
Arbeidsgruppene
Status september



Bestillerrollen
• Møte i september

• ESA-saken
• Sak mot «to ledd»

• Forespørsel om kommunal praksis

• Arbeidsgruppen enige i at det viktigste er å ivareta lovkravet

• Innspill
• EU-domstolen tolker. Møte domstolens argumenter, ikke overbevise ESA

• Byggenæringen står også bak 2 ledd, som de mener er fornuftig

• Questback/spørring i byggenæringen og renhold

• BNL-veilederen
• Lansert på nett, og den blir lest og lastet ned

• Kun noen få detaljer å se videre på

• Mulig å bruke denne veilederen som grunnlag for å lage oppfølgingsrutiner for offentlige innkjøpere, gruppen starter 
arbeidet med det

• Forslag om å «lansere» BNL og NHO-veilederen på tilsvarende frokostmøte som i dag i november



Handlehvitt.no

• Her finner du brosjyren «Sjekk hvem du handler med». 

www.facebook.com/samarbe

idmotsvartokonomi

https://www.handlehvitt.no/wp-content/uploads/2020/05/Synlighetskampanjen-brosjyre.pdf
http://www.facebook.com/samarbeidmotsvartokonomi


Våre kunder handler hvitt- Kampanjen er i 
gang

• Kampanjen er i full gang. Vi har sendt ut 80 pakker med 154 bannere til 31 
bedrifter rundt om i landet



Hva skjer nå?

• SMSØ regionalt sender ut infoen til sine medlemmer 

og oppfordrer de til å bli med på kampanjen

• Ny Facebook-kampanje

• Kan bransjen få til utrulling av småjobbgaranti?

Vi ønsker å få til mer av videoer og bilder fra bedriftene :

https://vimeo.com/440656021

https://vimeo.com/440656021
https://www.bnl.no/artikler/2020/delta-i-kampanjen-vare-kunder-handler-hvitt/


Ungdom
• Arbeidsgruppemøte denne uka

• Ny handligsplan, nye tiltak

• Vårt lokalsamfunn

• Undervisning i bokføring oppfattes ikke å være innenfor Skatteetatens 
veiledningsplikt. I tillegg er det mer «Do it yourself»-løsninger på området. 
Verden har forandret seg. Bokføringskurset for ungdomsbedrifter synger nok på 
siste verset. 

• Hvordan skal vi nå unge næringsdrivende med påvirkningsarbeid i fremtiden, 
også sett opp mot forskjellige scenarioer på hvordan arbeidslivet blir seende ut



Seriøsitet i byggenæringen
• Møte arbeidsgruppen 18. september

• Tema på møtet var:
• DIGØK – Status og prioriterte aktiviteter høsten 2020 ved Bjørn Marhaug, Skatt
• Utvikling av POC for seriøsitetsinformasjon knyttet til selskapsetablering ved David Norheim, Brønnøysund
• Kommunikasjonskampanjen «know your rights», et samarbeid mellom arbeidstilsynene i Bulgaria, Estland, Litauen, 

Norge og Romania – sponset av EØS 

• Arbeidsgruppen gav sin tilslutning til videre arbeid:
• Kommunikasjon

• Videreutvikle konsept fra vårens workshop

• Spisse budskap (økt fokus på Arbeidstilsynets rolle)
• Gjennomføring av en sprint/samling for med oppstart i oktober

• POC

• Støtte og deltakelse i videre arbeid med POC for seriøsitetsinformasjon knyttet til selskapsetablering



Hvordan jobbe med 
«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 

• HVORDAN SKAL VI RIGGE DETTE ARBEIDET?


