
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. NHO's tiltakspakke mot a-krim 
 
Maj Hines orienterte om tiltaksplanen. Planen er forankret i NHO's arbeidsgiverbarometer, 
hvor 66 % av bedriftene opplever konkurranse fra useriøse aktører. 
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 

2. Risikobilde ungdom 
 

Arbeidsgruppe ungdom har utarbeidet et risikobilde. Siste versjon er ute på høring i 
arbeidsgruppen.  Det er kun behov for noen mindre justeringer.  
 
Vedtak: SMSØ overlater endelig godkjennelse av risikobildet til arbeidsgruppe ungdom. 
 

3. Vårt lokalsamfunn 
 
Evalueringen av Vårt lokalsamfunn 2017 ble gjennomgått. VL er et godt produkt for 
barneskole. Vi dekker en god andel av årskullet og får god spredning i andre kanaler. Vi bør 
ta sikte på å videreføre den årlige aksjonen så sant det er budsjett til det. Det bør tas sikte 
på å rekruttere bredt over hele landet. Partenes deltakelse er ikke begrenset til de som 
sitter i SMSØ fylke.  
 
Vedtak: Årets Vårt lokalsamfunn-aksjon legges til uke 45, med hoveddag onsdag 7.november 
2018. Vi ønsker å rekruttere bredt, med flest mulig deltakere over hele landet. I tillegg ønsker 
vi at toppledere fra partene skal delta på en skole i Oslo-området.  
 
UE Norge dekker kostnaden til materiell for denne aksjonen i 2018. 
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4. Arendalsuka 
 
Det ble lagt frem en gjennomføringsplan med følgende elementer: 
 

 Svarte natta onsdag, yrkesfag, lærlinger og faglærte 
 Den store skattejakten, onsdag (Arendalsuka Ung)  
 Seminar torsdag, ID-problematikk 
 Spleiselaget hjelper deg, fredag 
 Stand, Handle hvitt + markedsføring av arrangementer 

 
Det var enighet om rammene. Tematikken trenger spissing.  
 
Aslak Bonde leder Svarte natta. 
 
Vedtak: Skissen legges til grunn i planleggingsarbeidet.  

 

5. Lokal organisering 
 
Vedtak: SMSØ ønsker å se på den lokale organiseringen, for å sikre forebyggende innsats 
også i fremtiden. 
 
Det er naturlig å gjøre dette nå, ut fra omorganiseringen som skjer på en rekke områder i 
samfunnet og innspill fra SMSØ lokalt. 
 
Det gjennomføres en workshop med bred representasjon fra SMSØ lokalt våren 2018. 
 
Workshopen skal gi innspill til en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til ny 
organisering i løpet av høsten 2018.  
 
Ny organisering skal være på plass 1.1.2019. 
 
Partene dekker sine egne reisekostnader i forbindelse med workshopen og arbeidsgruppa. 
 

6. Handle hvitt kampanjen, status 
 

Det ble vist eksempler på aktiviteter som gjennomføres med Handle hvitt-materiell og 
budskap.  
 
Bl.a. er vi til stede på ishockeykamp Lillehammer-Storhamar, boligmessen på 
Hellerudsletta og på en rekke interne arrangementer i Skatteetaten.   
 

7. Handlehvitt.no - videreutvikling 
 
a) 
Vedtak: Vedlagt notat om videreutvikling av handlehvitt.no legges til grunn i videre arbeid 
med nettsiden.  
 
b) 
SMSØ har foretatt en vurdering av firmasjekken på handlehvitt.no. Firmasjekken ble 
lansert i 2011. Den henter og tolker opplysninger fra Brønnøysundregisteret, viser om en 
bedrift er registrert for merverdiavgift og gir forbrukeren råd om kontrakt, faktura og 
betaling via bank.  
 



 
 
 

 
 
 
 

Firmasjekken løste utfordringene vi hadde i 2011, bl.a. med uregistrerte bedrifter. Etter 
dette har modusen endret seg hos de kriminelle. De aller fleste a-krim aktørene sørger i 
dag for at bedriftene er registrert. Taushetspliktsreglene har imidlertid foreløpig ikke 
endret seg.  Vi har derfor ikke mulighet til å legge inn ytterligere opplysninger på en enkel 
måte. 
 
Situasjonen nå er at firmasjekken ikke gir nok opplysninger til at forbrukeren skal kunne 
kjenne seg trygg. Det er en risiko for at firmasjekken kan gi en falsk trygghet. Ut fra dette 
bør vi sette firmasjekken inaktiv. Samtidig finnes det heller ikke andre løsninger som gir 
denne tryggheten. Det er et presserende behov for å gjøre flere opplysninger tilgjengelige, 
og for å presentere disse i en tolket versjon for forbrukeren.  
 
Vedtak: SMSØ setter firmasjekken på handlehvitt.no inaktiv frem til det finnes en mulighet 
for å gi forbrukerne gode nok opplysninger til å kunne handle hvitt.  

 

8. Masteroppgaver NHH 
 
Vi har gjennom Skatteetatens samarbeid med NHH mulighet til å komme med innspill til 
masteroppgaver. Det er forholdsvis få oppgaver innen a-krim og forebygging/holdnings-
endring mot svart økonomi, så behovet er til stede.  
 
Innspill på tema sendes sekretariatet innen 28.februar. 
 
 

9. Innkjøp, 10 strategiske grep 
 

Det har kommet inn flere spørsmål om hvorvidt SMSØ bør tilby veiledning til kommuner og 
fylkeskommuner i oppfølging av de 10 strategiske grepene.  
 
SMSØ er, som tidligere, samstemte i at dette ikke er vår oppgave. 
 
SMSØ's oppgave har vært å legge til rette for politiske vedtak på en omforent og 
kvalitetssikret måte. Dette har vi gjort gjennom 10 strategiske grep. Som i andre 
sammenhenger er det opp til de som fatter vedtak å følge opp disse. Et av punktene i de 
strategiske grepene er nettopp at det må settes av nødvendige ressurser til oppfølging og 
kontroll.  
 
SMSØ har i de 10 strategiske grepene bl.a. vist til hvor man kan finne informasjon om 
oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. 
 

10. Planer for 2018 og budsjett 
 
Det ble lagt frem en oppdatert handlingsplan. Enkelte poster er fjernet eller endret på 
grunn av budsjettkutt. Det er også gjort enkelte andre oppdateringer i planen. 
 
Vedtak: Oppdatert handlingsplan legges til grunn for videre arbeid 
 

11. Neste møte 
 
31.mai 2018. Sted ikke bestemt.  


