
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Innspill til regjeringens handlingsplan mot a-krim 
 

Monica Bredesen innledet med Skatteetatens innspill. Hovedbudskapet i 
innspillene er at det er behov for å videreføre påbegynte tiltak fra forrige 
regjerings strategi. Dette ble utdypet med eksempler.  I tillegg er det 
avgjørende at kontroll- og tilsynsetatene kjenner seg igjen i 
handlingsplanen, for Skatteetatens vedkommende at den har en side mot å 
forebygge og bekjempe skattekriminalitet. 
 
En runde rundt bordet viste at partene i SMSØ i stor grad trekker i samme 
retning i innspillene til handlingsplanen, spesielt når det gjelder å bygge 
videre på det som allerede er gjort. Fra innspillene nevnes: 
 
LO viser i tillegg til sin egen strategi mot sosial dumping, som gir føring for 
hvilke innspill som er gitt til handlingsplanen. 
 
NHO er bekymret for manglende fremdrift i informasjonsdeling, og 
fremdriften i tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon. Det er ellers gitt 
innspill på forebygging, samordning hos kontroll- og tilsynsetater og seriøst 
innkjøp. 
 
KS ønsker et felles a-krimkontaktpunkt for kommunene, språkopplæring for 
arbeidsinnvandrere og et felles register for skjenke- og 
serveringsbevillinger. 
 
Det ble opplevd som nyttig å få innblikk i hverandres innspill på denne 
måten. 
 
 
 
 
 

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
Møtedato og tid 28. april 2022,  
Sted Teams 
Til stede Erik Nilsen, Skatteetaten 

Trude Tinnlund, LO 
Anne Louise Aartun Bye, NHO 
Siri Westgård, KS 
Morten Skauge, Virke 

Forfall Jørgen Leegaard, NHO/BNL 
Marta Johanne Gjengedal; Skatteetaten 
Steinar Krogstad, LO/Fellesforbundet 
Hedvig Bjørgum, Unio 
Phillip Charles, YS 

Møteleder Karl Børre Reite 
Referent Jon Arild Ruud / Karl Børre Reite / Monica Bredesen 



 
 
 

 
 
 
 

 
2) Arendalsuka 2022 

 
Det ble lagt frem en oversikt over planlagte arrangementer i SMSØ-regi. Det 
ble gitt tilslutning til denne planen. 
 
Alle ble bedt om å se over hvilke arrangementer og temaer man planlegger å 
ta opp på Arendalsuka, som har grensesnitt inn til det vi jobber med i SMSØ. 
 

• Er det temaer/arrangementer der SMSØ bør være involvert? 
• Er det temaer/arrangementer der vi trenger bistand fra hverandre? 
• Er det temaer/arrangementer som krever samordning mellom 

partene? 
 
Allerede nå er SMSØ Seriøsitet i byggenæringens arrangementer delt opp i 
to, med henholdsvis SMSØ-sekretariatet og BNL som teknisk arrangør på 
hver sin del. SMSØ Bestillerrollen har ikke eget arrangement, men ser på 
muligheten for å delta inn hos NHO.  
 
SMSØ har følgende arrangementer: 
 

• Svarte natta, om handlingsplanen mot a-krim 
• Seriøsitet i byggenæringen, to arrangementer hhv HMS-kort og 

kontroll 
• Ungdomshøring på Torvet, ungdoms møte med arbeidslivet 
• Den Store Skattejakten, barnearrangement 

 
 

3) Regionale ledd 
 
Det ble lagt frem et omarbeidet mandatforslag. I tillegg la LO og NHO frem et 
felles forslag. Innholdet i de to forslagene er svært likt hverandre.  
 
Det er grunnlag for å endelig å lande organiseringen på neste møte 17. juni.  
Det oppleves som godt forankret hos partene. F.eks. kunne KS opplyse at 
mandatet har vært ute på høring i regionene. LO poengterte at det er viktig å 
legge ansvaret hos partene, mens NHO pekte på at vi bør bruke god tid på 
diskusjoner på den kommende årskonferansen. Fra Skatteetatens side ble 
begrepene behov og kapasitet nevnt. Det bør være behovet som styrer 
hvordan samarbeidet bør organiseres i de enkelte fylkene.  
 
Timelinen er slik: 
 

• Endelig vedtak 17. juni 
• Samling med alle regionale SMSØ og hovedstyret 15-16. september 
• Planlegging i regionene 
• Tilbakemelding fra alle regionale SMSØ om hvordan de ønsker å 

jobbe 1. november 


