
 
 

 
 
 

 
 

 
Møtet var opprinnelig planlagt som et reisemøte. Det ble uttrykt ønske 
om at et slikt reisemøte settes opp ved en senere anledning. 
 
For å sikre en forsvarlig behandling ble sakene vedrørende 
anskaffelsesstrategi (2) og tips (3) flyttet til starten av møtet, mens 
Fellesforbundet var tilstede. 
 

1. Oppfølging fra forrige møte  
 
Det har innkommet svar fra arbeids- og sosialdepartementet på 
vår henvendelse mht sanntidslesing av HMS-kort. Brevet er 
vedlagt referatet. Nye regler for HMS-kort er nå ute på høring, og 
forslaget tar opp de problemstillingene vi reiste i vårt brev.  
 
Det er lagt opp til en åpen høring.  Det bør vurderes hvorvidt 
SMSØ skal sende inn et eget høringssvar. Frist 11. desember 2015. 
 
Høringsbrevet finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-mot-sosial-
dumping-i-bygganlegg-og-renholdsbransjen/id2439361/ 
 
Vedtak: Svarbrevet tas til orientering. Det utarbeides forslag til 
eget høringssvar. Dette sendes rundt til godkjenning hos partene. 
 

2. Forslag kommunal/fylkeskommunal anskaffelsesstrategi og 
felles kontraktsbestemmelser 
 
EBA, Difi og KS har over tid arbeidet med forslag til felles 
anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlig innkjøp av bygg. 
LO/Fellesforbundet er koblet på i den avslutende fasen. SMSØ's 
arbeidsgruppe arbeider tett på dette initiativet.  
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SMSØ's arbeidsgruppe "innkjøp" har utarbeidet forslag til 10 gode 
råd. Disse ble lagt fram på møtet. Innhold, videre fremdrift og 
implementering ble diskutert.  
 
Foreløpig tekst ble ansett som et godt grunnlag for videre arbeid 
med forslaget. Sekretariatet må sørge for at det blir tilstrekkelig 
tid til behandling av endelig forslag i den enkelte organisasjon. 
 
Listen vil ikke kunne bli ferdig behandlet til innkjøpskonferanse 
Tromsø 28. - 29. september, men det var enighet om at 
hovedoverskriftene i listen kunne offentliggjøres.  
 
Vedtak: Forslaget er et godt utgangspunkt. Det foreligger fortsatt 
uenigheter på enkelte punkt. Disse må tas ned i arbeidet med 
kontraktsbestemmelsene. Dokumentet kan ikke godkjennes uten at 
det foreligger enighet. Vi ber om at arbeidsgruppen i etterkant av 
dette kommer med ny omforent tekst til punkt 5 og 6 og eventuelle 
andre endringer. Ny tekst oversendes SMSØ snarest for høring hos 
partene, og behandling på neste møte i SMSØ.  
 

3. Deling av tips, trender og erfaringer.   
 
I møte 1. februar 2015 vedtok SMSØ at partenes samhandling med 
den tverretatlige akrimsatsingen skulle kanaliseres gjennom eller 
sterkt knyttet til SMSØ. Dette fungerer så langt ikke etter 
intensjonen. Den tverretatlige satsingen i Oslo (Oslo City) har pr 
dags dato ikke mottatt noe fra partene som går inn under 
kategoriene tips, erfaringsdeling eller trender/utvikling. I møtet 
forelå det ikke oppdatert informasjon fra Bergen eller Stavanger.  
 
Enkelte steder kommer det inn deling av informasjon direkte fra 
forbund og bransjeforeninger. 
 
Partene kommenterte at de nok hadde en vei å gå, men at de 
ønsket å få dette til å fungere.  
 
Vedtak: Problemstillingen tas opp på neste møte. I forkant sender 
sekretariatet ut et notat om status og erfaringer så langt. 
 

