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1. Ungdom og svart arbeid, resultater fra ny undersøkelse
Reidar Dischler fra Opinion gjennomgikk resultatene av undersøkelsen. Undersøkelsen
viser overordnet svært positiv utvikling. Flere oppfatter at svart arbeid er uheldig i et
samfunnsperspektiv. De som arbeider/kjøper svart gjør ikke dette fordi de ikke forstår
samfunnskonsekvensene.
Det er ønskelig å få oppmerksomhet rundt resultatene, både i egne kanaler og i media
(kronikk e.l. – evt kombinere det med et innsalg hvor media får være med på en skole med
Spleiselaget). Det er interessant å få resultatene brutt ned geografisk, slik at man også kan
selge det inn lokalt.
Enighet om å ikke "blåse" saken i egne kanaler enda, men at man starter med å se på
mulighet for eksterne oppslag først. Opinion sender data brutt ned på region/fylker.

2. Handle hvitt
a) Arbeidet er forankret i Stortingets anmodningsvedtak 517.
Finansdepartementet henvender seg til SMSØ, men det er kun sendt til Skatteetaten. Det er
viktig at man har forankring i hver organisasjon for at man er med på dette.
Finansdepartementet gir ikke flere styringssignaler, men forventer at SMSØ jobber på
samme gode måte. LO og NHO påpeker at deltagelse i SMSØ er forankret i organisasjonen
gjennom SMSØ-avtalen, og at dette således er i orden. Spørsmål om det følger penger med
oppgaven. Sekretariatet informerer om at det ikke følger penger med – men at man har fått
omdisponert 1,7 millioner kroner (eks mva) av fjorårets midler. Mye av dette kommer til å

bli brukt på utvikling av materiell osv, så tiltakene vil bli utarbeidet med utgangspunkt i at
man har lite penger på å bruke på det.
Samlet tilbakemelding fra møtet om at man er med på dette, men at det er merkelig at det
ikke følger penger med. Sekretariatet bes om å ta tilbakemeldingen tilbake til
departementet.
b) Plan for videre arbeid
Sekretariatet kommenterte utsendt tidsplan for utvikling av nye Handle hvitt.
Innspill til tidsplanen:
 YS: Er det en bedre investering å benytte mer moderne teknologi (apper, sosiale
medier, etc) enn å utvikle en hjemmeside?
 NHO: Fornuftig plan, men det forutsetter at alle stille opp. Viktig at man i rimelig tid
får en møteplan man kan forholde seg til.
 Sekretariatet: I dag når man ca 60 % av elever i videregående skole med
Spleiselaget. Dette gjør man ved hjelp av Skatteetatens ressurser, og her er det ikke
mer å gå på. Skal man nå flere, forutsetter det derfor at man bruker ressurser fra de
andre organisasjonene.
 LO og NHO: Det kan være mulig å bruke ungdomssekretærer o.l. Undersøker dette
videre.
Vedtak: Tidsplanen danner et godt grunnlag for videre arbeid.
c) Kampanjen #Medbyggerne og Handle hvitt
Utkast til #Medbyggerne (kampanje Vestfold) og vurdering av knytning mot Handle hvitt
var sendt ut før møtet. Kampanjen skal lanseres i mai 2016.
Lanseringstidspunktet passer dårlig for handlehvitt.no sine interne prosesser. Likevel: Er
det en mulighet at innholdet kan "bo" på handlehvitt.no – evt under et subdomene?
Handlehvitt.no trenger trafikk.
Det er enighet om at man har landa på en grei løsning. Hvis Stat-næringsliv lykkes med
kampanjen lokalt i Vestfold, kan det være interessant å koble seg på senere. Forslaget
støttes.
Vedtak: Kampanjeelementer for kampanjen #medbyggerne kan "bo" på handlehvitt.no ut
fra forutsetninger som framkommer i innkallingens vedlegg 3.

