
ARENDALSUKA 2022



16. AUGUST 2022,  20:00, BAKGÅRDEN 
SVARTE NATTA, 
HANDLINGSPLAN ELLER STRATEGI. HAR DET NOE Å SI?

Situasjonsbeskrivelse fra et a-krimsenter

• Dag Nordhagen Selsjord, Arbeidstilsynet

Partenes ønsker

• LO, Trude Tinnlund

• NHO, ikke avklart

• Virke, Ivar Horneland Kristensen

• YS, Hans-Erik Skjæggerud

Etatenes ønsker

• Skatteetaten, Nina Schanke Funnemark

• Arbeidstilsynet, ikke avklart

• Politiet, ikke avklart

• NAV, ikke avklart

Politisk duell

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet forsvant ved 
regjeringsskiftet. Nå skal vi få nye handlingsplaner på områder 
som transport, sosial dumping/arbeidslivs-kriminalitet og økonomisk 
kriminalitet. Og så kommer det en Norgesmodell for innkjøp.

Hva skal vi beholde fra strategien? Hva bør bli nytt? Hva skal til for at det 
skal bli bedre?

Representanter for arbeids- og næringsliv og etatene får mulighet til å 
forsterke sine ønsker og forventninger overfor Regjeringen. Debatten 
avsluttes med en politisk duell mellom Ap og H.

Debatten ledes av Kjetil Staalesen.

Vi avrunder kvelden med en konsert med Bjørn Tomren og Åse Britt 
Jakobsen.



17. AUGUST 2022, 12:00, NÆRINGSLIVETS HUS (MØR)

KONTROLL OG TILSYN I BYGGENÆRINGEN?

• Jørgen kommer med mer informasjon i 

møtet fredag

• Videreføring av den planlagte 

årskonferansen for Seriøsitet i 

byggenæringen.

• BNL er teknisk arrangør

• Arrangeres av SMSØ/Seriøsitet i 

byggenæringen i samarbeid med BNL



17. AUGUST 2022, 15:30, BYSTYRESALEN
HMS-KORTET SKAL BLI ENDA BEDRE! HVA TRENGER VI? 
HVA FUNKER IKKE? HVA ØNSKER BYGGENÆRINGEN?

• Aktører, interessenter, etater og politikere 

samtaler om dagens byggenæring og veien videre. 

Først og fremst et innspillsmøte til 

Arbeidstilsynets/DigØk’s arbeid med å forbedre og 

fornye HMS-kortet

• Videosnutter

• Tentativ liste for forespørsel: 

• DigØk, Bjørn Marhaug, Skatteetaten

• Muligheter og umuligheter i HMS-kortet, 

Tietoevry, Forespurt fra Arbeidstilsynet

• Videosnutter med ønsker og forventninger fra 

aktører og interessenter i byggenæringen

• Debatt

• Arbeidstilsynet (Ørnulf Halmrast)

• BNL (Jørgen Leegaard)

• Fellesforbundet (Edvard Eidhammer Sørensen)

• Skanska (Kristian Brende) 

• Debattleder: Kjetil Staalesen

Skatteetaten Skanska 

RVO- våre erfaringer på byggeplass. 

Hvordan kan det bli bedre? 

NBBL, Baard Folke 

KS, områdedirektør politikk  Frelsesarmeen 

BNL Byggmesterforbundet 

EBA Fellesforbundet

Arbeidsmandsforbundet Statsbygg  

Direktoratet for byggkvalitet Fair Play bygg 



17.AUGUST 2022, 11:30,TORVSCENEN OG RUNDT TORVET

DEN STORE SKATTEJAKTEN

• Samme rigg som tidligere år

• Arrangeres av SMSØ Agder og 

Skatteetaten på Sørlandet



18. AUGUST 2022, 14:00, NÆRINGSLIVETS HUS (MØR)
VIL NORGESMODELLEN SIKRE SERIØSITET I OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER?

• Kort innledning fra Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS 

om gjeldende regelverk knyttet til offentlige anskaffelser. 

• Deretter innlegg fra en kommune, som ikke har utviklet en 

egen modell, men som har benyttet seg av de omforente 

seriøsitetsbestemmelsene og dertil veiledning- og som 

kanskje også kan si noe om hva de mener en 

Norgesmodell for offentlige anskaffelser bør inneholde for 

at de skal anvende en slik? 

• Deretter vil vi ha innlegg fra to bedrifter. 

• Til slutt vil det være en panelsamtale med NHOs 

arbeidslivsdirektør Nina Melsom, en representant fra KS 

(mulig Helge Eide?), og to politikere (sannsynligvis Anna 

Molberg fra Høyre og Halvard Ingebrigtsen, statssekretær 
NFD). 

• Vi får også vurdere om de to bedriftsrepresentantene skal 

være med i panelsamtalen. 

• NHO er teknisk arrangør og inviterer deltakere

• Ønsker SMSØ som medarrangør/branding



19. AUGUST, 09:00, FAGFORENINGENES HUS

WORKSHOP MED UNGDOMMENS BYSTYRE

• Innlegg fra Spleiselaget

• Innlegg fra fagforening og

bransjeorganisasjon for å forklare hvilke 

rolle man har i arbeidslivet

• Felles lunsj

Vi ønsker å forbedre måten vi jobber med tiltak for å forbedre seriøsiteten i 

arbeids- og næringslivet. Vi tror ungdom kan gi oss gode idéer og innspill til 

dette.

For å gjøre dette ønsker vi å avholde en workshop med Ungdommens bystyre i Arendal 

for å prøve å besvare følgende:

- Hvordan vi kan sikre at ungdom blir møtt på en god måte i arbeidslivet, enten de blir 

lønnstakere eller starter for seg selv?

- Hvordan «burde det ha vært» ?

- Hva bør arbeidsgivere, systemer, fagforeninger, myndighetene, organisasjoner, skolen, 

universitetene og andre gjøre bedre eller annerledes?

For å få svar på hva ungdom selv er opptatt av i deres møte med arbeids- og 

næringslivet, og hva de eventuelt mangler eller trenger for fremtiden, er vi avhengig av 

å ha med oss ungdom på laget.

Det er viktig for oss å få kartlagt hvilke erfaringer ungdom har hatt i møte med arbeids-

og næringsliv, og hvilke forventninger de uten tidligere erfaring har til sitt første møte 

med arbeids- og næringsliv.



19. AUGUST 12:00, TORVSCENEN
UNGDOMMENS BYSTYRE MØTER DET ORGANISERTE  
ARBEIDSLIVET

Hvilke forventninger har ungdom til arbeidslivet og 

ordnede forhold? Hvordan bør arbeidsgivere, 

organisasjoner, skoleverket og myndigheter legge 

til rette for at man får en god start som ansatt 

eller næringsdrivende?

Et utvidet Ungdommens bystyre legger frem sine 

forslag for partene i arbeidslivet og 

myndighetene.

Vi vil også presentere et sammendrag av de 

viktigste svarene vi har fått fra gjennomførte 

fokusgrupper for ungdom i mai/juni 2022.

• Arbeider med å få et musikalsk innslag fra 

Talentscenen til Canal Street musikkfestival

• Innlegg om viktigheten av ungdoms 

medbestemmelse, KS?? 

• Deltagere i dialog mellom ungdommene og 

arbeidslivet

• NHO: Nina Melsom

• LO: Trude Tinnlund

• Ledelse fra offentlig etat, ikke avklart

• Ordstyrer: Kjetil Staalesen


