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1) Innspill til regjeringens handlingsplan mot a-krim
Erik Nilsen innledet med status i arbeidet, sett fra Skatteetaten og de
samarbeidende etatenes side.
Signalene fra regjeringen oppleves til en viss grad å trekke i en annen
retning enn det etatene har spilt inn, og også i en viss grad i en annen
retning enn det partene har signalisert i sine innspill, jf. forrige SMSØ-møte.
Det ser ut som om den nye handlingsplanen i stor grad vil dreie seg om et
seriøst arbeidsliv og arbeidstakerens rettigheter. Etatene er bekymret for at
dette kan føre til at man ikke vil kjenne seg igjen i planen, og ikke på samme
måte som tidligere vil ha et oppdrag knyttet til forebygging og bekjemping
av a-krim forankret i planen.
Det viktige for etatene er at planen treffer de ulike etatenes
samfunnsoppdrag, bidrar til samordning av tiltak og også skaper et trykk i
arbeidet mot de som gjør mest skade, de sentrale trusselaktørene, dvs de
kriminelle selv.
Fra Skatteetatens side er det viktig at tilgjengeliggjøring av
seriøsitetsinformasjon kommer på plass, også for private. Det samme
gjelder ID-problematikk og registerkvalitet. Det er viktig med balanse
mellom forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet og at den
mest alvorlige kriminaliteten faktisk blir etterforsket.
Disse punktene var også tatt med i de enkelte partenes innspill til planen.
Det var også enighet om viktigheten av å ta vare på tiltak som ligger i de
gamle strategiene og som enda ikke er sluttført.

LO løftet også spesielt temaene sosial dumping, allmenngjøring og
solidaransvar. Like viktig som å ta de kriminelle er det viktig å styrke
ofrenes situasjon.
Det framkom et ønske om å arbeide videre med samordning av dette
temaet, også etter at selve handlingsplanen kommer på plass.

2) Regionale ledd
Diskusjonene tok utgangspunkt i forhåndsutsendt notat og utkast til
mandat. Mandatet ble vedtatt, men med mulighet til å endre det etter den
planlagte årskonferansen, hvis det i diskusjonene på konferansen kommer
opp behov for endringer.
Vedtak:
SMSØ bør være en hovedstolpe i det regionale samarbeidet, men det er
avgjørende at samarbeidet fungerer og gir merverdi.
Foreslått mandat legges til grunn for arbeidet med regionale ledd. Vi
restarter det regionale SMSØ-samarbeidet. Oppstarten blir SMSØ's
årskonferanse 15. - 16. september på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.
Deretter bes fylkesleddene planlegge sin egen virksomhet, og gi
tilbakemelding til SMSØ hovedstyret innen 1. desember 2022.
(I ettertid har årskonferansen blitt flyttet til 14. og 15. november. Frist for
tilbakemelding fra fylkesleddene til hovedstyret flyttes derfor tilsvarende.)
Invitasjon til årskonferansen:
Alle partene bes oversende liste over hvilke representanter man ønsker
invitert til årskonferansen fra hvert enkelt fylke.
Eksterne parter ut over LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke og Skatteetaten
inviteres ikke til årskonferansen denne gangen.
SMSØ dekker oppholdet. Reisekostnader dekkes av hver enkelt part.
(I ettertid er frist for påmelding til årskonferansen satt til 30. september.)
Foreløpig skisse for årskonferansen:
•

•

Dag 1:
o Mandatet
o Motivasjon fra partene sentralt (inkl. SKE)
o WS på tvers av parter/geografi: Hvordan kan vi oppfylle
mandatet?
Dag 2:
o WS fylkesvis
o Fremlegg

o Oppsummering, inkludert veien videre mot 1. november

Mål for årskonferansen:
Målet med årskonferansen er å restarte det regionale SMSØ-arbeidet med
utgangspunkt i mandatet.
Essensen i mandatet er at de enkelte fylkene selv planlegger sitt arbeid,
gjerne i en enkel plan. Dette betyr at :
1. De regionale SMSØ-ene er fristilt mht arbeidsform og temaer
2. Det stilles ikke krav til antall møter eller møter som arbeidsform
3. Arbeidet organiseres etter behov og kapasitet i det enkelte regionale
SMSØ
4. Den valgte lederen for det regionale SMSØ har et eget ansvar for
framdrift og gjennomføring.
Etterarbeid etter årskonferansen:
Hvert fylkes-SMSØ får i oppdrag å planlegge sitt eget arbeid. De skal innen 1.
november gi tilbakemelding på:
• Behovet for samarbeid mellom partene og Skatteetaten i fylket
• Kapasiteten for samarbeid
• Hvilke temaer man ønsker å samarbeid om
• Hva er målene med samarbeidet, fordelt på tema
• Hvordan ønsker man å samarbeide (plan)
• Organisering og andre samarbeidspartnere
Tilbakemeldingen danner grunnlag for hvordan vi går videre med
samarbeidet i hvert enkelt fylke

3) Arendalsuka 2022
Planene for Arendalsukearrangementer i SMSØ-regi ble gjennomgått.
LO deltar på NHOs arrangement om Norgesmodellen.
BNL planlegger et arrangement med tittel: «Hvordan kan kontroll og tilsyn
få kjeltringene ut av næringen». Her tas det utgangspunkt i rapporten
«Enkelt å være seriøs» fra 2014. SMSØ/Seriøsitet i byggenæringen er ønsket
som medarrangør.
Vedtak:
Hovedstyret støtter foreliggende planer. Spørsmålet om SMSØ skal være
medarrangør på BNL’s arrangement avgjøres på e-post etter en tydeligere
beskrivelse av arrangementet fra BNL’s side.

(Etter e-postbehandling var det enighet om at SMSØ/Seriøsitet i
byggenæringen skulle stå som medarrangør.)

4) Handle hvitt
Sigrid Krangsaas Småbakk presenterte den nye versjonen av Handlehvitt.no,
og begrunnet hvorfor endringene var foretatt. Aktivitet på nettsiden siden
relansering ble også gjennomgått, se vedlagte presentasjon.
Arbeidstilsynet er med inn i redaksjonen på Handlehvitt fra og med mai i år.
Det er allerede bygget inn API i nettsiden for oppslag på godkjente
bilverksted via databasen til Statens Vegvesen. Tilsvarende vil komme på
bilpleie når ordningen får tilstrekkelig omfang.
Det arbeides videre med søkemotoroptimalisering.
Vedtak:
Tas til orientering.
Det ble presisert at det er viktig at vi bygger opp handlehvitt som stedet der
man finner hjelp som forbruker, slik at dette er hovedveien inn.
Det bør arbeides mer med brukerreiser på nettstedet, for å sikre størst
mulig brukertilfredshet.

5) DigØk
Bjørn Marhaug og Kristin Krog Eriksen informerte om status og videre
planer for DigØk.
Det henvises til vedlagte presentasjon.
DigØk presenterte også en flyer/beskrivelse av prosjektet, se vedlegg.
Denne er utarbeidet på bakgrunn av ønske fra hovedstyret i ettidligere
møte.
Vedtak:
Tas til orientering

6) Eventuelt
Neste møter:
17.oktober 09:00 – 12:00, Teams
29. november 12:00 – 15:00, Fysisk møte Oslo