4. Arendalsuka   
 
Det ble lagt fram en evaluering av vår deltagelse på Arendalsuka. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Sekretariatets konklusjon på evalueringen er: 
- Vi bør være tilstede på Arendalsuka med stand og 
arrangementer 
- En arbeidsgrupp kan dras med inn i planleggingen 
- Debattpanelet må ha færre debattanter 
- Bakgården må tilby kortbetaling hvis vi skal være der i 2016 



 
 

 
 
 

- Vi bør ha et eget «produkt» å lansere, f.eks en undersøkelse, 
verktøy, kampanje 
- Vi bør tilstrebe å bruke Arendalsuka mer til å lage stoff som kan 
brukes i andre sammenhenger 
- Planleggingen bør begynne tidlig 
- Generelt bør vi bygge på de erfaringene vi har gjort – og utvikle 
oss videre. 
 
Vedtak: Det gis tilslutning til konklusjonen på evalueringen av 
SMSØ's deltakelse på Arendalsuka. 
 

5. Spleiselaget Regnskap  
 
Ny versjon av regnskapskurset for ungdomsbedrifter skal være 
klart for lansering 1. oktober. Den nye versjonen av opplegget skal 
benyttes på alle regnskapskurs i dette skoleåret. De lokale 
veilederne er orientert. Første opplæringsrunde foregår som 
videomøte 30. september. Den nye versjonen bygger på den 
gamle, men første halvdel av opplegget er nå heldigitalt. 
 
Det vil bli vurdert om en neste generasjon av regnskapskurset 
skal innrettes mot alle grundere, og ikke bare ungdom.  
 

6. Fornyet søknad fra SMSØ Hordaland. 
 
I ny søknad presiseres det at alle partene står bak søknaden. 
En slik lokal satsing passer godt inn i tanker om et samarbeid med 
Frivillig Norge, og vil kunne fungere som en pilot for å utvikle 
innhold og innretning.  
 
Det henvises til vedlagte innstilling. 
 
I søknaden anslås en økonomisk ramme på kr 50.000. Beløpene i 
søknaden synes å være inkludert mva. Statlige virksomheter 
budsjetterer nå ekskl. mva. Beløpet i søknaden korrigeres derfor 
til kr 42.000. 
 
Forutsatt en ny gjennomgang av tiltakets innhold, utvikling av 
egnet design og brukertesting på målgruppen, godkjennes 
søknaden med en maksimal ramme på kr 42.000. 
 
Vedtak: Søknaden innvilges.  
 

7. Nytt fra sekretariatet  
a. Digitalisering av Registerinfo går sin gang, både mht 

knytning mot sentral godkjenning og søkbarhet via 
Altinn. 

b. Arbeidsgruppene på innkjøp, Handle hvitt og ungdom 
er alle i virksomhet. Når det gjelder Handle hvitt var 
det møte i arbeidsgruppen 16. september. 



 
 

 
 
 

Konklusjonen på møtet var at det må arbeides med 
rammebetingelser som åpne data mv for å få på plass 
en ønsket mobilisering blant forbrukerne. I tillegg vil 
"Spleiselaget for voksne" være er aktuell vei. 

c. YS samlet sin SMSØ-representanter til en 
heldagssamling 7. september. Samlingen ble vurdert 
som nyttig, både fra YS og SMSØ-sekretariatets side. 

d. Sekretariatet deltok i konferanse i regi av UE 
Europa/EU 8. september. Vårt samarbeid med UE 
skaper gjenklang ute i Europa. 

e. Spleiselaget VGS har vunnet Sølvtaggen for august 
2015. Dette er en bransjepris, og gis til digitale 
satsinger, først og fremt innen reklame. At Spleiselaget 
VGS som et informasjonstiltak har vunnet denne prisen 
er oppsiksvekkende og viser at vi har gjort mye riktig. 
 

8. Eventuelt 
 
Nettsiden bekjempsvartarbeid.no er nå lansert. Bak denne 
satsingen står private aktører. Partene i SMSØ stiller seg 
avventende til initiativet. BSA's påstand om samarbeid med 
kontrollmyndighetene er ikke verifisert. Det oppfattes også som 
uheldig at et privat initiativ skal være mottaker av tips om svart 
arbeid. 
 

9. Neste møte 
Neste møte er berammet til 1.desember kl 1200-1500 hos KS. 

 
 


