Sak
Dato
Tilstede

Forfall
Referent
Møteleder

Møte SMSØ hos YS
21.03.2017 kl 12:00 – 14:30
Øivind Strømme, Skatteetaten
Pia Høst, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Jens Petter Hagen, Fellesforbundet
Maj Hines, NHO
Audun Lågøyr, BNL
Siri Westgård, KS
Signy Svendsen, Unio
Gunn Kristoffersen, YS
Jon Arild Ruud, sekretariatet
Karl Børre Reite, sekretariatet
Karl Børre Reite, Skatteetaten
Øivind Strømme

1. A-krim: Næringsguide, nytt tiltak
Tor Kristian Gulbrandsen fra Skattedirektoratet informerte om tiltaket "Næringsguide".
Dette er et tiltak som retter seg mot utenlandske enkeltpersonsforetak i risikobransjer,
foreløpig i en pilot to steder i landet. Tiltaket er en tett oppfølging over tid, hvor både
veiledning og kartlegging står sentralt. Piloten skal evalueres 15.mai.
Presentasjonen og tiltaket ble godt tatt i mot.
Presentasjonen ligger som vedlegg 1.

2. A-krim: Årsrapport
Felles årsrapport 2016 og ny felles handlingsplan mellom Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og
Skatteetaten for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet ble delt ut.
Dokumentene ligger som vedlegg 2 og 3.

3. Handle hvitt-kampanjen
Handle hvitt-kampanjen lanseres 15.mai.
Første bølge bli i hovedsak på sosiale medier. Neste bølge kommer i september etter valget.
Arbeidsgruppen følger opp utviklingen og gjennomføringen av kampanjen.
Vedtak: Tatt til orientering.

4. Ny handlingsplan
Forslag til ny handlingplan ble lagt frem. Arbeidsgruppen og SMSØ hadde enkelte innspill
til ordlyden i handlingsplanen. Endringene ble tatt inn og planen ble deretter behandlet på
e-post.
Vedtak:

Ny handlingsplan er vedtatt på e-post 31.mars 2017 med endringer tatt opp i
møtet, se vedlegg 4..

5. Innkjøp – 10 strategiske grep
Referat fra møte i arbeidsgruppen (vedlegg 5) og en foreløpig statusoversikt over
vedtak/innsats i kommunene pr 31.12.16 (vedlegg 6) ble delt ut.
Intensjonen var å oppdatere de strategiske grepene og å starte et arbeid med å påvirke
arbeidet med oppfølging/kontroll i kommunene.
Seriøsitetsbestemmelsene i byggenæringen (KS, Difi, BNL, Fellesforbundet) er under
oppdatering/videreutvikling. Disse bestemmelsene er svært sentrale i våre grep. Det er
naturlig å avvente resultatet av dette arbeidet, før vi gjør endringer i de strategiske
grepene. Oppfølging og kontroll vil også bli behandlet i arbeidet med
Seriøsitetsbestemmelsene. Sekretariatet deltar i arbeidsgruppene.
I dette arbeidet brynes politikk og jus mot hverandre. Det gjør at det er krevende å komme
frem til et omforent resultat.
SMSØ skal gjøre de strategiske grepene kjent for alle kommuner og fylkeskommuner i løpet
av 2017, jf SMK-strategien. Dette gjør behovet for oppdaterte grep ekstra tydelig.
Vedtak:

Videreutvikling og oppdatering av grepene settes midlertidig i bero, i påvente
av oppdateringen av Seriøsitetsbestemmelsene i byggenæringen.

6. Arendalsuka
Skisse til opplegg ble delt ut (vedlegg 7). Skissen ble tatt godt i mot.
Vedtak:

Skissen tas til orientering

7. Utfordring om samordnet initiativ
Svært mange med tilknytning til SMSØ mottok en e-post med en utfordring om et
samordnet initiativ mot svart økonomi i renholdsbransjen. Det var behov for å sikre et
samordnet svar. I tillegg inneholdt e-posten elementer der partene i SMSØ har forskjellig
ståsted. Sekretariatet svarte avsenderen på vegne av alle. E-post og svar ligger som
vedlegg 8.
SMSØ bifalt måten saken ble behandlet på.
Sekretariatet følger opp saken videre.
Rutiner for tilsvarende saker tas opp på et senere møte.

8. Delingsøkonomiutvalget. Hva er interessant for SMSØ?
Trude Tinnlund informerte fra arbeidet i delingsøkonomiutvalget.
Privatpersoner er både tilbydere og forbrukere i delingsøkonomien. Kjøp og salg av ting og
tjenester skjer på andre måter enn tidligere ved at brukere og tilbydere kobles via en
plattform i form av en app. Dette gir færre rettigheter og andre regler enn man er vant til.
Med et komplisert regelverk kan det være en risiko for at vanlig privatpersoner blir
involvert i svart økonomi.
Det ble foreslått å sette ned en arbeidsgruppe som kan gi råd om hvordan man kan gjøre
det enkelt for privatpersoner å unngå svart økonomi i denne sammenhengen.
Det ble videre foreslått at rettsavdelingen i skattedirektoratet blir invitert til oppstarten,
for å gjøre rede for hva som er status på området.
Sekretariatet følger opp saken.

9. Møteplan
Følgende møter ble satt opp:
Tirsdag 30.mai, 1200-1430, Oslo (Unio)
Tirsdag 26.september, hele dagen, reisemøte (sted avklares senere)
-avreise mandag 25.september etter arbeidstid
-hjemreise tirsdag 26.september etter arbeidstid
Tirsdag 30.november, 1200-1430, Oslo (LO)
I tillegg kommer arrangementene i Arendalsuka, der flere av representantene vil være
tilstede.

10.Nytt fra sekretariatet
a)
Registerinfo er ytterligere forsinket. Ny lanseringsdato er ikke satt.
BNL poengterte at det er viktig å forsere dette arbeidet, bl.a i forbindelse med
Forbrukerrådets håndverkerportal.
b)
SMSØ er 20 år i 2017. Sekretariatet foreslo å markere dette med en nordisk konferanse til
høsten. Møtet ga gode innspill på forslaget. Sekretariatet legger frem en sak til neste møte.

