
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1) DigØk  
 
Samarbeid mot svart økonomi er ekstern referansegruppe for DigØk. Bjørn 
Erik Evenrud (Skatteetaten) orienterte kort om fremdriften i arbeidet. Se 
vedlagt presentasjon.  
 
Vedtak:  
Tas til orientering 
 

 

2) Ungt entreprenørskap. Utgående avtale og videre samarbeid 
Samarbeidsavtalen med Ungt entreprenørskap er utløpt og ikke videreført. 
Det innebærer at Samarbeid mot svart økonomi ikke lengre er 
hovedsamarbeidspartner med UE, og det betales ikke lengre noen årlig 
kontingent. 
 
Både Skatteetaten og SMSØ vil fremdeles samarbeide med UE. 
 
Skatteetaten vil videreføre veiledningen som gis til UE i forbindelse med 
bedriftsprogrammene.  
 
Regnskapskurs og regnskapsopplæring videreføres ikke. 
 
Vedtak:  
Tas til orientering. 
 

  

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid Tirsdag 14. september 2021,  11:30 – 15:30 
Sted Thon konferansesenter, Oslo 
Til stede Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten 

Erik Nilsen, Skatteetaten 
Trude Tinnlund, LO 
Anne Louise Aartun Bye, NHO 
Jørgen Leegaard, NHO/BNL (Teams) 
Siri Westgård, KS (Teams) til 13:00   
Phillip Charles, YS 

Forfall Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet 
Jan Christian Kolstø, Unio 

Møteleder Marta Johanne Gjengedal 
Referent Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite 



 
 
 

 
 
 
 

 
3) Arbeidsgruppen Kunnskap og debatt 

Arbeidsgruppens mandat er i stor grad ivaretatt av øvrige arbeidsgrupper, 
og av SMSØs hovedstyre.  
 

• Operativt kommunikasjonsarbeid i forbindelse med Spleiselaget og 
Handlehvitt er ivaretatt 

• Seminarer og debatter er ivaretatt 
• Videreutvikling av handlingsplanen kan ivaretas av hovedstyret, slik 

praksis var tidligere 
 
 
Vedtak: Arbeidsgruppen avvikles. Videreutvikling av handlingsplanen 
overføres tilbake til hovedstyret 
 

 
 

4) Arendalsuka 2021 
SMSØ er i hovedsak fornøyde med innretningen og gjennomføringen av 
Arendalsuka 2021.  
 
Svarte natta ble i år lagt til torsdag kveld, da Arendalsuka selv benyttet 
Bakgården tidligere i uka. Det er et ønske om at Svarte natta legges til 
tirsdag eller onsdag kveld som tidligere år. 
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 

 

5) Status fra arbeidsgruppene 
Det ble knyttet korte kommentarer til vedlagte presentasjon. Fra 
presentasjonen nevnes: 

• SMSØ Bestillerrollen har utviklet og lansert en sjekkliste til de 
omforente seriøsitetsbestemmelsene i bygg. Sjekklisten er publisert 
på DFØs nettsted anskaffelser.no , sammen med øvrig 
veiledningsmateriell på området 

• SMSØ Bestillerrollen vil arrangere et seminar om avvisningsreglene i 
høst 

• SMSØ Bestillerrollen og SMSØ Seriøsitet i byggenæringen vil 
arrangere et fellesmøte for å utveksle idèer og erfaringer 

• Skatteetaten har startet et arbeid for å se på målgruppen ungdom i 
stort. Dette skal sluttføres innen utgangen av 2021, og vil ha 
betydning for SMSØs ungdomsarbeid 

• Bransjeprogram Bil sin kampanje om bilvask og bilverksted 
gjennomføres i disse dager. Kampanjen benytter handlehvitt.no som 
landingsside 
 

Vedtak: Tas til orientering.  
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

6) Hva vet vi egentlig om a-krim? 
Terje Nordli gjennomgikk en fyldig presentasjon av kunnskapsgrunnlaget 
Skatteetaten har når det gjelder omfanget av a-krim. 
 
Han holdt fast ved at kunnskapsgrunnlaget viser at den økonomiske 
størrelsen av a-krim ikke går opp, men er stabil eller går ned. Det er derimot 
vanskelig å si noe om innholdet i kriminaliteten, hvem som rammes på 
hvilken måte osv. 
 
Trude Tinnlund, LO, holdt fast ved sin kritikk fra forrige møte.  
 
Det ble ikke nok tid til å diskutere saken. Vi har derfor heller ikke lyktes med 
å få en omforent oppfatning av omfanget av a-krim. 
 
 
Vedtak: Temaet tas opp igjen på neste møte. 
 
 

 
 
7) Regionale ledd - workshop 
Dette punktet er en oppfølging fra forrige møte.  
 
Det var enighet om at det fortsatt er et behov for et samarbeid mellom 
partene og Skatteetaten i fylkene, hvor hovedorganisasjonene er godt 
representert.  
 
Samarbeidet bør organiseres gjennom SMSØ, som har vist seg som en stabil 
faktor over tid. Det er et poeng at SMSØs hovedfokus er forebygging og 
holdningsendring mot svart økonomi i stort, altså betydelig bredere enn 
arbeidslivskriminalitet.  
 
Det viktigste er å få til et samarbeid som fungerer og gir merverdi. Måten å 
få til dette på er å gi mer selvstyre til SMSØ i fylkene.  
 
Partene lokalt bør få mulighet til å bestemme sin egen handlingsplan. Det 
kan også tenkes at det er mulig å rigge mindre grupper rundt konkrete 
prosjekter. Det er også mulig å trekke inn andre parter og organisasjoner 
inn i SMSØ-samarbeidet, for å samle dialogen på en god måte.  
 
Dette kan gjøres ulikt forskjellige steder i landet.   
 
Sekretariatet får derfor i oppdrag å oppdatere mandatet. 
Hoveddelen av mandatet er godt slik det er i dag. Punktet om organisering 
og rammer bør endres radikalt.  



 
 
 

 
 
 
 

Gjennomføringen bør bestemmes av hver region. Dette gjelder f.eks 
hvorvidt man skal ha møter eller andre samarbeidsformer, se på hvilke 
andre aktører som er til stede i regionen, hvilke områder man ønsker å 
fokusere på osv. Det bør være en stor del selvstyre i organiseringen. 
Samtidig vil det fremdeles være slik at det kan være temaer som er viktige 
for hele landet.  
 
Det bør også ses på om vi skal samle de regionale SMSØene til en 
årskonferanse, for å få til en restart.  

 
 
Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til revidert mandat for de regionale 
SMSØene, basert på innspillene i møtet. 
 
 
 
8) Handlingsplan - workshop 
Handlingsplanen slik den foreligger i dag er et godt utgangspunkt for videre 
arbeid.  
 
Handlingsplanen er både spesifikk nok og generell nok til å inkludere de 
tiltakene som vi ønsker å ha inn, og er fleksibel nok til at den står seg over 
tid.  
 
Punktet «Oppstart» bør enten gis et konkret innhold, eller fjernes. I den grad 
punktet fjernes, bør man sikre at problemstillingene tas med inn i de øvrige 
punktene.  
 
Handlingsplanen (overordnet) bør følges av en tiltaksplan (detaljert) for 
2022 og eventuelt 2023. 
 
Vedtak: Sekretariatet legger frem utkast til ny handlingsplan og tiltaksplan i 
neste møte 
 
Neste møte er onsdag 24. november 13:00 – 15:30. Møtet avholdes hos en 
av partene i Oslo sentrum. 
 
 

 


