
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Status fra arbeidsgruppene 
 

SMSØ har opprettet 6 arbeidsgrupper for å forberede og utvikle saker ut fra 
handlingsplanen. Mandater for arbeidsgruppene er utarbeidet og godkjent av SMSØ via e-
postbehandling. 
 
Arbeidet og status i gruppene ble gjennomgått: 

Arbeidsgruppe Status Kommentar 
Bestillerrollen Jevnlige møter. Leverer etter 

mandatet. 
Difi deltar i tillegg til partene 

Ungdom Oppstartsmøte gjennomført  
Privatmarkedet Oppstartsmøte gjennomført  
Samfunnsdebatten I gang Arendalsuka hovedtema 
Arbeidslivskriminalitet Ikke i gang  
Seriøsitet i 
byggenæringen 

Ikke i gang Partene og eksterne deltakere. 
Invitasjon går ut før 17.mai 

 
Bestillerrollen leverte en ny og oppdatert versjon av 10 strategiske grep tidligere i år. 
Arbeidsgruppen er i gang med å se på kommuner og fylkeskommuners oppfølging og 
kontroll av kravene som stilles, enten man benytter våre grep eller andre modeller. Det er 
avgjørende at kommunene ikke bare stiller kontraktskrav. Kravene må også følges opp.  
 
Det er enighet om at det er Difis veileder som gjelder for oppfølgingen av lønns- og 
arbeidsvilkår. Det er imidlertid et behov for å gjøre et arbeid for å få frem en omforent og 
enkel metode for å følge opp og kontrollere tilleggskrav, slik som f.eks andel lærlinger og 
faglærte. I forbindelse med dette har det også kommet frem et behov for å justere og 
tydeliggjøre punkt 9 i de strategiske grepene.  
 
Når arbeidsgruppen er ferdig med oppfølging/kontroll, blir neste steg å se på innkjøp i 
næringsliv og organisasjoner.  
 
Arbeidet er nevnt både i a-krimstrategien og i den nye stortingsmeldingen om offentlig 
innkjøp.  
 

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid Tirsdag 7.mai 2019, 1200-1500 
Sted YS, Oslo 
Tilstede Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten 

Ida Moen, Skatteetaten 
Trude Tinnlund, LO 
Jens Petter Hagen, LO/Fellesforbundet 
Ellen Mulstad, NHO 
Jørgen Leegaard, NHO/BNL 
Goran Scekic, YS 
Johan Spiten, KS 
 
Finansdepartementet sak 1 og 2: 
Geir Åge Andreassen 
Espen Eidene 
Bernhard Eggesbø 
Henriette Hjort 

Forfall Unio 
Møteleder Marta Johanne Gjengedal 
Referent Karl Børre Reite / Jon Arild Ruud 



 
 
 

 
 
 
 

Ungdom er i oppstart, men bygger videre på arbeid gjort i tilsvarende gruppe i gammel 
organisasjon.  Gruppen har gjennomgått mandatet og sett på kampanjen rettet mot 
lærlinger og yrkesfagelever. Det er også sett på muligheten for å bruke SMSØ-materiell på 
LOs lærlingpatrulje, samt andre mindre tiltak på å utveksle tekster mv.  
 
Privatmarkedet er i oppstart. Gruppen har gjennomgått mandatet og sett på 
forbrukerdelen av lærlingkampanjen. Denne delen av kampanjen starter opp i sosiale 
medier i uke 21 gjennom partenes Facebooksider. 
 
Gruppen har også sett på muligheten for å innføre en egenerklæring/seriøsitetserklæring 
for bedrifter som opererer i privatmarkedet. Formålet er bl.a å øke bevisstheten hos 
kunden om det man får gjennom å handle hvitt, og dermed minske handlingsrommet for 
kriminelle aktører. Det var ulike meninger om innretningen av en slik erklæring. Det jobbes 
videre med idèen.  
 
SMSØ tar sikte på å inngå et samarbeid med flere aktører som bl. a Forbrukerrådet og 
Arbeidstilsynet for å etablere en tverretatlig veiledningstjeneste på handlehvitt.no. 
 
Stortingsmelding om forbrukerpolitikk kommer i juni, med flere punkter om svart 
økonomi: 
 

 Tverretatlig veiledningstjeneste for forbrukere på handlehvitt.no (SMSØ) 
 Utvikling av e-bevis til forbrukermarkedet 
 Forenkling av rapportering av lønnsarbeid i hjemmet 

 
Arbeidsgruppen vil behandle forbrukermeldingen for SMSØ. 
 
 
Samfunnsdebatt har gjennomført to møter. Et møte måtte avlyses på grunn av lite 
oppmøte. Foreløpig har møtene blitt brukt til å se på temaforslag til Arendalsuka.  
 
