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Samarbeid mot svart økonomi
Tirsdag 3. november 2020, 13:00 – 14:30
Teams
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten
Erik Nilsen, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet
Anne Louise Aartun Bye, NHO
Jørgen Leegaard, NHO/BNL
Liz Helgesen, Unio
Goran Scekic, YS
Siri Westgård, KS
Marta Johanne Gjengedal
Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite

Anne Louise Aartun Bye ble ønsket velkommen som ny representant for
NHO.

1. Digitalisering for å krympe useriøse/kriminelle aktørers
handlingsrom
Bjørn Marhaug, Skatteetaten innledet om DIGØK-prosjektet. Han tok
utgangspunkt i utsendt notat og vedlagte presentasjon. Målet med
prosjektet er å benytte digitalisering i næringslivet for å hindre
handlingsrommet til de kriminelle.
Frem til nå har SMSØs arbeidsgruppe Seriøsitet i byggenæringen blitt
benyttet til å utvikle og pilotere en del av tankegodset i prosjektet. Nå viser
det seg at de aller fleste delene av prosjektet vil være relevant for hele
næringslivet.
Digøk har derfor behov for en bredere forankring. Et forslag er å forankre
prosjektet i SMSØ.
Møtet var positive til forslaget. Partene er interesserte i prosjektet, og har
både spørsmål, innspill og ønske om å påvirke veivalgene som gjøres. Det
synes å være fornuftig å forankre prosjektet i SMSØ, men det må utredes
hvordan dette kan gjøres på en god og effektiv måte.
Vedtak: SMSØ er positive til å forankre Digøk hos oss. Det må avklares
hvordan dette skal løses. Sekretariatet legger frem et notat tidlig i desember,
og kaller inn til et ekstraordinært møte på saken.

2. Utvikling av SMSØ: Hvordan ta ned innspill fra partene
I forbindelse med revidering av a-krimstrategien har partene spilt inn en
rekke nye tiltak, jf. referat fra møte 22. september. En del av disse forslagene
omhandler holdningsendring og forebygging av svart økonomi. Møtet tok
opp hvorvidt noen av forslagene fra partene vil få betydning for arbeidet i
arbeidsgruppene våre, jf. notat.
Eksempler som ble trukket frem:
Informasjon om det organiserte arbeidslivet
inn i skolen, lederutdanningene og arbeidslivet
Konkurslovgivningen
Inndragning, egen enhet
HMS-kort med kompetanse, nasjonalt ID-kort
til arbeidsinnvandrere

Arbeidsgruppe ungdom?
Kunnskap og debatt?
Kunnskap og debatt?
Flere mulige arenaer

Møtet var enig i at vi bør fange opp denne typen forslag og ta det videre inn i
SMSØ-arbeidet, i den grad det passer inn i handlingsplanen.
I tillegg til innspillene ble tips til a-krimsentrene tatt opp som mulig tema.
Både NHO og Unio fremholdt at dagens løsning ikke fungerer godt nok.
Tipsløsningene er vanskelige å finne og å bruke. Det er også vanskelig å vite
hvilken etat man skal tipse til.
Vedtak: Forslagene spilles over til arbeidsgruppene. Disse bes om å komme
med tilbakemeldinger på forslagene til vårt neste møte.

3. Rapportering fra arbeidsgruppene og sekretariatet
Statusrapport var sendt ut på forhånd og er vedlagt referatet. Det var ingen
bemerkninger til denne.
Vedtak: Tas til orientering.

4. Arbeidsgruppene som arbeidsform
Erfaringen med arbeidsgruppene er at de gir forskjellig utbytte. Seriøsitet i
byggenæringen og Bestillerrollen har bedre fremdrift enn de øvrige
gruppene.
Arbeidsgruppene lider også litt under koronasituasjonen, der de fleste har
hjemmekontor og det er vanskelig å møtes fysisk. Det er derfor ikke den
beste tiden til å gjøre store endringer.
Det er et behov for et årshjul, inkludert tydelige oppgaver og tidlige
møtedatoer.
Det er også en god idé å se på muligheten for å samle bl.a. de som jobber
med arbeidsgruppene til en samling i løpet av 2021.
Vedtak: Tas til orientering.

5. Evaluering av lokale SMSØ-møter
Vedtak: Sekretariatet får i oppgave å gjennomføre en evaluering, inkludert en
innhenting av hva man er fornøyd med, mindre fornøyd med og hva man
ønsker videre. Det vil bli gjennomført som en questback eller tilsvarende.
Evalueringen vil gå ut til alle som er involvert i SMSØ i fylkene.
I etterkant av evalueringen må vi se på hvordan lokale SMSØ-møter bør
planlegges og gjennomføres i fremtiden.

6. Møteplan 2021
Forslag til møteplan ble lagt frem:
Tirsdag 2. februar
Tirsdag 13. april
Tirsdag 25. mai
Onsdag 26. mai
16 – 20. august

Oslo
Oslo
Bergen
Bergen
Arendal

Tirsdag 14.
september
Tirsdag 23.
november

Oslo

Møte + mulig eksternt arr
Møte + mulig eksternt arr
Reisemøte inkl. ekstern arrangement,
kveldsopplegg osv.
Ikke SMSØ-møte, men trolig
arrangementer i vår regi.
Møte + mulig eksternt arr

Oslo

Møte + mulig eksternt arr

De vanlige møtene legges til lunchtid, med et eksternt arrangement først.
Møtet i Bergen arrangeres lunch til lunch.
Formatet på møtene må ses opp mot koronasituasjonen til enhver tid.
Vedtak: Det innkalles til møter etter fremlagt plan

7. Eventuelt
Skatteetaten v/ Erik Nilsen innledet kort om ekstra tiltakspakker til
kommunene i forbindelse med koronakrisen, og risikoen for at deler av
dette kunne gå til svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Det er behov for
raske tiltak. Skatteetaten planlegger å gjennomføre slike raske tiltak.
Det ble fra flere poengtert at det fortsatt er viktig at kommunene stiller
fornuftige krav til sine leverandører. Når man stiller krav i kontrakter, så må
kravene følges opp og kontrolleres. Manglende kontroll kan føre til at
kravene ikke har ønsket effekt (mer a-krim), men også til at anskaffelsen blir
ulovlig. Dette kan føre til at lysten til å stille krav minsker.
Det er derfor viktig å se på hvilke krav som virker, og hvordan disse skal
kontrolleres.
Arbeidsgruppen Bestillerrollen er i ferd med å utvikle en veileder til
offentlige innkjøpere på hvordan man stiller og følger opp krav utenom
lønns- og arbeidsforhold. Veilederen bygger på BNLs veileder for valg av
seriøse leverandører.
Vedtak: Tas til orientering

