
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
To saker fra møtet 2. februar 2021 ble utsatt og oversendt til e-
postbehandling i etterkant. I tillegg ble det behov for å e-postbehandle 
videre fremdrift knyttet til DigØk. Dette referatet omhandler disse tre 
sakene. 

 
1. Arendalsuka 
 
Det ble sendt ut en e-post til SMSØ der vi ba om innspill om hvordan vi bør 
forholde oss til Arendalsuka i 2021.  
 
Essensen i svarene er at partene er avventende, men planlegger for 
deltakelse på Arendalsuka. LO og NHO planlegger som vanlig å ha sine egne 
baser (Bankgården, Næringslivets Hus), og har også en programpost i 
hovedprogrammet. YS har allerede lagt inn to arrangementer på Clarion. 
Skatteetaten har også en intensjon om egne arrangementer og å delta inn i 
andres seminarer og debatter. Samtidig ser det ut som om de fleste tror at 
det kanskje kan bli færre programposter enn i et vanlig år.  
 
Alle som har gitt innspill peker på at arrangementene bør eller må 
planlegges som hybrider mellom fysisk/digitalt, slik at vi i utgangspunktet 
ikke er avhengige av å kunne slippe inn mye publikum.  
 
Det pekes også på at det er valgår, noe som vil ha betydning for 
oppmerksomhet og deltakelse.  
 
Vi har tidligere skissert at vi tar sikte på å gjennomføre Svarte natta, mulig 
et arrangement til, Den Store Skattejakten i samarbeid med Arendalsuka 
Ung, og eventuelt en post på Demokrati-Sti i samarbeid med Arendalsuka 
Ung og LNU. Alle arrangementene planlegges som hybrid. Vi kommer ikke til 
å ha egen SMSØ-stand.  
 
Omfanget og innretningen oppfattes som grei så lenge det planlegges som 
hybrid, kan skaleres opp og ned, og at vi sikrer oss at vi ikke legger ned mye 
planlegging og ressurser i tiltak som det ikke blir noe av.  
 
Arendalsuka har presisert at alle tiltak som brandes som Arendalsuka skal 
gjennomføres på plass i Arendal. 
 
 
 

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid Mars 2021 
Sted e-post 
Tilstede e-post sendt til alle 
Forfall  - 
Møteleder - 
Referent Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite 



 
 
 

 
 
 
 

Vedtak:  
SMSØ planlegger for å delta på Arendalsuka 2021 i det nivået som er skissert. 
Arrangementene planlegges som hybrid. Alle arrangementer skal kunne gi en 
verdi uavhengig av koronarestriksjoner på publikum.   

 

2. Møteplan 2021 
 
Møtet i november er flyttet til onsdag 24. november (fra dagen før), på 
grunn av møtekollisjon. Ny innkalling er sendt i Outlook. 
 
Det nye tidspunktet ser ut til å passe for alle med unntak av Fellesforbundet. 
LO har presisert at selve møtet må legges i siste del av den avsatte tiden. 
Dette er også planen. Den første delen er tentativt satt av til ekstern 
debatt/seminar.  
 
Vedtak: Møtet flyttes til onsdag 24. november. Ny innkalling er sendt i 
Outlook. 
 

 

3. Aktiviteter tilknyttet DigØk 
 
Med lang tid til neste SMSØ-møte var det behov for å avklare følgende 
aktiviteter: 

 
1.  DigØk jobber videre med Seriøsitet i byggenæringen på ID-problematikk 
2. DigØk tar kontakt med bransjeprogram Uteliv for å se på driftsfasen 
 
Vedtak: E-postbehandlingen ga tilslutning til dette.  
 
 
 

 


