
Sak 3: Rapportering fra arbeidsgruppene 
og sekretariatet 
 

Rapporteringen er inndelt etter områder i handlingsplanen. Den vil ikke bli gjennomgått i sin helhet.  

1.Spleiselaget – Barn og ungdom 

Vårt lokalsamfunn: Den årlige aksjonen med "Vårt lokalsamfunn" (VL) er under gjennomføring. 

SMSØ bemanner Ungt entreprenørskap sitt opplegg, og stiller med veiledere ute i barneskolen (4-

5.klasse). Det faglige opplegget er godt, og treffer midt i det vi skal gjøre. Sammenhengen arbeid, 

verdiskaping, skatt og velferd tas opp på en god måte.  

Igjen er det flest veiledere fra Skatteetaten som deltar, men med en del gode unntak. Tallene er ikke 

klare pr i dag.  

Spleiselaget videregående skole: Vi er i gang igjen med besøk i skolen. Imidlertid skal det nå gjøres 

en ny risikovurdering på korona/smittevern. Det er ikke åpenbart at vi klarer å nå like mange på 

denne måten som tidligere år. 

Arbeidsgruppen: 

Det er forsøkt gjennomført et arbeidsgruppemøte, men med lav deltakelse.  

 

Utviklingsarbeid: 

Skatteetatens fokusgruppe i Trondheim jobber videre med produktene våre. Bl.a. ses det på podcast. 

De ser også videre på hvordan vi kan utvikle punktene i handlingsplanen, f.eks. hvordan vi skal 

påvirke unge nye næringsdrivende i fremtiden.  

 

Skatteetaten jobber også videre med å se på hvordan etaten (som etat) skal jobbe med ungdom i 

fremtiden.  

 

2.Handle hvitt – Privatmarkedet 

Det er stor aktivitet på Handlehvitt Facebook. Det publiseres nye saker forholdsvis ofte.  

Arbeidet med tverretatlig veiledningstjeneste på handlehvitt starter opp igjen i disse dager. Første 

møte 4. november. 

Arbeidsgruppen har hatt møter, men det er fortsatt noe å hente på effekten av møtene. Det har til 

en viss grad endt opp med at Skatteetaten informerer partene, i stedet for at vi utvikler området 

sammen.  

 

3.Innkjøpere 

Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid på en god måte. Følgende saker står på agendaen for tiden: 



 ESA-sakene. Gjensidig oppdatering. Saken går sin gang. BNL/EBA har meldt tilbake at 2 ledd 

ikke oppfattes som konkurransevridende på noen som helst måte for deres medlemmer. Stor 

møteaktivitet.  

 Utvikling av veiledning til offentlige innkjøpere på området kontraktsoppfølging av 

seriøsitetskrav. Dette gjelder oppfølging av andre krav enn lønns- og arbeidsforhold, typisk 

krav til faglærte og lærlinger. Idèen er å lage en veileder bygget på BNLs "valg av seriøse 

leverandører", der man deler inn kontraktsoppfølging i flere faser. EBA og KS jobber med 

saken frem mot neste møte.  

 Markedsføring av NHOs a-krimverktøy og BNLs veileder. Her ble det besluttet å bruke 

eksisterende kanaler der innkjøpere møtes, slik som f.eks innkjøpskonferanser. Konferansene 

ble kartlagt. 

o Verktøyet/veilederen blir også markedsført i andre sammenhenger. Sekretariatet 

deltok på et frokostmøte i regi av Fair Play Bygg Oslo og omegn. FP har lagt ut lenke 

til veilederne på sin Facebookside.   

 Tilgjengeliggjøring av seriøsitetsopplysninger. Det ble informert om oppdraget som 

Brreg/Skatteetaten har, jf forrige SMSØ-møte. Det ble åpnet for at partene kan bidra inn som 

interessenter, bl.a bli intervjuet av prosjektet der det er behov for det.  

 

4.Oppstart 

Det er foreløpig ikke gjennomført workshop for å se på arbeidsform. 

 

5.Kunnskap og debatt 

Arbeidsgruppen har hatt et møte, men ikke med fullt mannskap. De ønsker å utvikle en 

kommunikasjonsplan for SMSØ. 

 

6. Seriøsitet i byggenæringen 

I hovedsak arbeides det med utvikling på Digøk-området. Se denne saken. Veldig godt engasjement i 

gruppen.  

 

7. Samarbeid 

Det er gjennomført en ny runde med SMSØ-møter i fylkene. Det settes opp noen "sentrale saker", 

mens resten planlegges lokalt. 

I Trøndelag ble det gjennomført en frokostmøte med flere tema og god deltakelse. Her fikk man sett 

på regionale initiativ som f.eks Småjobbgaranti, samt satt informert om muligheter som ligger i 

SMSØ-samarbeidet, og satt søkelys på den store jobben som gjøres bl.a i skolen.  

Fortsatt oppleves SMSØ fylke svært forskjellig, fra det positive til det negative.  Mange av 

Skatteetatens folk forteller at det er vanskelig å få engasjement fra partene, og at partene på en 

måte ikke tar eierskap til å utvikle samarbeidet. På en del av de samme stedene engasjerer partene 

seg heller i andre sammenhenger, og utvikler disse i stedet.  

Det synes å være behov for en evaluering av ordningen. 

  


