
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Ny møteleder 

Hans Christian Holte informerte om at Øivind Strømme vil lede 
møtene i SMSØ i tiden fremover.   

 
2. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet 

SMSØ har sendt innspill, se vedlegg.  
   

3. Ikke brenn deg – svart arbeid er en tyv 
Konsept for årets sommeraktivitet ble lagt frem, se vedlegg. 

 
Vedtak: Konseptet ble godkjent 

 
4. Arendalsuka 

Konsept for Arendalsuka ble lagt frem, se vedlegg. 
Det var enighet om at Arendalsuka er en god arena for oss. Mål og 
målgruppe må beskrives tydelig. Det innhentes innspill fra 
partene gjennom en e-postrunde. Vi tar i utgangspunktet sikte på 
å gjennomføre stand og eget arrangement, men dette må tas 
stilling til etter at mål/målgruppe er valgt. 
 
Ut fra valgt tema vil det være interessant å gjennomføre en 
Omnibus-undersøkelse. 
Vi ser hen til erfaringene bl.a YS har gjort med stand og 
arrangement tidligere år. 
 
Det er naturlig å benytte lederne i organisasjonene i denne 
sammenhengen, i den grad de likevel er tilstede. 
 

 
Vedtak: Sekretariatet arbeider videre og legger frem et nytt 
konsept. 
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5. Logo 

Forslag ble lagt frem, se vedlegg. 
Det var enighet om å ta utgangspunkt i forslag 3, inkludert en 
enda mer lesbar redesign av "tyven". 
 
Produktlogoene Spleiselaget, Handle hvitt og Svart økonomi er en 
tyv benyttes ut fra hvilken målgruppe vi snakker til.  
Sammenstillingen av partenes logoer vil bli benyttet når det er 
selve samarbeidet som skal profileres. 
 
Vedtak: Forslag 3 er vedtatt 

 
6. Spleiselaget ungdomsskole, spillet "Byen" 

Det ble kjørt en kort demonstrasjon av spillet slik det foreligger 
nå. De første testene i ungdomskole er gjort og testresultatene er 
tilfredstillende. Det gjenstår arbeid både på det tekniske og på det 
pedagogiske. Spillet blir ferdig i vår og lanseres ved skolestart. 
  

7. Undersøkelse om svart økonomi 2014 
Forrige undersøkelse om svart økonomi i forbrukermarkedet er 
fra 2011. Det er satt av penger i budsjettet til en undersøkelse i år.  
 
Det er enighet om at en slik undersøkelse vil passe best til 
Årskonferansen. Undersøkelsen bør være sammenlignbar med de 
foregående. 
 
Vedtak:  Undersøkelsen planlegges ferdigstilt til 
årskonferansen. 
 
 

8.  Samarbeid med Ungt entreprenørskap 
Samarbeidsavtalen med UE går ut til nyttår. Det ble lagt frem et 
diskusjonsgrunnlag med forskjellige modeller for videreføring av 
samarbeidet. 
 
Møtet var opptatt av at regnskapskurs og regnskapskonkurranser 
for ungdomsbedrifter bør bestå.  
 
Finansdepartementet bemerket at det kan være en idè å benytte 
noe mindre ressurser på dette området en periode.  

 
Vedtak: Det arbeides videre med modeller som ivaretar 
regnskapskurs og regnskapskonkurranser. Det ses hen til 
ressursbruk. 
  
 



 
 

 
 
 
 

9.  Nytt fra sekretariatet 
a) Årskonferansen legges til Clarion Hotel Royal Christiania i 

Oslo, 9-10.oktober, med oppstart til lunch kl 1300. Det gir 
partene mulighet til å samle sine egne representanter "i eget 
hus" på formiddagen. Det arbeides med et eksternt 
arrangement på kveldstid 9.oktober, mulig med mediainnsalg. 

b) Det ble informert om en konferanse om 
arbeidsmarkedskriminalitet 5.mai, se lenke: 
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-
oss/Forebyggende-arbeid/Konferanse-om-arbeidsmarkedet/  

c) Det ble informert om status på videreutvikling av 
firmasjekken, fra forrige møte. En testløsning er aktuelt. Det 
opprettes kontakt med seksjon for anskaffelser i SITS 
(Skatteetaten) for å sikre en god prosess. 

d) Det ble informert kort om Worldskills/Yrkes-NM i Trondheim 
28-30.oktober. Stand er bestilt og SMSØ Sør-Trøndelag vil stå 
for gjennomføringen. De er i gang med planleggingen. 

e) Aktivitetsplan er sendt ut til sekretariatene 
f) Spleiselaget immigrant har workshop 1-2.april. Dette er siste 

leveranse til regjeringens handlingsplan (inneværende 
versjon). Målet med workshopen er å se på målgrupper og 
arenaer, og legge grunnlaget for videre arbeid. 

g) Vi planlegger et landsdekkende løft på Vårt lokalsamfunn i uke 
38, jf handlingsplanen. Plan blir lagt frem på kommende møte. 
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