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1. Arbeidslivskriminalitet, status
Monica Bredesen, Skattedirektoratet, redegjorde for status i det tverretatlige samarbeidet
mot arbeidslivskriminalitet. Presentasjonen ligger vedlagt. Presentasjonen var på et
overordnet nivå. Hun fremholdt at det også vil være interessant for oss å høre direkte fra
ett av de tverretatlige sentrene på et senere tidspunkt.
Bredesen gikk gjennom årsrapporten for 2015 og handlingsplanen for 2016 for det
tverretatlige samarbeidet. Rapportene ligger ved referatet.
Rapporten om taushetsplikt sendes ut til møtedeltakerne.
LO ytret bekymring for at den kommende omorganiseringen i Skatteetaten kunne bremse
arbeidet med arbeidslivskriminalitet.

2. Handle hvitt
Det ble lagt frem en skisse til innretning av Handle hvitt, sammen med to forslag til vedtak.
Møtet var enig i at kampanjen bør ha en positiv innretning. Møtet delte de samme
bekymringene som kom frem i arbeidsgruppemøtet. Det var også litt vanskelig å finne en
oppfordring til handling i skissen på det steget vi er nå. Til tross for enigheten om en positiv
vinkling, ble det bemerket at konsekvenser må frem i en eller annen form.
Det var enighet om at det må være lett å handle hvitt for at kampanjene skal fungere. Det
var ikke ønske om å starte en egen prossess for å finne mulige forbedringer på regelverk

osv. Derimot bes sekretariatet lage en oversikt over hvilke tiltak det allerede arbeides med,
og hvilke som kan iverksettes på en enkel måte.

3. 10 strategiske grep, Status
Det er gjennomført en rapportering pr 1.mars. Det er foreløpig ikke fattet noe vedtak kun
med utgangspunkt i de 10 strategiske grepene. En rekke kommuner har innført andre tiltak
på området. Vi har ikke klart å få på plass en fullstendig oversikt over dette. Vi ser
imidlertid at mange kommuner i Vestfold og Telemark har fått vedtak på plass, bygget på
Skiensmodellen, Telemarksmodellen eller Seriøsitetsbestemmelsene. Flere steder har "vår
modell" vært oppe i diskusjonen, f.eks i Bodø.
Bystyret i Stavanger hadde 11.april oppe en interpellasjon om Telemarksmodellen.
Administrasjonen foreslo i stedet våre 10 strategiske grep som en bedre løsning. Resultatet
fra møtet er ikke kjent i skrivende stund.
Aktiviteten i SMSØ fylke er høy. F.eks har bl.a Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland
fordelt kommunene mellom seg. Flere arrangerer også møter. Agder skal ha et
innsalgsmøte for alle kommunene senere denne måneden.
Vi er også representert på en rekke møter og konferanser slik som KS' etikkonferanse, KS
Innkjøpsforum osv. KS er i gang med sine vedtak i regionene, først ute er BTV.
Arbeidet med de 10 strategiske grepene ser ut til å fungere godt lokalt. Det er ikke behov
for å gjøre større endringer. Derimot er det viktig å følge opp arbeidet.

4. Arendalsuka
Det ble delt ut en oppdatert oversikt over de planlagte arrangementene på Arendalsuka.
Partene bes melde inn hvilke arrangement de ønsker å ha deltakere på, og i så fall hvem.
Når det gjelder "Skattejakten" (for barn) er planen foreløpig at deltakerne skal oppsøke
stands for å lære om sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd (Spleiselaget).

5. Årskonferansen
Årskonferansen er satt til 24. og 25.oktober fra lunch til lunch i Oslo. Programskissen vil
trolig inneholde offentlig innkjøp, Spleiselaget, Handle hvitt og SMSØ's nye handlingsplan.
Sekretariatet bestiller hotell og tilrettelegger. Hotellet som benyttes skal ha tariffavtale.

