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1) Feilklassifisering av lønnsforhold som enmannsforetak
Nora Winger Heggelund (Skatteetaten) presenterte resultater fra
kunnskapskontroller Skatteetaten har gjort på området. Kontrollene viste at
det i en del bransjer finnes en andel tilfeller der utbetalinger til ENK skulle
ha vært klassifisert som lønn. Andelen er størst i renhold.
Det ble også kort vist til Skatteetatens høringssvar på Fougnerutvalget, der
behovet for harmonisering mellom arbeidsretten og skatteretten fremheves.
Presentasjon er vedlagt.
Vedtak:
Tas til orientering

2) DigØk – kort status
Bjørn Marhaug (Skatteetaten) orienterte kort om status fra DigØk.
Det ble bl.a orientert om et forsøk med å erstatte HMS-kort med nasjonalt
ID-kort som adgangskontroll på en byggeplass, for å se på fordeler og
ulemper med dette.
Møtet ønsket til neste gang å få en sak til diskusjon om hva som skal til av
lovendringer mv for å realisere ambisjonene i DigØk.
Presentasjon er vedlagt.
Vedtak:
Tas til orientering.

3) Tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon
Jan Otto Johansen (Brønnøysund) og Inger-Mari Ouren (Skatteetaten)
orienterte kort om status.
Pilotene med Mittanbud og StartBank er godt i gang. Målet er å teste
tilretteleggerfunksjonen. Dette går kort sagt ut på at Mittanbud og StartBank
skal tolke seriøsitetsinformasjonen slik at det blir enklere for forbrukere og
innkjøpere å velge gode leverandører. Det er en viss usikkerhet på hvor
langt man skal strekke arbeidet i piloten.
Skaleringen fra pilot til en fungerende løsning er avhengig av at det
gjennomføres et juridisk arbeid i NFD. Arbeidet skal bl.a se på hvordan man
kan tilgjengeliggjøre seriøsitetsopplysninger uten bruk av
fullmakt/samtykke. Dette juridiske arbeidet er ikke satt i gang.
Tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon vil ikke kunne skaleres før det
juridiske arbeidet er gjennomført.
Vedtak: Tas til orientering

4) A-krim – ny styringsmodell
Monica Bredesen orienterte om den reviderte styringsmodellen, som har
beholdt hovedstrukturen fra modellen fra 2017.
Styringsmodellen gir rammer for organisering av det tverretatlige akrimsamarbeidet. Modellen gjelder både a-krimsentrene og etatenes øvrige
a-krimsamarbeid.
Av nytt som den reviderte modellen beskriver bl.a. etatenes viktigste
forpliktelser og bidrag inn i samarbeidet, en aktørrettet innsats mot felles
brukermål, nye roller som senterleder og etterretningsleder og en
tydeliggjøring av ansvaret til bl.a. regional styringsgruppe.
Den setter også krav til kompetanse hos medarbeiderene på sentrene og til
samhandling mellom a-krimsentrene og linjeorganisasjonen i etatene.
Sentrene er organisert slik at de har behov for medarbeidere med god
kompetanse fra egen etat og støtte fra linjen, for bruk av tyngre virkemidler
for å kunne levere gode resultater. Dette betyr at det er viktig at sentrene
ligger på steder der etatene har god bemanning i linjen og kan bemanne
sentrene med riktig kompetanse.
Vedtak: Tas til orientering.

5) Søknad fra Virke om deltakelse i SMSØ
Virke har sendt en henvendelse om deltakelse i SMSØ. SMSØ er positive til
dette.
En utvidelse krever at vi rigger oss internt for å ta imot en ny partner på en
god måte. Samtidig er det en suksessfaktor at den nye parten er kjent med
hvilke forventninger og forpliktelser som følger med. Sekretariatet bes om å
sette i gang arbeidet med dette, med sikte på å ha en avtale med Virke klar
til neste møte i februar.
Vedtak: Saken videreføres til neste møte.

6) Øvrige saker
Flere av partene fikk hastemøter. Øvrige saker ble dermed utsatt eller
behandlet på annet vis:
Handlingsplanen ble sendt ut på e-postbehandling og godkjent
Undersøkelsen «Svart arbeid i privatmarkedet» Saken ble epostbehandlet, og undersøkelsen ble vedtatt gjennomført våren 2022
SMSØ Bestillerrollen og formidling av erfaringer. Det ble sendt ut
forespørsel om hvordan vi skal forholde oss til eventuelle henvendelser om
arbeidet i SMSØ Bestillerollen, opp mot f.eks en Norgesmodell. Det var ikke
full enighet om hvordan dette skulle løses, spesielt når det kommer til hvem
som bør representere SMSØ i slike sammenhenger. Enkelte typer
henvendelser vil kunne tas ned av arbeidsgruppen, mens hovedstyret bør
være involvert i andre sammenhenger. Sekretariatet sender ut ny
henvendelse i den grad det kommer slike konkrete forespørsler.
Konseptskisse ungdom ble sendt ut, og fikk tilslutning
Regionale ledd ble utsatt
Møteplan ble foreslått slik:
Torsdag 10. februar 1300 - 1530
2022
Torsdag 28. april
1300 - 1530
2022
Torsdag 9. juni 2022 1300 – 1530 (KS kan ikke, forsøker å finne ny dato)
Det ble bemerket at det for ofte blir for lite tid til diskusjon. Det bør settes av
mer tid til ordskiftet.

