsplan første halvår 2016 
 

 Januar Februar Mars April Mai Juni -> 

Utarbeide 

risikobilde 

       

Strategi        

Utarbeide 

tiltak 

      Og 

utover-> 

Løpende 

informasjon 

       

 

 

Aktiviteter: Risikobilde 
 

Vi vet for lite om: 

-hvilke grupper som er mest utsatt for svart økonomi (kjøp/salg/påvirkning) 

-hvilken utvikling ser vi (delingsøkonomien mv) 

-hva er viktig/uviktig for ungdom? 

 

Skatteetaten Spørreundersøkelse 2500 respondenter  

Skatteetaten Svar fra Spleiselaget (40 000 pr år)  

LO   

NHO   

KS   

YS Arbeidslivsbarometeret, fordelt på alder  

Unio Framtidsdebatten, Verdiundersøkelsen  

 Innhente eksterne undersøkelser 

UNG2016-Opinion 

UNGDATA2015 

 

 Andre aktører, f.eks FAFO, AFI eller Manifest  

 Levere en problemstilling til en masterstudent  

 Frokostmøte – legge frem. F.eks Kuben 

yrkesarena 

 

 Workshop ultimo februar for å sy sammen 

risikobildet 

 

 Risikobildet vedtatt  

 

 



 

Aktiviteter: Foreslå strategi 
 

Vi benytter risikobildet til å foreslå en strategi for innsats mot målgruppene både samlet og hver for 

oss. 

-hvilke grupper bør prioriteres 

-hva som skal til for å påvirke de forskjellige gruppene (vi/andre) 

-hvilke metoder skal vi bruke på forskjellige målgrupper 

 

 Prioritering opp/ned  

 Prioritering felles/hver for oss  

 Workshop med adferdspsykolog/økonom/filosof  

 Strategi vedtatt  

 Målgrupper der det skal utvikles tiltak vedtatt  

 

 

 

Aktiviteter: Utvikle tiltak 
 

   

   

   

   

 

 

Aktiviteter: Dele informasjon løpende 
 

   

   

   

   

 


