
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent. 
 

2. Dagens gjest: Tor Erik Johansen, Opinion Perduco. 
Han la fram ny undersøkelse om bruk av kvittering. Presentasjon 
følger som vedlegg til referatet. I ordvekslingen etter innlegget ble 
det diskutert bruk av elektronisk kvittering. Mulighet for en 
kobling mellom bankterminal og kasseapparat ble pekt på som en 
mulig løsning. 
 

3. I forkant av en kvitteringskampanje 
Gjeldende handlingsplan initierer en kvitteringskampje. 
Handlingsrommet til den som ser muligheter for unndragelser 
minsker gjennom forbrukeres forespørsel om kvittering. Ungdom 
vil kunne være en viktig målgruppe en eventuell kampanje. Viktig 
at en kampanje ikke blir moraliserende og at aktivitetene er et 
partssamarbeid.  
 
På bakgrunn av undersøkelsen som ble lagt fram i sak 2, kan det 
tyde på budskapet "betal med kort" er en bedre inngang for en 
kampanje enn "be om kvittering". 

 
4. Handle hvitt, vinkling og satsingsperioder 

Det vises til notat som følger som vedlegg til dette referatet. 
Priorieringene i notatet fikk tilslutning. 
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RF 1049 kan med fordel forenkles enda mer. (3 operasjoner for å 
fylle ut skjemaet er mye). 

 
5. Lærlingesatsingen, status 

Det nasjonale opplæringskontoret Byggopp bruker nå 
samtaleverktøyet Spleiselaget – lærling. En del lokale SMSØ 
kontakter signalbedrifter for å få i gang bruk lokalt. 
Oppfølgingssamtalen er her meget viktig, og så godt som alle Y-
nemder og de fleste opplæringskontor er positive til bruk av 
samtaleverktøyet. 
  

6. Hvordan bør vi kommunisere SMSØ`s budskap til 
medlemmene i partenes organisasjoner 
Arbeidet med budskapsnotat videreføres. Ny statusrapport 
kommer på mai-møtet.  
 

7. Oppsummering av særmøter med partene 
Sekretariatet har hatt særmøter med alle partene.  På møtene kom 
det mange gode innspill som tas med i det videre arbeidet. 

 
8. Nytt fra sekretariatet 

 
a. Buskerud. Konferanse om korrupsjon i offentlig sektor.  

 
b. Rogaland. Sekretariatet deltok på møte i lokalt SMSØ. 

 
c. Finmarksløpet 

SMSØ Finmark var sponsor. 
 

d. Boligmesse Hellerudsletta 
SMSØ deltar på 12 messer i år. 
 

e. HedOpp lærerutdanning 
SMSØ Hedmark/Oppland ser på muligheten av å komme 
inn på lærerutdanningen. 

  
f. Hviskekampanje Trøndelag 

SMSØ Trøndelag er i startfasen med en lokal kampanje.  
 

g. Nettsiden 
Det arbeides med å gjøre samarbeidmotsvartokonomi.no 
til et intranett for SMSØ. 

 
h. Lokale ledervalg 

Presisering om årlig ledervalg sendes sekretariatene. 
 

i. Sørmarka 
SMSØ representert/synliggjort på samling for lokale LO-
representanter. 



 
 

 
 
 
 

 
9. Eventuelt 

Ingen saker 
 
 
Neste møte holdes 30.5. kl 1330 – 1530 hos NHO. 

 
 

 
 
 

 
              
 
 

 


