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Samarbeid mot svart økonomi
Tirsdag 21. april 2019, 1300-1430
Skype
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten (fra sak 3)
Ida Moen, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet
Ellen Mulstad, NHO
Siri Westgård, KS
Goran Scekic, YS
Hedvig Bjørgum, Unio
Jørgen Leegaard, NHO/BNL
Marta Johanne Gjengedal
Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite

1. Arbeidslivskriminalitet i koronatider
Kristi Totland Skaar, seksjonssjef i Skatteetaten redegjorde for Skatteetatens
og a-krimsentrenes arbeid.
A-krim skjer fortsatt, til tross for koronasituasjonen. Men når samfunnet og
premissene endrer seg raddiklat, må kontrolletatene bygge ny kunnskap, f
eks hva skjer med arbeidstakerne i de kriminelle virksomhetene, hvordan
innretter kjente a-krimaktører seg, hvilke moduser bør vi se etter, flytter
aktørene seg geografisk eller til andre bransjer?
Smittevernreglene har gjort at utadrettet aktivitet har vært begrenset. Men
til tross for begrensningene har tiden blitt benyttet til planlegging av
framtidige kontroller, kunnskapsbygging og forebyggende aktiviteter. Vi vil
nå åpne for noe utadrettet virksomhet igjen, innenfor smittevernreglene.
Det er satt i gang et større arbeid for å identifisere og ta ned nye risikoer
som oppstår som følge av Regjeringens tiltakspakker.
Skatteetaten har fått et særlig ansvar for å følge opp hvordan og hvem som
eventuelt utnytter ordningen med midlertidige endringer i
permitteringsreglene og dagpenger.
Mulig misbruk kan være knyttet til flere ulike modus:
 Ansatte permitteres, men fortsetter å jobbe uten å oppgi dette til NAV
 Aktører permitterer sine faste ansatte for å i stedet å utnytte sårbare
arbeidstakere
 Det foregår økt bruk av fiktive dokumenter
 Det foregår manipulasjon av grunnlag for dagpenger
Her er det viktig å få innspill fra næringslivet så vi kan iverksette best
mulige tiltak.
Skatteetaten har også et særlig ansvar for kontantstøtteordningen. Her vil vi
følge med gjennom å manuelt vurdere søknader ut fra en risikovurdering av
søker. Vi kan også gjennomføre etterkontroll i disse sakene.

Økokrims trusselvurdering 2020 tar også utgangspunkt i
koronasituasjonen:
 Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet skaper et
handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare
situasjonen vi befinner oss i.
 Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å
bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.
 Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke
seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også
sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av
koronapandemien.
 Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både
under og etter koronapandemien vil sannsynligvis bli utnyttet av
kriminelle aktører.
Tas til orientering.

2. Handlingsplan SMSØ, 2020 – 2022
Utkast til ny handlingsplan for SMSØ ble sendt ut i forkant av møtet. Utkast
til plan er mindre detaljerrt enn tidligere. Dette fordi detaljeringen er en del
av handlingsrommet til arbeidsgruppene. De fleste tiltakene fra gammel
handlingsplan er videreført i den nye. Samarbeid mellom partene er denne
gangen lagt inn som et eget tiltak og ikke bare som et verktøy for oppnåelse
av andre tiltak. Utenlandske aktører er inkludert i tiltaket "oppstart".
Vedtak: Ny handlingsplan for perioden 2020 - 2022 godkjennes. Planen legges
ved referatet.

3. Arendalsuka 2020
Planleggingsarbeidet er foreløpig satt på vent i påvente av beslutning om
gjennomføring av Arendalsuka. Beslutning fra arrangøren forventes å
foreligge 23. april.
Vedtak: Tas til oorientering.

4. Undersøkelse om svart økonomi i forbrukermarkedet
Undersøkelsen gjennomføres som planlagt, men med noen tilleggsspørsmål
knyttet til koronakrisen. Det foretas også rekruttering av inntil 15 personer
som har kjøpt svarte tjenester siste to år for gjennomføring av
dybdeintervjuer i etterkant.
Undersøkelsen vil være i felt fra uke 17. Resultatene vil foreligge i løpet av
mai.
Vedtak: Tas til orientering.

5. Forbrukerpåvirkning i sosiale medier
I perioden etter 12. mars har vi gjennom Handle hvitts facebook-konto
publisert flere poster knyttet til hvordan fellesskapets midler,
skattepengene, benyttes for å avhjelpe koronasituasjonen. Disse postene har
hatt større oppmerksomhet enn før krisen inntraff.
Det arbeides i disse dager med å legge en publiseringsplan for handlehvittbudskap i sosiale medier, i første omgang ut mai måned. I dette arbeidet
involveres arbeidsgruppe forbrukermarkedet.
Endelig plan vil være klar i løpet av uke 17.
Vedtak: Tas til orientering

6. Seriøsitet i byggenæringen (SiB)
Møtet i SiB i uke 13 ble avlyst pga koronasituasjonen. Neste møte vil bli
avholdt på Skype 7. mai. På møtet vil det blant annet bli redegjort for status i
Digøk-arbeidet.
Vedtak: Tas til orientering.

7. Eventuelt
Neste møte er berammet til 16. juni 13:00 - 14:30 på Skype/Teams.