6. Arbeidsgrupper
Det settes ned en arbeidsgruppe med formål å utarbeide forslag til ny handlingsplan for
SMSØ for perioden 2017-2019. Arbeidsgruppen legger frem forslag til ny handlingsplan før
nyttår, ideelt til SMSØ-møte 17.november. Arbeidsgruppen legges ned når ny
handlingsplan er vedtatt.

Arbeidsgruppen "innkjøp" legges ikke ned, men aktivitet og møtefrekvens styres ut fra
opplevd behov. Sekretariat SMSØ har ansvar for å involvere medlemmene ved behov. Hvis
et av medlemmene/en av organisasjonene ønsker å drøfte et tema eller en aktuell sak, tas
det kontakt med sekretariat SMSØ.

7. Forbrukerundersøkelse om svart økonomi i privatmarkedet
Notatet med fremdriftsplan ble tatt til informasjon.

8. Informasjon fra sekretariatet
a) Tips og erfaringsdeling
Arbeidet har ikke hatt forventet fremdrift den siste tiden. Det har tatt tid å lande saken
internt i Skatteetaten. Dette forventes på plass i løpet av en måned. Videre har
lønnsoppgjør mv gjort det vanskelig å avvikle møter.
b) Yrkes-NM/Worldskills, Bergen
SMSØ Hordaland har blitt utfordret på å gjennomføre et tiltak her. Vi har hatt stor nytte av
dette tidligere år, da vi møter en stor gruppe ungdom, lærere, involverte i fagopplæringen
osv. Prisen for standplass er foreløpig noe høy. Tiltaket gjennomføres dersom vi får et
betydelig bedre tilbud.
c) Ungdomsundersøkelsen
Lanseringen/mediainnsalg er foreløpig ikke på plass. Sekretariatet kommer tilbake med ny
informasjon om dette. Undersøkelsen vil også bli brukt sammen med annet materiell for å
tegne et risikobilde på ungdom. Dette gjøres av arbeidsguppen på ungdom.
d) NM ungdomsbedrifter
SMSØ er representert med Spleiselagets regnskapspris. Ingebjørg Harto (NHO) deler ut
prisen. Juryen er satt sammen av Skatteetaten, Regnskap Norge, Revisorforeningen og
Økonomiforbundet. SMSØ er i juryen for beste ungdomsbedrift, ved Goran Sczecik (YS).
e) Spleiselaget regnskap, videreutvikling
Regnskapskurset for ungdomsbedrifter trenger en ansiktsløftning før kommende sesong.
Tidligere var dette et heldagskurs. Denne sesongen er det gjennomført en pilot med 2,5
timer undervisning pluss forarbeid. Dette kurset trenger noe justering.
Vi har sett på et opplegg utarbeidet av Ungt entreprenørskap i Sverige. Dette har mye godt
ved seg, men er vanskelig å oversette.
Et vesentlig poeng er at vi trenger et tiltak mot unge næringsdrivende. Dette mangler i
Spleislelagsproduktene i dag.

9. Eventuelt
a) Delingsøkonomi

På et tidligere SMSØ-møte ble det bebudet en rapport om delingsøkonomi fra Skatteetaten
første kvartal i år. Denne har fått ny ferdigdato før sommeren.
b) Europeisk plattform mot svart økonomi
EU har anbefalt et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet. SMSØ har blitt nevnt i
denne forbindelse, men det er ikke opprettet noen kontakt. Det er ASD som holder i
tiltaket.
c) Eventuelt reisemøte
Øivind Strømme foreslo et reisemøte i forbindelse med SMSØ-møtet 20.september, da med
avreise etter arbeidstid mandag 19.september. Det var enighet om å forsøke å få til dette.
Sekretariatet sjekker mulighetene.
d) Vararepresentanter
Enkelte av partene i SMSØ har oppnevnt vararepresentanter. Dette har fungert godt. Øivind
Strømme oppfordret alle partene til å oppnevne varaprepresentant.

