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1. Nytt medlem fra NHO.
Audun Lågøyr, Byggenæringens Landsforening kommer inn som nytt medlem fra NHO.
Jostein Hansen NHO Reiseliv går ut. BNL er den tredje landsforeningen som er inne fra
NHO-systemet. Den første var NHO Håndverk. LO-systemet er på sin side representert med
Fellesforbundet.

2. Arbeidslivskriminalitet, status
Monica Bredesen, Skattedirektoratet, Se vedlagt presentasjon. (1).
Det ble en diskusjon rundt synlighet av kontroll. Deler av næringslivet og partene ellers
opplever et mindre kontrollnivå mot de kriminelle enn det som fremgår av Skatteetatens
tall. Dette oppfatningsgapet bør lukkes. Det er inntrykk av at det gjøres en god innsats i
privatmarkedet i deler av landet.
Bransjene har fremdeles et inntrykk av at verstingene kontrolleres mindre. BNL/NHO
argumenterer for tverretatlige sentre i alle politidistrikter.
SMSØ ønsker informasjon direkte fra et av de tverretatlige sentrene i et senere møte.

3. Handle hvitt
Silje Undahl holdt en presentasjon, se vedlegg (2).
Forskningen viser at det som fungerer best på skattemoral er å henvise til
flertallet/gruppenorm.
TRY viste frem et utvalg innganger til kampanje. Det er gjort et godt grunnlagsarbeid i
SMSØ's arbeidsgruppe Handle hvitt, og i skatteetatens fokusoppgave i Trondheim.
Hovedlinjene i dette arbeidet står seg både når det gjelder innretning, fremdrift og metoder.
Utfordringen har vært å finne en inngang som har stoppeffekt, som bidrar til endring av
sosial aksept og som partene kan stille seg bak.
Sekretariatet la frem en vurdering av inngangene som TRY har utarbeidet. Vurderingen ble
med enkelte endringer bifalt fra SMSØ.
Vedtak: Ideen "Foreldremøtet/Aulaen" prioriteres og settes i produksjon. "Pristilbudet" vil
kunne fungere som en del av en serie sammen med "Foreldremøtet/Aulaen". Det vil her
være et spørsmål om økonomi. Animasjonsfilmen vil kunne være nyttig til internt bruk,
men her finnes det også andre filmer produsert fra partene. Forslag 4, er ikke aktuelt.

4. 10 strategiske grep, Status
Sekretariatet la frem en oversikt over status. Videre arbeid; innsalg, implementering og
videreutvikling. Det gjøres et godt arbeid med innsalg. Det er fattet vedtak på vår modell i
noen få kommuner, mens flere har funnet inspirasjon i de strategiske grepene. Det er
likevel et inntrykk av at det er mulig å trykke hardere på både samlet og hver part for seg.
Arbeidsgruppen har foreløpig ikke foreslått dramatiske endringer i grepene, men det er
behov for en del justeringer.
Diskusjonene rundt nye terskelverdier kan gi et momentum for å relansere 10 gode grep.
SMSØ ønsker en ny oversikt over vedtak pr 31.12, på kommunenivå.
Vedtak: Arbeidsgruppen ser på nødvendige endringer i grepene, forslag til nylansering og
status pr 1.januar.

5. Arendalsuka
Sekretariatet la frem en evaluering og en bildepresentasjon, vedlegg (3). Denne ble tatt til
orientering.
Det er enighet om at SMSØ skal være på Arendalsuka. Neste år bør SMSØ's planlegging
legges enda tettere opp mot partenes egne aktiviteter slik at vi om mulig gjensidig kan
forsterke det enkelte arrangement.

Svarte natta er innarbeidet, men fremdeles er det for mange i panelet. Vi bør se på når vi
skal bruke politikere og hvilke vi eventuelt skal bruke.

6. Handlingsplan
Det er i prosessen viktig med innspill fra næringslivet. Dette ivaretas gjennom partenes
medvirkning i arbeidsgruppen.
Foreslått mandat ble vedtatt med et tillegg om at arbeidsgruppen skal ivareta kontinuitet i
arbeidet.

7. Årskonferansen 2016
Programskisse ble godkjent, og danner grunnlag for videre arbeid med konferansen.

8. Informasjon fra sekretariatet
a.
b.
c.

SMSØ Hordaland har stand på Yrkes-NM/Worldskills, Bergen 17. – 20. oktober
2016.. De benytter muligheten til å selge inn Spleiselaget Byen.
Samling for Spleiselagets veiledere ble gjennomført 21. og 22. september. Temaet
denne gangen var pedagogikk. Ca 60 veiledere deltok.
SMSØ runder 20 år i 2017. Dette vil vi forsøke å markere.

9. Eventuelt
NHO er bekymret for de nye terskelverdiene for offentlig innkjøp.

