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Nytt medlem, Steinar Krogstad, ble ønsket velkommen.

1. Deltagelse fra Finansdepartementet på våre møter
Etter en vurdering har vi blitt enige med Finansdepartementet om følgende:
 FIN møter generelt ikke som observatør
 Dette er ikke til hinder for at FIN kan delta på utvalgte saker dersom det er
formålstjenlig
 FIN og SMSØ-sekretariatet holder løpende kontakt ved behov

2. Digøk eller Compliance by design, Hvordan kan digitalisering på
tvers av aktør hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet?
Bjørn Marhaug redegjorde for Skatteetatens tanker om et digitalt økosystem
for etterlevelse. Dette er en mulighetsstudie om hvordan riktig beskatning
kan bygges inn i næringslivets prosesser og samfunnets digitale
infrastruktur. Presentasjonen ligger vedlagt.
Tankegodset i mulighetsstudien ble godt mottatt. Dette er en metode
arbeidsgruppen Seriøsitet i byggenæringen bør vurdere i sitt videre arbeid.
Vedtak: Metodikken for digitalisering på tvers av aktør presenteres for
arbeidsgruppen Seriøsitet i byggenæringen.

3. Utvidet skatteattest.
Jon Arild Ruud demonstrerte den nye utvidede skatteattesten (RF 1507)
med bestilling via Altinn. Skatteattesten kan bestilles av bedriften og
videresendes ved behov til en eventuell oppdragsgiver gjennom Altinn eller
som epostvedlegg. Dette er et ledd i Skatteetatens arbeid for deling av
seriøsitetopplysninger. Ordningen erstatter manuell Registerinfo.
Presentasjonen er vedlagt.

4. Status arbeidsgruppene.
Bestillerrollen

De oppdaterte strategiske grepene er sendt ut til alle kommuner og
fylkeskommuner.
Grepene er sendt ut sammen med et anbefalingsbrev, henvisning til
nettsteder og lenke til filmen fra Ålesund.
Jørgen Leegaard redegjorde for videre utvikling av
Seriøsitetsbestemmelsene. Det var enighet om at man inntil en eventuell
enighet om en ny versjon av Seriøsitetsbestemmelsene, fortsetter å selge inn
10 strategiske grep som anbefalt metode.
Neste møte i arbeidsgruppen er foreløpig ikke berammet
Privatmarkedet
Møte avholdt 12.november.
Arbeidet på oppdrag i Forbrukermeldingen (tverretatlig veiledningstjeneste
på handlehvitt.no) starter med at det i uke 47 avholdes brukertest av
handlehvitt.no. Partene i SMSØ og aktuelle etater deltar som observatører.
Videre arbeid for å ta ned oppdraget rigges i disse dager.
Kortsiktige endringer for å forbedre og synliggjøre Handlehvitt.no og
kampanjen foretas fortløpende.
Samfunnsdebatten
Arbeidsgruppen har ikke hatt møte i høst. Innkalling til møte i januar sendes
ut med det første. Tema for dette møtet vil bli
i. Arendalsuka 2020
ii. Utkast til nye handlingsplan SMSØ
Seriøsitet i byggenæringen
Første møte ble avholdt 8. oktober. Det var god deltagelse fra partene og det
ble skissert forskjellige områder som man ønsket å se på i det videre
arbeidet.
Det legges opp til møter 4 ganger pr år og et "seriøsitetsseminar" med
mingling en gang pr år.
Ungdom
Møtet i november ble avlyst.
Det pågår nå et stort arbeid internt i Skatteetaten for å ta ned risikobilde
ungdom som arbeidsgruppen utviklet i fjor. Når dette arbeidet har kommet
lenger, ønsker Skatteetaten å formidle tankene inn i arbeidsgruppen.
Alle arbeidsgruppene
Fra og med nå vil en person fra Skatteetaten få en spesiell pådriverrolle for
hver arbeidsgruppe. Dette for å sikre kontinuerlig fremdrift i arbeidet.

Bestillerrollen
Karl Børre Reite
Privatmarkedet
Secilie Kui
Samfunnsdebatten
tba
Serisøitet i byggenæringen
Jon Arild Ruud
Ungdom
Cathrine Jørgensen
Arbeidet koordineres av sekretariat SMSØ.

5. Fylkesvise møter, agenda og gjennomføring
Fylkesvise SMSØ-møter for 4. kvartal er godt i gang. Det er kun Oslo/Viken
som ikke vil klare å få gjennomført møter dette kvartalet.
Sekretariatet deltar på alle de lokale møtene dette kvartalet.
Følgende agenda danner grunnlag for alle de fylkesvise møtene dette
kvartalet:
 Et bedre SMSØ?
o Hvordan kan vi løfte bruken av produktene fra Spleiselaget,
Handlehvitt og Bestillerrollen i vårt område?
 Rapporteringsplikt for formidlere av ferieleiligheter
o Nyhet fra 2020 – Rettferdig konkurranse?
 Hvor finner vi feil på lønnsområdet – og hva betyr det for oss?
 Hvor blir det av nasjonalt ID-kort for arbeidsinnvandrere – og hva
skjer med biometri?
 Ny metode for å tipse Skatteetaten om svart arbeid og a-krim
 A-krimarbeidet i vårt område
 Saker fra partene
 Møteplan 2020

6. SMSØs handlingsplan
Arbeidsgruppen Samfunnsdebatten skal spille inn forslag til oppdatert
handlingsplan for SMSØ. Dagens handlingsplan bør danne grunnlag for en
oppdatert versjon gjeldende fra 2020. Planen må justeres ut fra den
omorganisering som er foretatt av SMSØ og ellers der det er behov.
Det er ønskelig at arbeidsgruppen vurderer om utenlandske arbeids- og
tjenesteinnvandrere er en målgruppe som bør tas inn i den nye
handlingsplanen.

7. Arendalsuka.
For SMSØ sin del foreligger foreløpig følgende planer:
 Svarte natta, konsert og debatt i Bakgården. Onsdag kveld
 Skattejakten, for SFO-barn, i samarbeid med Arendalsuka Ung
 Demokrati-sti, for ungdom, i samarbeid med Arendalsuka UNG
 Stand for promotering av arrangementene og generelt
påvirkningsarbeid

Det legges opp til et godt samarbeid mellom partenes aktiviteter under
Arendalsuka, spesielt med tanke på å unngå overlappende temaer. De fleste
partene regnet ikke med å ha konkretisert sine aktiviteter før i februar 2020.
Det ønskes at temaene på SMSØs aktiviteter under Arendalsuka knyttes inn mot
de forskjellige arbeidsgruppenes arbeid.

8. Vårt lokalsamfunn
Høstens SMSØ-satsing på undervisningsopplegget Vårt lokalsamfunn resulterte
i at ca 2 000 elever gjennomførte opplegget. En nærmere evaluering foretas når
vi får ytterligere data fra Ungt Entreprenørskap.

9. Tips til Skatteetaten.
Jon Arild Ruud orienterte om ny tipsordning for Skatteetaten. En ekstern
tipsløsning vil bli publisert i månedsskiftet november/desember. Den vil ligge
på skatteetaten.no under menypunktet "Kontakt oss". Løsningen tilfredsstiller
kravene i GDPR. Eventuelle vedlegg til tipsene må sendes pr post.
Presentasjonen er vedlagt.

10.

Eventuelt

Møtedatoer for neste år:
- 26. februar 13:00 – 15:30 hos KS
- 21. april 13:00 – 15:30 hos Skatteetaten

