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Samarbeid mot svart økonomi
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Skattekvartalet, Oslo
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten
Erik Nilsen, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet (Teams, kun sak 3 og 4)
Anne Louise Aartun Bye, NHO
Siri Westgård, KS (Teams)
Hedvig Bjørgum, Unio
Phillip Charles, YS
Morten Skauge, Virke
Jørgen Leegaard, NHO/BNL
Marta Johanne Gjengedal
Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite / Monica Bredesen

1) Politiet og Økokrims rolle i a-krimarbeidet
Lars Stoltenberg (Økokrim) innledet om politiets hjemler.
Innledningen kretset rundt forskjellen mellom forvaltningssporet og
straffesporet, og hvilke muligheter og begrensninger Politiet har i akrimarbeidet.
Det ble deretter åpnet for innspill og debatt.
Det ble fra flere etterlyst fra Politiets side å se etter mulighetene for å kunne
bidra mer i forbindelse med a-krimkontroller, f.eks. i form av forebygging,
uten å bevege seg i ytterkant av hjemlene. Det ble spilt inn at det finnes et
godt potensial her.
Flere av endringene inn mot sentrene ble godt tatt imot, f.eks. at det vil være
påtalejurister i hvert senter.
Det ble videre gitt uttrykk for frustrasjon knyttet til henleggelser av
straffesaker på området, også på saker som for partene ble oppfattet som
godt opplyste.
Det er her satt i gang et straffesaksprosjekt, som skal avhjelpe denne
situasjonen.
Økokrim ble invitert tilbake for å gjøre rede for dette prosjektet, og andre
tiltak som gjøres på a-krimområdet.
Presentasjon er vedlagt.
Vedtak:
Tas til orientering

2) Sikker ID og nasjonale ID-kort
Trude Åsrum (Skatteetaten) innledet om status på området. Det ser ut til å
nærme seg en høring om nasjonale ID-kort til utenlandske arbeidstakere.
Signalene tyder på at de fleste utenlandske arbeidstakere vil kunne få tilbud
om slike kort. De vil dermed være i stand til å bevise sin egen identitet i
Norge, og vil være godt beskyttet mot ID-tyveri også knyttet til a-krim. Dette
vil også beskytte mer mot gjenbruk av ekte identiteter på arbeidsplasser.
Det kan se ut som om enkelte grupper som ikke kan bevise oppholdsrett
over tre måneder, ikke vil kunne få nasjonalt ID-kort. Dette vil inkludere
f.eks. langtidsboende asylsøkere. I disse gruppene vil det være mange som
har rettigheter til arbeid og velferd, men som da ikke vil ha mulighet til å
kunne bevise sin egen identitet. Dette vil kunne øke risikoen for å bli
utnyttet.
SMSØ ønsker å bli holdt oppdatert om fremdriften.
Presentasjon er vedlagt.
Vedtak:
Tas til orientering.

3) Virke tatt opp i Samarbeid mot svart økonom
Hovedorganisasjonen Virke slutter seg til samarbeidsavtalen mot svart
økonomi datert 1. september 2008 og tas opp som part i Samarbeid mot
svart økonomi (SMSØ) fra 10. februar 2022.
Samarbeid mot svart økonomi består nå av LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke og
Skatteetaten.
Vedlagt følger et dokument signert av Ivar Horneland Kristensen for Virke,
og av Marta Johanne Gjengedal på vegne av SMSØ. Dette dokumentet føyes
til samarbeidsavtalen, og inngår som en integrert del av den.
Vedtak: Hovedorganisasjonen Virke tas opp som part i SMSØ

