
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Nytt medlem fra BNL 
 
Jørgen Leegaard går inn som nytt medlem fra BNL. Han er direktør for samfunnspolitikk i 
BNL og er sentral i organisasjonens seriøsitetsarbeid. 
 

2. A-krim 
 

Monica Bredesen, Skd, gjennomgikk rapport med omtale av a-krimsentrene og Felles 
styringsmodell for a-krim. Rapporten ble delt ut sammen med OECD's rapport "Shining 
Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats". 
 
Etter gjennomgangen av rapporten ble det etterlyst en kobling mellom a-krimsentrene og 
andre offentlige aktører, f.eks. Direktoratet for byggkvalitet. Både fellles handlingsplan og 
Felles stryingsmodell pålegger og påpeker viktigheten av å samarbeide også med andre 
myndigheter. Det arbeides videre med å synliggjøre disse aktørene i samarbeide, bla 
gjennom Veileder for beste praksis – Bygg og anlegg. 
 
Det ble også presisert at det er etatslederne som er ansvarlige for den enkelte etats 
arbeid/prioriteringer inn i a-krimarbeidet. 
 
Stattsekretær Morten Bakke i ASD har et koordinerende ansvar for a-krimarbeidet. Det er 
arbeid i gang for å få til et bedre/strammere samarbeid på tvers av etater/organisasjoner. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen vil slå ut 
for etatenes kontrollvirksomhet. Det er foreløpig vanskelig å fastslå hvordan denne vil slå 
ut, men hver etat må gjøre sine prioriteringer. 
 

3. Handlehvittkampanjen, status 
 
Bente Karmann Tranberg, Skd, gjennomgikk Handlehvittkampanjens synlighet på 
Facebook. Erfaringene fra siste runde er at lederfilmen skaper lite engasjement, men er god 
omdømmebygging. Animasjonsfilmen "Fellespotten" har så langt kun vært "på" i en uke, 
men her er engasjementet vesentlig høyere. Presentasjon er vedlagt referatet. 
 
LO opplyste at de gjerne stiller med intern kompentanse til utvikling og tilrettelegging av 
senere tiltak knyttet til sosiale medier. 
 
Inngangen på Handlehvittkampanjen ble igjen diskutert, men det var enighet om at vil må 
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fullføre kampanjen innenfor de rammer som er vedtatt. 
 
Jon Arild Ruud, Skd, redegjorde for lokale SMSØ-aktiviteter knyttet til 
Handlehvittkampanjen. Bildepresentasjon er vedlagt referatet. 
 
Foreløpige erfaringer med lokal aktivitet er at standvirksomhet er en god 
oppmerksomhetsskaper. Annonsering/reklame i seg selv blir fort noe usynlig. Når 
mennesker i tillegg fronter budskapet, så bygger dette opp om annoseringen og skapet 
større oppmerksomhet. 
 

4. Planlagt stortingsmelding om forbrukerpolitikk 
 
SMSØ fikk en egen forespørsel fra Finansdepartementet om innspill til en planlagt 
stortingsmelding om forbrukerpolitikk. For første gang skal man nå se på svart økonomi og 
arbeidslivskriminalitet opp mot forbrukerpolitiske spørsmål. Henvendelsen hadde svært 
kort frist. Forslag til svar ble sendt på høring blant partene før henvendelsen ble besvart. 
Svaret ligger som vedlegg til referatet. 
 
Hovedpunkter i SMSØ's svar er:  

 Mer samordnet veiledning 
 Videreutvikling av www.handlehvitt.no  
 Forbrukere må gjøres i stand til å velge bort useriøse 

 
Arbeidet med tidligere utredningsarbeid viser at det er store forskjeller i prioriteringer og 
ønskede løsninger. Det er derfor viktig at partene i SMSØ er godt representert i arbeidet 
med stortingsmeldingen. 

  

5. Risikobilde ungdom 
 
Saken utsatt til neste møte pga tidspress i møtet. 
 

6. Vårt lokalsamfunn 
 

Saken utsatt til neste møte pga tidspress i møtet. 102 skoleklasser besøkt i løpet av uke 44. 
 

7. Innkjøp 
 
I forbindelse med avtalen mellom Fellesforbundet, KS, Difi og BNL fra 16. november 15 ble 
det opprette en følgegruppe som skulle følge utviklingen i bruken av bestemmelsene, og 
arbeide med mulige innstramninger i bestemmelsene etter hvert som det ble aktuelt.  
 
Bakgrunnen for at seriøsitetsbestemmelsene ble utviklet var at det var et behov for en 
samlet anbefalt bestemmelse etter at vi fikk Skiens-modellen i 2014, Telemarks-modellen i 
2015 samtidig som flere andre fylker og kommuner utviklet sine egne varianter av disse.  
 
