HANDLINGSPLAN 2022 - 2024

TILLIT TIL SKATTESYSTEMET
SMSØ skal styrke tilliten til skattesystemet ved å
bidra til forståelse for sammenhengen mellom
arbeid, verdiskaping, skatt og velferd
– SMSØ skal styrke bevisstheten om fordelene med et
arbeids- og næringsliv uten svart økonomi
– SMSØ skal arbeide forebyggende og holdningsendrende
for å redusere svart økonomi og dermed bidra til like
konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og
velferdstjenester

SPLEISELAGET - BARN OG UNGDOM
• Barn og ungdom skal ha tillit til skattesystemet, og få
starthjelp i arbeidslivet
– Tiltak rettet mot elever i barneskole, ungdomsskole og videregående
skole og lærlinger skal fortsette i minst samme omfang som før
2020.
– Bygge tillit til skattesystemet også hos studenter og unge voksne
– Gi starthjelp i arbeidslivet også for studenter og unge vokse
– Målgruppen skal nås der den er, ikke bare i utdanningsløpet
– Produktene skal videreutvikles innholdsmessig, metodisk og teknisk,
og holdes faglig oppdatert
– Spleiselaget vgs skal lanseres i en ny versjon

HANDLE HVITT - PRIVATMARKEDET
• Forbrukerne skal ønske å handle hvitt, og skal
kunne gjøre det på en enkel måte
– Kjøpere, selgere og formidlere skal påvirkes direkte og
gjennom andre interessenter
– Vi skal identifisere seriøsitetsutfordringer for privatmarkedet,
og foreslå løsninger på disse
– Vi skal utvikle aktiviteter og tiltak som vil ha virkning for
privatmarkedet

INNKJØPERE
Innkjøpere i offentlig sektor, næringslivet og
organisasjoner skal ønske å handle hvitt, og skal
kunne gjøre det på en enkel måte
– Innkjøpere i offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner
skal stille effektive og hensiktsmessige krav til leverandører i
risikoanskaffelser
– Risikoanskaffelser skal kunne følges opp og kontrolleres på
en effektiv og hensiktsmessig måte
– Partene benytter eget nettverk for å få tatt i bruk SMSØs
verktøy på området og spre kunnskap om relevante tema.

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN
Vi skal bidra til å utvikle forebyggende tiltak for å
sikre en seriøs byggenæring
– Vi skal identifisere seriøsitetsutfordringer for
byggenæringen,
og foreslå løsninger på disse
– Vi skal utvikle aktiviteter og tiltak som vil ha virkning for
byggenæringen

UTVIKLING
Vi skal forstå hva som skal til for å forebygge svart
økonomi, og løfte en kunnskapsbasert debatt om
utvikling av metoder, verktøy og regelverk
–
–
–
–

Vi skal bygge kunnskap ved å gjennomføre spørreundersøkelser
Vi skal bygge kunnskap gjennom andre metoder og kilder
Vi skal dra nytte av partenes kunnskap og erfaringer
Vi skal analysere kunnskapen og bruke denne til å utvikle egne
tiltak, og til å løfte en debatt om utvikling av metoder, verktøy og
regelverk
– Vi skal delta i samfunnsdebatten

SAMARBEID
Samarbeidet skal bidra til like konkurransevilkår, gode
arbeidsplasser og bedrifter som etterlever lover og regler
– Samarbeidet skal bidra til like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og bedrifter
som etterlever lover og regler
– Partene sentralt (hoved-styret) møtes kvartalsvis
– SMSØ's arbeidsgrupper utvikler og forbereder saker for hovedstyret
– Skatteetaten benytter SMSØ som ekstern referansegruppe der det er naturlig
– Vi skal bidra til en god dialog om Skatteetatens og partenes innsats mot svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet
– Regionale SMSØ organiserer og gjennomfører sin egen virksomhet
– Vi skal bruke styrken i samarbeidet til å øke kraften i det forebyggende og
holdningsendrende arbeidet mot svart økonomi