4) Regionale ledd
a)
Vivek Vaishnavi (Skatteetaten) innledet på temaet.
Skatteetaten har en strategi på forebyggingsområdet som inkluderer
områdene: Styrke, endre, hindre og bygge. Dette betyr bl.a. at Skatteetaten
er forpliktet til å samarbeide med alle relevante parter, inkludert etater og
organisasjoner. Eksempler på dette er Arbeidstilsynet, NAV og Politiet m.fl.
på etatssiden, SMSØ, treparts bransjeprogram, Fair Play og Medbyggerne på
organisasjonssiden. Sammen er dette med på å bygge et totalforsvar mot
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Skatteetaten har et behov for å
samordne dette samarbeidet på en god måte. Det er spesielt et behov for å
finne ut hvordan samarbeidet skal fungere rundt i landet. Det ble derfor
foreslått å gjennomføre en nasjonal workshop med alle relevante parter i
løpet av mars, for deretter å komme frem med en plan for videre arbeid til
neste møte i SMSØ i april. Det ble deretter åpnet for diskusjon.
Partene i SMSØ er opptatt av at steg 1 bør være å involvere de partene som
deltar i samarbeidet i dag. SMSØ bør bygge sin egen organisasjon. Deretter
kan man trekke inn andre parter i de fylkene der det er aktuelt, men på en
slik måte at partene og Skatteetaten står i sentrum.
Flere av partene har diskutert det foreløpige mandatet med sine
representanter, og ser på det som en god inngang til en restart.
Intensjonene i dette mandatet gir fylkesleddene en frihet og fleksibilitet i
oppgaveløsning og organisering, og mulighet til å trekke inn andre parter
der de mener det er fornuftig. Det ble også poengtert at det er viktig å få i
gang en forholdsvis rask restart, der man legger eventuell negativ historikk
bak seg.
Spesielt NHO og LO var tydelige i sine innspill på at SMSØ skal være
fundamentet i det regionale samarbeidet.
Sekretariatet og innleder ble deretter bedt om å komme tilbake med et
forslag til videre fremdrift som tar utgangspunkt i SMSØ-felleskapet, og
hvordan de regionale leddene skal organiseres.
Vedtak: Saken videreføres til neste møte
b)
Virke, YS og Unio ønsker å se på hvordan de skal organisere sin deltakelse i
fylkesleddene. Disse organisasjonene har ikke fylkesledd. De har likevel en
god representasjon rundt i landet enten via forbundenes distriktskontor,
bedrifter og næringsforeninger.
Vedtak: Tas til orientering.

5) Handlehvitt
Handlehvitt.no blir lansert i en ny versjon i midten av mars, se vedlagte
presentasjon.
Det er ønskelig at partene markerer nylanseringen med å dele den nye siden
i sosiale medier. Videre ønskes det at man henviser til siden der det er
aktuelt, typisk i saker som angår hvordan forbrukere kan veiledes i å handle
hvitt.
Handlehvitt er nå i stor grad en veiledningsside. Påvirkningsstoff vil kun
ligge under «om oss». Kampanjer vil bli skilt ut fra veiledningsdelen, slik at
det blir enklere å forholde seg til for forbrukeren.
Vedtak: Tas til orientering

6) Spleiselaget
Marta Johanne Gjengedal orienterte kort om situasjonen.
Skatteetaten har hatt en utfordrende ressurssituasjon i andre halvdel av
2021. Dette har gått ut over skolebesøkene i Spleiselaget.
Arbeidet med Spleiselaget vil bli gjenopptatt som før i 2022.
Skatteetaten ser på muligheter for effektivisering og digitalisering. Samtidig
er det klare tilbakemeldinger fra elever og lærere om at de ønsker fysiske
besøk i klasserommet på dette temaet.
Spleiselaget er en forpliktelse Skatteetaten har i samarbeidet, og en
forpliktelse som tas alvorlig. Tiltaket er viktig for vår tillit og omdømme.
LO kommenterte på orienteringen. Det er godt å se at man er tilbake der
man var. Det er viktig å få Spleiselaget ut til elevene på samme nivå som
tidligere.
Vedtak: Tas til orientering

7) Eventuelt
a)
Seriøsitet i byggenæringen planlegger en årskonferanse 11. mai.
b)
Møteplan:
Neste møte er satt til torsdag 28. april kl 1300-1530. Det vil også bli et møte
i juni. Forslagene er 15. Juni og 17. Juni.
-Forespørsel om ny møtedato i juni kommer på e-post
c)
Arendalsuka arrangeres i år fra 15-19. august.
«Svarte natta» i Bakgården blir arrangert tirsdag kveld. Det planlegges også
med 1-2 andre tiltak i vår egen regi.
Sekretariatet ber alle partene om å melde inn hvem som holder i
Arendalsuka for den enkelte part, og gjerne om det allerede nå er
arrangementer og temaer vi bør samordne.
Arendalsuka kommer opp som sak på møtet i april.
d)
Det ble avslutningsvis en kort uformell diskusjon om hvilke forventninger vi
har til nye strategier eller handlingsplaner mot svart økonomi, sosial
dumping og/eller a-krim fra regjeringens side.

