Emne
Møtedato og tid
Sted
Tilstede

Forfall
Møteleder
Referent

Samarbeid mot svart økonomi
Tirsdag 2. februar 2021, 13:00 – 15:00
Teams
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten
Erik Nilsen, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet
Anne Louise Aartun Bye, NHO
Jan Christian Kolstø, Unio
Goran Scekic, YS, fra sak 2 pga tilkoblingsprobelmer
Jørgen Leegaard, NHO/BNL
Siri Westgård, KS
Marta Johanne Gjengedal
Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite

Jan Christian Kolstø ble ønsket velkommen som ny representant for Unio.

1. SMSØ som ekstern referansegruppe for DigØk
Bjørn Marhaug, Skatteetaten, innledet om DigØk og hvordan de ser for seg
arbeidet videre i 2021. Han tok utgangspunkt i utsendt notat og vedlagte
presentasjon.
Det var enighet om at DigØk-tankegangen viser store teknologiske
muligheter, men også juridiske utfordringer.
Det var enighet om SMSØ referansegruppe som for arbeidet. For å hente
spesifikk kunnskap fra spesifikke risikoutsatte bransjer vil f. eks.
eksisterende bransjeprogram være et godt sted å starte.
Vedtak:
SMSØ etableres som ekstern referansegruppe for DigØk.
DigØk blir et fast punkt på agendaen i kommende SMSØ-møter.
Forslag om valg av bransjer behandles i referansegruppen før den enkelte
organisasjon involveres direkte.

2. Nyheter fra Skatteetatens innsats mot a-krim og
skattekriminalitet
Marianne Henriksen innledet om viktigheten av en helhetlig ID – forvaltning
(Sammenheng mellom status UNIK i Folkeregisteret og nasjonale ID-kort),
se vedlagte presentasjon.
Det ble presisert behovet for å gi muligheten for å utstede nasjonalt ID-kort
også til utlendinger om utfører arbeid i Norge. Det er meldt fra
Justisdepartementet at et slikt forslag vil komme på høring i løpet av første
halvår 2021. Det er også ventet at forslaget kommer i den kommende
reviderte a-krimstrategien.

Møtet fulgte argumentasjonen. Partene ble oppfordret til å følge opp
høringen når den kommer.
Erik Nilsen fortsatte med å kommentere områdene:
 Evaluering av felles styringsmodell for det tverretatlige akrimsamarbeidet
 Landsdekkende avtaler, Tettpå og synlighetskampanje
 Overordnet strategisk trusselvurdering - Covid-19 (Hva gjør vi nå?)
 Oppfølging av den mest alvorlige kriminaliteten
 Pågående regelverksutvikling
For detaljer, se vedlagte presentasjon.
Spesielt ble det tverretatlige a-krimsamarbeidet diskutert. Skatteetaten
ønsker å legge et nasjonalt ansvar, innenfor a-krim, til Økokrim for å sikre
en helhetlig tilnærming til straffesaksbehandlingen ovenfor de mest
kriminelle aktørene og deres nettverk.
LO støttet Skatteetatens tanke om at vi ikke nødvendigvis trenger et nytt akrimsenter. Det er viktigere å få til godt samarbeid og effekt på eksisterende
sentre. Det ble spesielt henvist til politiets manglende engasjement i
arbeidet på sentrene.

3. Handlingsplan: Resultater 2020, plan 2021
Statusgjennomgang og plan 2021 var sendt ut på forhånd og er vedlagt
referatet.
Ida Moen, Skatteetaten, gjennomgikk planer for en Spleiselags-podcast og
arbeidet med en plan for arbeid med nye unge næringsdrivende, se vedlegg.
Det ble presisert at dette tiltaket en ment som et supplement til Spleiselaget
VGS, ikke som en erstatning.
I arbeidet med plan fornye unge næringsdrivende er det ønskelig med
relevante innspille fra partene i SMSØ. Dette vil hovedsakelig kanaliseres
gjennom arbeidsgruppe ungdom.
Vedtak: Tas til orientering.

4. Arendalsuka
Vedtak: Utsatt til e-postbehandling

5. Møteplan 2021
Vedtak: Utsatt til e-postbehandling