Arbeidslivskriminalitet er ikke startet opp. A-krimstrategien har et punkt om utvikling av 
en tverretatlig forebyggingsstrategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien skal utvikles i 
samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet. Denne arbeidsgruppen vil kunne ha 
mulighet til å bidra inn i det arbeidet. 
 
Seriøsitet i byggenæringen er ikke startet opp. Invitasjon går ut før 17. mai til de som har 
deltatt i forumet i "gammel versjon". Det tas sikte på reetablering før sommeren. Det er 
aktuelt å gjennomføre et seminar i Arendalsuka.   

.  
 

2. Temaer til diskusjon 
 

Finansdepartementet innledet, bl.a med å ta opp SMSØs sentrale plass i a-krimstrategien. 
FIN har behov for å holdes oppdatert om arbeidet i SMSØ og satte pris på gjennomgangen 
under møtets første punkt. Det ble deretter åpnet for å ta opp temaer som opptar partene. 
 
Flere har etterlyst fremdriften i det videre arbeidet med høringen om Skatteetatens deling 
av seriøsitetsopplysninger med allmenheten. Her har FIN sendt et brev til Skatteetaten. Det 
arbeides ikke videre med forslagene fra høringen. I stedet pekes det på e-bevis. Både 
innholdet og bruksområdet til e-bevis er foreslått utvidet i flere sammenhenger.  
 
LO har etterslyst fremdriften i ESA-saken om rapportering av utenlandske kontrakter og 
arbeidsforhold til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker. Her har FIN sendt et brev til 
ESA, der Norge fastholder at rapporteringsplikten er lovlig og nødvendig.  
 
FIN deltar på SMSØ-møtet i november. 



 
 
 

 
 
 
 

 

3. Arbeidslivskriminalitet. 
 
Monica Bredesen innledet om de tverretatlige oppdragsbrevene som er kommet ut fra a-
krimstrategien, og hvordan det jobbes med dissse oppdragene. 
 
 

 

4. Fylkesorganisering SMSØ 
Mandat/arbeidsbeskrivelse for SMSØ i de nye fylkene er behandlet på e-post og godkjent. 
 
Det gjennomføres SMSØ-møter normalt 4 ganger i året 10 steder i landet. Dette er de nye 
fylkene, Oslo/Viken sammenslått. Formålet er å dele og bruke kunnskap. Møtene 
gjennomføres etter en sentralt satt mal og agenda.   
 
Skatteetaten har fått på plass kontaktpersoner for SMSØ i alle fylkene. Dette er personene 
som partene i fylkene skal forholde seg til med hensyn til innkalling mv.  
Skatteetaten ønsker i tillegg å ha med en representant i hvert SMSØ, bl.a for å sørge for 
tilknytning til a-krimarbeidet. 
 
Vedtak: Partene oppnevner representanter til SMSØ fylke og sender oversikt til sekretariatet. 

 

5. Samarbeid med revisorforeningen 
Revisorforeningen har tatt initiativ til et samarbeid med SMSØ på områder der vi har felles 
interesser. 
 
Vedtak: Revisorforeningen inviteres til å holde et innlegg på neste møte.  

6. Møteplan resten av 2019 
Møteplanen er uforandret: 
 

 17. september, 1200-1430, LO, Torggata 12 
 19. november, 1200-1500, NHO, Middelthunsgate 27 (med Finansdepartementet). 

7. Eventuell forlengelse av avtalen med Ungt entreprenørskap 
 

SMSØ er i forhandling med Ungt entreprenørskap (UE) om forlenging av avtalen. SMSØ 
ønsker i utgangspunktet å videreføre avtalen innenfor de samme økonomiske rammene 
som i dag. 
 
UE hadde behov for presentere sitt arbeid for SMSØ. Adm.dir Grete Nykkelmo og Trine 
Hauggaard holdt en utfyllende presentasjon. Det ble også åpnet for spørsmål.  
 
Samarbeidet skaper vinn-vinn-situasjoner for begge parter, men dette bør også reflekteres 
ved prising av avtalen.  
 
Etter grundig diskusjon i styringsgruppen i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ble det 
enighet om å opprettholde tidligere standpunkt om et ønske om videreføring av avtale med 
Ungt Entreprenørskap, men kun innenfor samme økonomiske ramme som i forrige avtale. 
Korsnader til materiell ved en eventuell gjennomføring av Vårt lokalsamfunn ønskes ikke 
inn i avtalen. Eventuell betaling for dette materiellet vil måtte avtales når/hvis det blir 
aktuelt. 
 



 
 
 

 
 
 
 

Ved en eventuell forlengelse av avtalen ønsker SMSØ i tillegg til temaet økonomi, å få et 
større fokus på den norske modellen/ trepartssamarbeidet. Dette ønsker vi å utvikle i 
samarbeid med UE Norge. 
 
Vedtak: Sekretariatet oversender et nytt forslag til UE innenfor de samme økonomiske 
rammene. 
 
   


