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1. A-krim: Beregning av omfanget
Thomas Myhrvold-Hanssen og Terje Nordli, Skattedirektoratet, redegjorde for arbeidet
med å tallfeste omfanget av a-krim. Arbeidet er ikke ferdigstilt og vil bli publisert senere.
Det synes å være gode grunner for å omtale omfanget av a-krim i et spenn og ikke i eksakte
beløp.
NHO bemerket at det også er interessant å se på sammenligninger med andre land.
Innlederne redegjorde for arbeidet som gjøres på dette området i internasjonale
organisasjoner, men også for metodiske utfordringer som gjør slike sammenligninger
utfordrende.

2. Handle hvitt-kampanjen
Ragnhild Elvestad, Skattedirektoratet, redegjorde for erfaringene fra første bølge i Handle
hvitt-kampanjen. Presentasjon ligger som vedlegg 1.
Filmene og kronikken har god spredning totalt sett. Det er litt ulike erfaringer fra de ulike
partene på respons. Fullstendige tall vil bli samlet og lagt frem senere.
Neste bølge er under utvikling og har tentativ lansering etter valget i september.

3. Ny handlingsplan-detaljert versjon
Handlingsplanen ble vedtatt i forbindelse med forrige møte. Sekretariatet har deretter
utarbeidet et forslag til en detaljert versjon (styringsdokument). Utvalgte deler av dette ble
diskutert og justert i møtet, typisk der det var behov for å se på ressursbruk og
prioriteringer. Dokmentet inneholder også tidspunkt for gjennomføring. Godkjent versjon
er vedlagt referatet (2).
NHO etterspurte en plan over lokale tiltak. En skisse er lagt ved referatet (3).
Arbeidsgruppe Ungdom starter opp igjen etter sommeren, jf 1.8 i handlingsplanen.
Arbeidsgruppe Handle hvitt er i fullt arbeid.

Arbeidsgruppe Innkjøp skal oppdatere de strategiske grepene. Her venter vi på arbeidet
med seriøsitetsbestemmelsene. Gruppen skal også arbeide med bestillerrollen i
næringslivet.
Arbeidsgruppe Handlingsplan er nedlagt etter at arbeidet er ferdigstilt.
Arbeidsgruppe Delingsøkonomi er foreløpig ikke etablert.

4. Arendalsuka, konsept og bemanning
Konsept og bemanning ble presentert. De fleste eksterne navn er på plass og rammene er
satt. Forespørsel om konkrete debattema kommer ut på e-post ganske raskt. Det vil også i
stor grad styre hvem som skal "på" i de ulike sekvensene. Alle partene vil delta i en eller
annen form, men ikke nødvendigvis som debattdeltakere. Det gjenstår en del "finpuss" for
å presentere arrangementene på en best mulig måte.
Standen vil bl.a ha toppledervideoer. Det kommer en bestilling på dette.

5. Vårt lokalsamfunn
Vi gjennomfører en landsdekkende aksjon på Vårt lokalsamfunn i uke 44.
Aksjonen planlegges sentralt. SMSØ fylke melder inn hvor mange veiledere de kan stille
denne dagen. Alle planlagte oppdrag må gjennomføres. Det innebærer at eventuelle forfall
må dekkes opp av hver enkelt part.
Resten av året gjennomfører vi ikke VL på SMSØ's regning.

6. Nordisk samarbeid
Sekretariatet har gjennomført et møte med Hallo Norden.
De spiller inn ideen om å koble en nordisk forebyggingskonferanse mot svart økonomi opp
mot det nordiske skatteseminaret de selv planlegger vinteren/våren 2018. Det mener at
det er interessant med en separat samling, men tror det er synergier å hente i å legge disse
sammen. Hallo Norden gir gjerne input til nordiske perspektiver i vårt arbeid.

7. Reisemøtet 25-26.september
Reisemøtet legges til Stavanger. Detaljene er ikke klare, men det vil bl.a inneholde et besøk
på a-krimsenteret.

8. Registerinfo, status
Pia Høst redegjorde for status.
Registerinfo er prioritert, men det har oppstått utfordringer med en av modulene som vi
ikke foutså når arbeidet startet opp. I denne løsningen åpner Skatteetaten sine systemer ut
mot eksterne og det gjenstår avklaringer knyttet til dette før løsningen kan lanseres. Det er
satt opp en plan for å løse dette, men det er forholdsvis mange ukjente elementer. En mulig
løsning er å produksjonssette de andre modulene først, selv om det ikke vil være en fullgod
løsning. Registerinfo er løftet opp i skattedirektørens ledergruppe og Skatteetatens
toppledermøte på IT.

Målgruppen til Registerinfo er enkeltstående innkjøpere for enkeltoppslag.
Seriøsitetssjekker har andre behov som må løses separat. Difi/Brønnøysund har kontaktet
Skatteetaten for å kunne bruke innholdet/opplysningene i Registerinfo i utviklingen av
dokumentasjonsbevis for offentlige anskaffelser. Vi antar at flere kommer til å komme med
denne typen henvendelser, f.eks Forbrukerrådet (Håndverkerportal). Denne typen brukere
vil trolig ikke benytte Registerinfo-grensesnittet, men vil ha behov for å få tilrettelagt
opplysningene i en "storkundeversjon".

10.Nytt fra sekretariatet
a)
Arbeidet med oppdatering av de strategiske grepene er fortsatt satt i bero, mens vi venter
på forhandlingene rundt seriøsitetsbestemmelsene. Planlagte innsalgsaktiviteter mot
kommunene går sin gang, i tillegg til forespørsler. F.eks var SMSØ Møre og Romsdal i
kontakt med Sunndal kommune forrige uke. Her var det Difi som formidlet kontakt. For
øvrig lanserte Oslo kommune Oslomodellen nylig.
b)
Det ble orientert om aktiviteter som Hvitvaskingskonferanse i Trøndelag, fra SMSØ-møte
på Agder, Spleiselaget Byen på NKUL-konferansen (IT i skolen) og NM for
ungdomsbedrifter.