3. 10 strategiske grep, Partene orienterer om status i egen
organisasjon
KS påpeker at dette er en bra sak, og at det er bra at man har fått til enighet om dette.
Tiltaket er også positivt mottatt i egen organisasjon. Det gikk imidlertid litt fort med
innsalgspakka, og det er viktig at man i fremtiden får bedre tid til å gjennomgå denne typen
materiell før man går ut med det. Ønsker at man tar ut "pekefingeren" – da man ikke kan gå

inn i interne politiske prosesser i kommuner. KS' regionapparat og –direktører er orientert.
Forslag om å forankre regionalt ved å ta det opp i fylkesstyrene, da eier hele
organisasjonen saken. KS sentralt skriver forslag til en fylkesstyresak.
KS understreker at det er den lokalpolitiske friheten som må være utgangspunktet. KS vil
oppfordre fylkesstyrene (politisk organer i KS) til å behandle dette og oppfordre
kommer/fylkeskommuner til å ha dette på dagsorden, enten de følger malen eller om man
velger lokale justeringer.
Sekretariatet har sendt mail til sekretariatene hvor man ber om at man holder an
interpellasjonen og avisartikkelen til etter avklaringer er gjort i dette møtet.
LO har informert i fylkene og har fått positive tilbakemeldinger. YS har sendt grepene ut til
lokale representanter med oppfordring til å delta på det som skjer lokalt. Skatteetaten
påpeker at det er lokale sekretariat som er tilretteleggere.
Det diskuteres om det er hensiktsmessig å ha sentrale retningslinjer for hvordan man går
ut med dette lokalt, eller om det er opp til lokalt SMSØ å finne ut av dette. Fellesforbundet
påpeker at det er viktig å informere ut lokalt om at det finnes et SMSØ-samarbeid, og at det
er det man fronter når man går ut – men at det er vanskelig å legge strenge føringer. Noen
går på rådmann, noen går via politiske kontakter osv.
Sekretariatet informerer om at man kartlegger i hvilke kommuner det er gjort vedtak, og at
en oversikt over dette vil bli sendt ut til partene.
Samarbeid mot svart økonomi er enige om de 10 strategiske grepene. Vi er enige om at
dette er "pakken" SMSØ som organisasjon markedsfører mot kommuner og
fylkeskommuner. Vår innsats vil legge til rette for at kommunene starter en prosess frem
mot vedtak. De politiske prosessene frem mot et slikt vedtak vil imidlertid kunne gi
forskjellige resultater.

Arendalsuka
Foreløpig skisse til SMSØ's deltagelse på årets Arendalsuke var sendt ut i forkant av møtet.
Møtet er enstemmig positive til det foreslåtte opplegget. Bra med tiltak som involverer og
aktiviserer!

Tips- og erfaringsdeling, kartlegging av erfaringer,
Sekretariatet redegjorde for innholdet i utsendt notat. Forslag om at det i aprilmøtet legges
frem et nytt forslag til organisering, basert på dagens erfaringer og samtaler med partene.
Forslag til vedtak støttes av møtet. Ønsker å få en orientering om dette, og hvordan det går
med det tverretatlige samarbeidet og hvordan det går med etablering av de nye (2016) på
neste møte.

Årskonferansen 2016
I forrige møte ble det besluttet å arrangere Årskonferansen i oktober. Partene skulle sjekke
om det i samme periode er planlagt andre arrangementer det er hensiktsmessig å unngå.
Det er høstferie i uke 40 og 41. Ut fra de svarene som kom inn, ser det ut til at uke 43 er den
uken som passer best.
Forslaget støttes, tidspunktet passer bra. Sekretariatet kommer tilbake med programutkast
neste møte. Mulig at det blir noe e-postkorrespondanse om dette utover våren for å lande
detaljene.
Vedtak: Årskonferansen arrangeres mandag 24. oktober og tirsdag 25. oktober, fra lunsj til
lunsj, i Oslo.

Eventuelt
 NHO Reiseliv: Hva skjer med delingsøkonomi i Skatteetaten? Det hadde vært
interessant å få en orientering om dette.
 Skatteetaten orienterer om dette i neste møte.
 LO: Det ble for noen år siden startet et arbeid i Skatteetaten for å redusere omfang av
mva-unndragelse på oppdrag fra Finansdepartementet. Ser man noe mer på dette?
 Skatteetaten tar med seg dette tilbake og gir en statusoppdatering til partene.

