
Tiltak 1

• Spleiselaget - Barn og ungdom

• Barn og ungdom skal forstå sammenhengen mellom arbeid, 
verdiskaping, 
skatt og velferd, og få starthjelp i arbeidslivet 

Tiltak 2

• Handle hvitt - Privatmarkedet

• Forbrukere skal ønske å handle hvitt, og være i stand til å handle hvitt

Tiltak 3

• Innkjøpere

• Innkjøpere i offentlig sektor, næringslivet og organisasjonslivet 
skal ønske å handle hvitt, og være i stand til å handle hvitt

Tiltak 4

• Oppstart – Arbeidstaker og bedrift

• Nye arbeidstakere og nye bedrifter i risikobransjer skal ønske å handle 
rett, 
og være i stand til å handle rett. Dette inkluderer også utenlandske 
arbeidstakere

Tiltak 5

• Kunnskap og debatt

• Vi skal forstå hva som skal til for å forebygge svart økonomi, og løfte en 
kunnskapsbasert debatt om utvikling av metoder, verktøy og regelverk

Tiltak 6

• Seriøsitet i byggenæringen

• Vi skal bidra til å utvikle forebyggende tiltak for å sikre en seriøs 
byggenæring

Tiltak 7

• Samarbeid

• Skatteetaten og partene i arbeids- og næringslivet skal samarbeide mot 
svart økonomi og a-krim  for å bidra til like konkurransevilkår, gode 
arbeidsplasser 
og bedrifter som etterlever lover og regler



 

Spleise-
laget

• Barn og ungdom skal forstå sammenhengen mellom arbeid, verdiskaping, skatt og velferd, og få starthjelp i arbeidslivet
• Tiltak rettet mot elver i barneskole, ungdomsskole og videregående skole og lærlinger skal fortsette i minst samme omfang som i 2019. 

• Tiltak rettet mot studenter/unge voksne skal vurderes.

• Produktene skal videreutvikles innholdsmessig, metodisk og teknisk, og holdes faglig oppdatert. Spleiselaget vgs skal lanseres i en ny versjon

• Målgruppen skal også nås utenfor skolen, f.eks gjennom sosiale medier

Handle 
hvitt

• Forbrukere skal ønske å handle hvitt, og være i stand til å handle hvitt
• Vi skal gjennomføre målrettede påvirkningstiltak mot forbrukere

•Vi skal arbeide for at det skal være enkelt for forbrukere å velge seriøse leverandører

Inn-
kjøpere

• Innkjøpere i offentlig sektor, næringslivet og organisasjonslivet 
skal ønske å handle hvitt, og være i stand til å handle hvitt

• Vi skal arbeide for at innkjøpere i offentlig sektor, næringslivet og foreningslivet skal kunne stille effektive og hensiktsmessige krav til leverandører i risikoanskaffelser

• Vi skal arbeide for at risikoanskaffelser skal kunne følges opp og kontrolleres på en effektiv og hensiktsmessig måte

Oppstart

• Nye arbeidstakere og nye bedrifter i risikobransjer skal ønske å handle rett, og være i stand til å handle rett. Dette inkluderer også 
utenlandske arbeidstakere

• Vi skal påvirke eksisterende satsinger og bidra til nye der vi ser behov for det

• Vi skal legge til rette for at nye i arbeids- og næringsliv får starthjelp slik at de kjenner sine rettigheter og plikter 

• Tiltakene skal inkludere utenlandske arbeidstakere og etablerere 

Kunnskap 
og debatt

• Vi skal forstå hva som skal til for å forebygge svart økonomi, og løfte en kunnskapsbasert debatt om utvikling av metoder, verktøy og 
regelverk

• Vi skal bygge kunnskap ved å gjennomføre spørreundersøkelser og andre metoder

• Vi skal analysere kunnskapen og bruke denne til å utvikle egne tiltak, og til å løfte en debatt om utvikling av metoder, verktøy og regelverk

• Vi skal delta i samfunnsdebatten

Seriøsitet 
i bygge-

næringen

• Vi skal bidra til å utvikle forebyggende tiltak for å sikre en seriøs byggenæring
• Vi skal identifisere seriøsitetsutfordinger for byggenæringen, og foreslå løsninger på disse

• Vi skal utvikle aktiviteter og tiltak som vil ha virkning for byggenæringen

Sam-
arbeid

• Skatteetaten og partene i arbeids- og næringslivet skal samarbeide mot 
svart økonomi og a-krim  for å bidra til like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og bedrifter som etterlever lover og regler

• Partene sentralt (styringsgruppen) møtes kvartalsvis.

• Partene regionalt møtes kvartalsvis i 2020. Dette skal evalueres tidlig i 2021.

• Vi benytter arbeidsgrupper for å utvikle og forberede saker for styringsgruppen

• Vi skal bidra til en god dialog om Skatteetatens og partenes innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

• Vi skal bruke styrken i samarbeidet til å øke kraften i det forebyggende og holdningsendrende arbeidet mot svart økonomi.


