
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Forbrukerundersøkelsen 
Reidar Dischler, Opinion, gjennomgikk de viktigste funnene i undersøkelsen 
om kjøp av svarte tjenester i forbrukermarkedet. Hovedspørsmålet, kjøp av 
svarte tjenester viser fremdeles en positiv utvikling. 
Fagforeningsmedlemskap er også denne gangen målt til å være en god 
vaksine mot svart økonomi. Det er rekruttert mange mulige kandidater til 
fremtidige dybdeintervjuer av kjøpere av svarte tjenester.  
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

2. Kompensasjonsordningen og lønnstilskuddsordningen 
Amund Brusveen, Skatteetaten, orienterte om erfaringer fra utviklingen av 
kompensasjonsordningen og lønnstilskuddsordningen. Han orienterte om 
status for arbeidet og om veien videre.  
 
Presentasjonen følger vedlagt. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
3. Webinar for lokale SMSØ 
Jon Arild Ruud orienterte om webinar for lokale SMSØ-representanter 18. 
juni.  
 
Webinaret ble tatt opp og ligger tilgjengelig her: 
https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/webinar-om-svart-okonomi/   
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 

  

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid Tirsdag 16. juni 2020, 1000-1130 
Sted Skype 
Tilstede Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten (fra sak 3) 

Trude Tinnlund, LO 
Ellen Mulstad, NHO 
Goran Scekic, YS 

Forfall Siri Westgård, KS  
Liz Helgesen, Unio  
Ida Moen, Skatteetaten 
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet 
Jørgen Leegaard, NHO/BNL 

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

https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/webinar-om-svart-okonomi/


 
 
 

 
 
 
 

4. Skatteetatens synlighetskampanje og Handle hvitt  
Karl Børre Reite orienterte om foreløpige resultater, erfaringer og veien 
videre. 
 
Presentasjonen følger vedlagt.  
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 

 
5. Utvikling av tverretatlig målbilde for deling av 

seriøsitetsinformasjon 
Karl Børre Reite orienterte om arbeidet med å utvikle et tverretatlig 
målbilde for deling av seriøsitetsinformasjon. Det ble fremhevet viktigheten 
av å gå fra utvikling av punktløsninger til å se deling av 
seriøsitetsinformasjon som en helhet. Skatteetaten, Brønnøysundregistrene 
og Digitaliseringsdirektoratet har startet på et samarbeid og avventer et 
mulig oppdrag fra ASD og NFD. 
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
6. Arbeidsgruppene med tilhørende saker 
Arbeid knyttet til arbeidsgruppene "Bestillerrollen" og "Privatmarkedet" ble 
omtalt i sak 4.    
 
Seriøsitet i byggenæringen: Bjørn Marhaug orienterte om utviklingen i 
arbeidet knyttet til DIGØK. Presentasjonen følger vedlagt. 
 
Ungdom: Undervisningen i Spleiselaget VGS er filmet og tilgjengeliggjort i 
sosiale medier, slik at det mulig å komme inn i skolen også når skolene er 
stengt.  Gjennomføring av fylkesmesser og NM for ungdomsbedrifter (Ungt 
Entreprenørskap) har fungert godt på digital plattform. Det avtales møte til 
høsten for å se på samarbeidet med UE videre.   
 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
7. Eventuelt 
Neste møte avklares på epost. 
 
Erik Nilsen, avdelingsdirektør Skattekrim i Skatteetaten, erstatter Ida Moen 
som Skatteetatens andre representant. 

 
 
 


