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Nytt medlem, Hedvig Bjørgum fra Unio ble ønsket velkommen.

1. Revisorforeningen: "Revisjon og kampen mot svart økonomi"
Adm.dir Per Hanstad og fagsjef Espen Knudsen i Revisorforeningen innledet om hvordan de
oppfatter revisors rolle i kampen mot svart økonomi, se vedlagte presentasjon. Hvordan
skattesystemet er avhengig av tillit i befolkningen var en viktig del av budskapet, jfr
vedlagte undersøkelse om temaet.
Revisorforeningen er villig til å bidra med kunnskap for å kunne komplettere SMSØs øvrige
arbeid.

2. Arbeidslivskriminalitet
Hvordan jobber vi, hva oppnår vi og hva utfordrer oss? Dette var temaet på innlegget fra
Helle Hartz Hagen og Anita Raappana, begge to fra Skatteetaten og a-krimsentrene.
Innlegget tok først og fremst utgangspunkt i det operative arbeidet med a-krim, se vedlagte
presentasjon. Utfordringene med tverretatlig samarbeid ble også luftet.
Mange av utfordringene skyldes at det fremdeles er store begrensninger på hvilken
informasjon som kan flyte mellom de tverretatlige partene i a-krimsamarbeidet. SMSØ
oppfordret innlederne til å komme tilbake med en tverretatlig omforent forslag på hvordan
dette kunne løses. Dette vil gjøre det lettere for partene å løfte utfordringen videre i egne
kanaler. Sekretariatet følger opp innlederne i forkant av neste møte.

3. Arendalsuka
Årets gjennomføring av Arendalsuka ble evaluert basert på sekretariatets sammendrag, se
vedlegg. Gjennomgående fungerte arrangementene og aktivitetene bra. Debatten på
kveldarrangementet Svarte natta ble noe ustrukturert. Det er potensial for å forbedre
planleggingen av arrangementene. Dette gjelder bl.a hvordan man velger debattleder til
forskjellige arrangementer, brief av debattledere og fordeling av taletid mellom innledere.
Forbrukerrådets direktør er ønsket som gjest på neste SMSØ-møte for en bredere dialog om
forbrukerens rolle, plikter og rettigheter inn mot svart økonomi.
Det var enighet om at også i kommende år bør SMSØ være på Arendalsuka. Omfanget av
arrangementer og aktiviteter bør ikke øke, men kan godt holdes på dagens nivå. Denne
beslutningen gjør det mulig å planlegge lenger fram i tid. Det ble presisert at det er viktig å
komme tidlig i gang med planleggingen av neste år.
Et innspill til et mulig tema for Svarte natta i 2020 er "Personvern".
Frist for innspill til temaer i hovedprogrammet er tidlig i november. Det kom ingen forslag
opp under møtet. Organisasjonene oppfordres til å komme med innspill til sekretariatet

innen utgangen av oktober.

4. Arbeidsgruppene
Arbeidsgruppen Arbeidslivskriminalitet er ikke startet opp. Samspillet mellom partene og
Skatteetaten/det tverretatlige a krimarbeidet løses godt gjennom møtene i styringsgruppa i
SMSØ, både når det gjelder innhold og nivå. Innspill og utvikling på spesifikke områder kan
løses enten gjennom de andre arbeidsgruppene (inkludert Seriøsitet i byggenæringen),
eller gjennom andre etablerte arenaer slik som f.eks bransjeprogrammene.
På bakgrunn av dette ble det besluttet at arbeidsgruppen "Arbeidslivskriminalitet" ikke
startes opp og at utfordringer knyttet til temaet arbeidslivskriminalitet løses som nevnt i
foregående avsnitt.
Sekretariatet orienterte om arbeidet i arbeidsgruppene, se vedlegg.
Det ble stilt spørsmål om rekrutteringsprosessen rundt veiledere til SMSØ deltagelse i Vårt
lokalsamfunn. I år er lagt opp til en annen måte å rekruttere veiledere på. All invitasjon går
via den enkelte part i SMSØ. Fra Trøndelag kom et godt innspill om hvorfor ikke de som
deltok som veiledere i fjor hadde fått direkte invitasjon. Dette tas med til et eventuelt
senere år.

5. Samarbeid med Ungt Entreprenørskap
Det er inngått ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Avtalen gjelder for to
skoleår. Gjennom den nye avtalen oppnår vi:





Fortsettelse av samarbeidet som har gitt vinn vinn situasjoner over flere år
At Skatteetaten er sikret muligheten til å utvikle og teste regnskapskurs for
ungdomsbedrifter og studentbedrifter innenfor en lukket arena
o UE benytter sin kunnskap og ressurser til å bidra til utviklingen av
opplegget.
Gjennomslag for endring i gjennomføring av Vårt lokalsamfunn.
o Pilot hvor SMSØ kun tar totimerssekvensen om økonomi. Lærer/UE tar
resten. Administrasjon av veiledere og skolebesøk foretas av UE.

6. SMSØ fylke
Alle parter med unntak av Unio har meldt inn medlemmer i nye fylkesvise SMSØ.
Det er tidligere besluttet at disse møtene skal være en arena for deling av kunnskap. Vi
trenger gode innspill til temaer som er relevante for hele landet.
Partene oppfordres til innspill på temaer og innledere som vil kunne gjøre møtene
interessante for deltakerne. Innspill mottas gjerne forløpende. Frist for innspill til innhold i
de fylkesvise SMSØ-møtene i 4. kvartal settes til utgangen av oktober.

7. Eventuelt
Sekretariatet ba om en kort videosnutt fra den enkelte part ifbm samling for Skatteetatens
nye kontaktpersoner ute i fylkene. Tema: Hvorfor samarbeider vi? Hva vil vi ha ut av dette?
Frist for innsending av video ble satt til 22. september.
Neste møte: 19. november, 1200-1500, hos NHO. Finansdepartementet deltar på deler av
dette møtet.