Oslo kommune lanserte Oslo-modellen 19. mai 2017. De forskjellige bestemmelsene har 
noe forskjellig innhold og krav. Oslo-modellen blir for håndverksmiljøene i BNL sett på som 
"gull-standarden" det vil si 50 % fagarbeidere, 10 % lærlinger, ett ledd i kontraktskjeden, i 
det alt vesentlige fast ansatte og at innleie er å ledd i kontraktskjeden. 
 
Det ble derfor gjennom 2017 drøftet hvordan seriøsitetsbestemmelsene kunne justeres, 
særlig når det gjaldt punktet om lærlinger. Dagens bestemmelser jar krav om 7 % 



 
 
 

 
 
 
 

lærlinger. I tillegg er det behov for mindre korrigeringer på grunn av endringer i lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Fra KS sin side er det fremsatt krav om at punktet om lærlinger må endres til forskriftens 
krav; det vi si en eller flere lærlinger og ikke en prosentsats. De mener at en prosentsats 
kan være ikke proporsjonal, og ikke lovlig. Det er positive til å øke prosentsatsen for 
fagarbeidere opp til 50 %.  
 
Følgegruppen, og en engere gruppe, drøftet lærlingklausulen i flere runder, men kom ikke 
ferm til enighet fordi KS ikke ville endre sin oppfatning.  
' 
BNLs styre drøftet saken i sitt styremøte 14. november og styret sluttet seg der til forslaget 
om et felles brev fra Fellesforbundet og BNL. Felles brev ble oversendt KS sin politiske 
leder Gunn Marit Helgesen før nytt. Vi har per i dag ikke fått svar fra KS. I brevet ba 
Fellesforbundet og BNL om møte med KS for å drøfte hvordan vi sammen kan arbeide for 
et seriøst arbeidsliv. Tanket var at deretter løser vi problemer med lærlingklausulen.  
 
Saken er derfor fortsatt ikke løst, men saken må løses i løpet av første halvår 2018. 
 

8. Lokal organisering 
 
SMSØ Norge har besluttet å slå sammen SMSØ Oslo/Akershus og SMSØ Østfold. 
Det var fylkene selv som ønsket sammenslåingen. 
Den nye gruppen vil ha navnet SMSØ Oslo, men vil ha fylkene Oslo, Akerhus og Østfold som 
sitt område. 
 
Sammenslåingen gjelder fra 1.januar 2018.  
  
Organisering  – etter samarbeidsavtalen: 
• 2 representanter fra Skatteetaten regionalt – en skal være fast sekretariat 
• En representant for hver av de samarbeidende organisasjoner nevnt i del I 
• Leder skal velges blant disse 
Det er anledning til å oppnevne arbeidsutvalg og/eller faste deltakere fra andre 
forvaltningsenheter og organisasjoner enn de som er nevnt i del I. Dette må skje ut fra en 
vurdering av behov for særskilte kompetanse og/eller ønske om supplerende 
samarbeidsrelasjoner som kan styrke det regionale arbeidet. 
 
Deltakere fra andre forvaltningenheter/organisasjoner som allerede er med i samarbeidet 
lokalt, videreføres med èn representant fra hver part (ikke en fra hvert fylke).  
 
Skatt øst har oppnevnt Tone Gladheimom lederrepresentant og Anne Lise Noren som 
sekretariat. 
 

9. Arendalsuka 2018 
 

SMSØ's tilstedeværelse på Arendalsuka 2018 ble diskutert. Følgende kommentarer tas med 
videre: 

 Aktivitet rettet mot barn/unge bør være knyttet opp mot et av våre eksisterende 
produkter rettet mot målgruppen. 

 Svarte natta i Bakgården vil bli arrangert onsdag 15. august. Hvis mulig er det 
ønskelig med kvinnelig artist denne gangen. 

Skattedirektoratet har spilt inn flere tema til den sentrale programmet. Sektortenking i 
offentlig virksomhet er ett av forslagene. Dette oppfattes som svært relevant. Flere av 
organisasjonene ønsker å bidra inn mot dette. 



 
 
 

 
 
 
 

10. Møteplan 2018 
 
Forslag til møter sendes ut i etterkant av møtet. Avgjøres gjennom epostbehandling. 
 

11. Eventuelt 
 
BNL stilte spørsmål om hva statsbudsjettet 2018 vil bety for SMSØ's arbeid. Sekretariatet 
utarbeider et oversikt, inkl. budsjettsituasjonen for 2018. 
 
Jon Arild Ruud, skd, redegjorde kort om skattekort på nett for utenlandske arb.takere. 
Denne løsningen ble svært godt mottatt av spesielt byggenæringen. Flere av partene lovte å 
promotere ordningen til sine målgrupper. Sekretariatet oppretter kontakt mellom EFF 
(Etatenes fellesfovaltning) og partene. 
 
Fra lokalt hold stilles det spørsmål om oppnådde resultater i SMSØ-arbeidet sentralt. 
Arbeidet sentralt er ofte mer av strategisk art og inn mot de som bestemmer 
rammebetingelsene. Tidshorisonten på sentrale initiativ vil derfor også ofte være adskillig 
lengre enn operative, lokale tiltak. 


