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1. Referat og innledning
Referatet var etter ny rutine allerede godkjent på e-post.
Referatene legges ut på www.smsø.no etter godkjenning.
2. Evaluering Arendalsuka
Det ble gitt en presentasjon av opplegget for Arendalsuka.
Arrangementet ble i hovedsak godt gjennomført, med enkelte
forbedringspunkt . Dette er tatt ned i sekretariatets evaluering.
Oppfatningen er at Arendalsuka er en viktig og effektiv arena. Vi
bør være tilstede her i tiden fremover. Vinklingen bør
skreddersys for hvert år. Anbudsregler kan være interessant i
2015. Det bør settes på tilstrekkelige ressurser.
Vedtak: Vi deltar på Arendalsuka 2015. Vi har til intensjon å delta
årlig de nærmeste årene.

3. Evaluering "Ikke brenn deg"
Kampanjeaktiviteten ble evaluert i samarbeid med SMSØ Agder.
Hovedinntrykket er det har vært stor variasjon i gjennomføring
og gjennomslag. Aktiviteten stilte store krav til samtale, pakken
med solkrem og brosjyre var ikke selvforklarende nok, og
aksjonen passet ikke i alle sammenhenger. Giveaways med en viss
gjenbrukseffekt har ofte bedre effekt.
Aktiviteten var forholdsvis enkel å gjennomføre, men hadde stått
seg på å være ledd i "noe større".
Vedtak: Evalueringen ble tatt til etteretning.
4. Vårt lokalsamfunn
Det ble redegjort for den nær forestående aksjonen, der det er
planlagt gjennomføring av Vårt lokalsamfunn for opp mot 3000
barneskoleelever.
5. Videreutvikling av Samarbeid mot svart økonomi
Øivind Strømme og Trude Tinnlund innledet. Det ble lagt frem et
forslag fra LO som omhandlet samordning mot offentlige etater.
Dette åpnet for en debatt om Samarbeid mot svart økonomis rolle.
Forslaget om å invitere NAV, Arbeidstilsynet og Politiet med
lokalt, reiser spørsmål om vår rolle i forebygging kontra
kontroll/sanksjoner. Samtidig var det klart at avtalen åpner for å
invitere med andre lokalt, noe som også gjøres allerede i dag.
Rollediskusjonen avdekket en noe forskjellig tilnærming fra
partene og et behov for å gjennomdrøfte denne typen spørsmål.
Den store diskusjonen ble ikke landet. Det er viktig å ta denne
debatten før det gjøres store endringer.
Vi ønsker å se nærmere på hvilke møtepunkter partene har med
hverandre og Skatteetaten og hvordan vi kan oppnå bedre effekt
av samarbeidet i årene fremover.
LO's forslag ble oppfattet til å ligge innenfor dagens
samarbeidsavtale. Møtet ga tilslutning til forslaget.

Vedtak:
SMSØ i fylkene oppfordres, i tråd med
samarbeidsavtalen, til å utvide de regionale utvalgene ved å
invitere med Arbeidstilsynet, NAV, politiet og andre relevante
etater. Utvidelsen vil gi et bredere grunnlag for samarbeid og
drøfting av regionens utfordringer overfor svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet.
6. Årskonferansen "Mye på spill"
Konsept og foreløpig program for den forestående
årskonferansen ble lagt frem. Møtet hadde en del innspill, som ble
tatt med inn i arbeidet med ferdigstilling av programmet.
7. Nytt fra sekretariatet
Spillet Spleiselaget Byen er klart for lansering i ungdomskolen.
Det er behov for innsalg i skolen. Skatteetaten vil gjennomføre
store deler av innsalget. Det er behov for at alle bidrar. Det
foreslås å kutte ut "julekampanjen", og i stedet benytte SMSØ i
fylkene til innsalg av Spleiselaget Byen.
En brukerundersøkelse om svart økonomi i privatmarkedet er
nær ferdigstillelse, siste versjon av spørsmålstillinger ble lagt
frem.
Yrkes-NM gjennomføres i Trondheim i slutten av oktober. Vi har
stand og enkelte aktiviteter bemannet av SMSØ Sør-Trøndelag.
Novembermøtet foreslås flyttet til tirsdag 9.desember kl 1200.
Sted er ikke bestemt.
8. Eventuelt
NHO Reiseliv tok opp praktiseringen av personallistekontroller.
Flere av feilene som ble gjort i Sverige gjøres også i Norge, selv
om det ble advart om dette i forkant. Kontrollene rettes i for stor
grad mot seriøse bedrifter og legges også ofte til tidpunkt med
"unormal" drift, f.eks festivaler osv. Når man går bort fra faste
rutiner, vil det være lett å finne formelle feil hos de fleste. Dette

betyr at det ilegges gebyr på virksomheter som ikke driver med
svart omsetning.
Det bør i stedet gjøres målrettede kontroller mot de som benytter
svart arbeidskraft og har svart omsetning.
I forkant av dette møtet ble det arrangert et fellesmøte med SMSØ
Agder. De presenterte en del av sine tiltak og erfaringer med
gjennomføring av sentrale tiltak. Det ble også gjennomført et
bedriftsbesøk hos en frisørsalong, bl.a for å se på "kostnader ved
seriøs forretningsdrift".

