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1. Arbeidslivskriminalitet
Monica Bredesen (Skattedirektoratet) informerte om nyheter innen a-krim. Presentasjon
ligger som vedlegg 1 a og b. Rapport om deling av informasjon samt veileder ligger som
vedlegg 2 og 3.
Det blir opprettet to nye sentre så snart som mulig. Sted bestemmes av etatene i samarbeid.
Det er utviklet systemer for deling av informasjon og deling av metodikk, slik at det skal
være lettere for etatene å jobbe sammen. Eksempler ble vist frem. Det utvikles felles plan og
en ny felles styringsmodell. Rapportering for 2016 leveres ASD 15.februar og kan
gjennomgås på neste SMSØ-møte.
Internasjonalt samarbeid er godt i gang på flere plan. EU har initiert et prosjekt der både
etatene og arbeids- og næringslivet deltar. Skatteadministrasjonene har også et eget
prosjekt. Det vil foreligge resultater i juni.
NHO etterspurte kvalitetssikrede tall på omfang av svart økonomi. Skatteetaten starter i
2017 et langsiktig arbeid med randomiserte kunnskapskontroller, samt utvikling av den
ordinære kontrollvirksomheten for kunnskaps- og analyseformål.

2. Nye Handle hvitt
a) Status
Kampanjen er ikke klar for lansering i februar. Dette skyldes sykefravær i desember, samt
faglig uenighet i Skatteetaten.
Det ble i møtet fremført at det viktigste er at vi får en god kampanje som alle kan stille seg
bak. Det ble også vist til tidligere diskusjoner om dette i arbeidsgruppen og i SMSØ.
b) Lansering
Lansering flyttes til mars, med andre bølge i mai.

3. Ny handlingsplan
Arbeidsgruppen hadde møte 6.januar hvor innspillene fra gruppearbeidet på
årskonferansen ble gjennomgått.
Utgangspunktet er at det gjøres mye bra arbeid i dag. Det er behov for spissing, justering,
forbedring, videreutvikling og enkelte nye elementer. Det ble presisert at det må tas hensyn
til kapasitet vied utvikling av ny plan.
Enkelte tema ble gjenstand for diskusjon:
SMSØ er for tiden en av Ungt entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Det har også en
økonomisk side. Så lenge vi betaler for å være partner, er det viktig at vi utnytter de
mulighetene samarbeidet gir oss. I dag er det hovedsaklig Skatteetatens ressurser
(dagsverk) som benyttes her. En økning av antall dagsverk her må trolig i hovedsak
fordeles på de andre partene i SMSØ. Partnerskapet bør utredes godt i god tid før
inneværende avtale går ut.
Vi bør se på hva SMSØ kan bidra med inn mot anbudsportaler. BNL fremholdt at det ikke er
nok å hjelpe forbrukeren. Vi må også finne gode måter å gjøre de seriøse bedriftene
tilgjengelige for forbrukerne på også. LO og NHO m.fl var opptatt av at det ikke må bli for
mange steder å sjekke. LO fremholdt at man må kunne pålegge portalene å gjøre en
vurdering av hvem man formidler. NHO fremholdt at portalenes/formidlernes ansvar ofte
fremstår som uklart mhp reklamasjon osv. Diskusjonen ble avsluttet med å poengtere at
samarbeidsavtalen gir rom for å arbeide med denne typen spørsmål og at det kan være
interessant.
Kurs for arbeidsinnvandrere i den norske modellen ble også nevnt spesifikt.
Sekretariatet vil innhente noe mer informasjon fra bransjer/næringer som er utsatt for
svart økonomi. Deretter vil det bli utarbeidet et første forslag til handlingsplan som vil bli
behandlet av arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppens forslag vil bli lagt frem til behandling av SMSØ så snart som mulig.

4. Arendalsuka
Arendalsuka gjennomføres 14-19. august. Strukturen er noe annerledes enn tidligere år,
ved at partilederdebatten er planlagt allerede første kveld. SMSØ-sekretariatet deltar på
informasjonsmøtet 25.januar.
Svarte natta må flyttes til onsdag 16.august på grunn av annet arrangement. Vi er fortsatt i
Bakgården.
Fellesforbundet og YS har flere større arrangement tirsdagen. Unio og YS planlegger ikke å
ha stand. LO og NHO er tungt tilstede. Mesterbrevnemda er tilstede og ble nevnt som en
mulig samarbeidspartner for SMSØ.
Vi setter opp et samordningsmøte i februar med følgende deltakere:

Marianne Fromreide
Bjørn Erik Dahl
Vidar Grønli
Erik Lundeby
Signy Svendsen
Gunn Kristoffersen
Ernst Larsen

KS
LO
Fellesforbundet
NHO
BNL
Unio
YS
Skatteetaten

Utkast til SMSØ's program behandles neste møte.

5. 10 strategiske grep - status
Skatteetaten rapporterer på antall kommuner som har gjort vedtak pr 31.12.2016 gjennom
sin normale årsrapportering. Denne rapporteringen er klar 15.februar. Deretter vil disse bli
fordelt på kategorier:
-10 strategiske grep (rent eller små endringer)
-seriøsitetsbestemmelsene
-andre modeller
-ingen vedtak
Troms fylkeskommune har vedtatt de 10 strategiske grepene. Det er også en rekke vedtak i
Trøndelagsfylkene.SMSØ Oslo, Akershus og Østfold har gjennomført en god konferanse
som er omtalt på smsø.no.
Første februar deltar vi på Kontrollutvalgskonferansen, sammen med Anne Fikkan fra
Riksrevisjonen.

6. Registerinfo
Registerinfo vil ferdigstilles i løpet av januar. Det var tidligere meldt ferdigstilling tidlig i
januar, men dato er nå 31.januar. Registerinfo utvikles sammen med en rekke andre
produkter i et prosjekt som nærmer seg sluttdato.
Registerinfo vil gi innkjøpere tilgang til en utvidet skatteattest i sanntid, via et elektronisk
fullmaktsystem. Det ble uttrykt forventning til Registerinfo og videre arbeid med åpne
næringslivsdata. Kombinasjon med f.eks konkursregister vil være effektivt.
Referentens kommentar: Registerinfo er i etterkant ytterligere utsatt. Det er foreløpig ikke
satt ny dato.

7. Eventuelt
a)
Ny rutine: Innspill til agenda
 Mail om innspill til agenda sendes ut til partene 3 uker før SMSØ-møtene
 Saker sendes inn i løpet av påfølgende uke
 Agenda med saksdokumenter sendes ut 1 uke før møtet

b)
Debatten om kontanter er oppe igjen, bl.a med et forslag fra Høyre. Forbrukerrådet er også
ute med et utspill. De mener at bedrifter kan la være å ta i mot kontanter, så lenge de tilbyr
et gratis alternativ.
http://www.vestviken24.no/vv24naringsliv/okonomi-ognaringsliv/varehandel/butikker-kan-nekte-deg-a-betale-med-kontanter-men-de-ma-ha-etgodt-alternativ/s/5-83-57533
c)
Unio foreslo å ta inn en redegjørelse fra delingsøkonomiutvalget neste møte.
d)
Skatteetatens innovasjonsblogg kan være verdt å følge
www.beta.skatteetaten.no
e)
Neste møte: 21. mars 12:00 – 14:30. Sted bestemmes senere.

