Emne
Møtedato og tid
Sted
Til stede

Forfall
Møteleder
Referent

Samarbeid mot svart økonomi
17. oktober 2022 09:00 – 11:30
Teams
Marta Johanne Gjengedal, Skatteetaten
Erik Nilsen, Skatteetaten
Trude Tinnlund, LO
Anne Louise Aartun Bye, NHO
Jørgen Leegaard, NHO/BNL
Lin Andrea Gulbrandsen, YS
Morten Skauge, Virke
Hedvig Bjørgum, Unio
Siri Westgaard, KS
Marta Johanne Gjengedal
Jon Arild Ruud / Sigrid K. Småbakk

1) Gjennomgang av undersøkelser om svart arbeid i
forbrukermarkedet
Sunneva Kilsti og Kristin Øygarden fra Opinion la fram funn fra de nye
undersøkelsene om kjøp av svarte tjenester i forbrukermarkedet.
Presentasjonen følger vedlagt.
Vedtak:
Undersøkelsen tas til orientering. Det utarbeides et forslag til felles
pressemelding knyttet til resultatene fra undersøkelsene. Denne sendes ut på
høring til alle parter før publisering.

2) Regionale SMSØ og årskonferansen 14. – 15.11.22
Bente Randi Tagestad, Skatteetaten, la fram planer for hvordan man ser for
seg å restarte arbeidet i SMSØ’s regionale ledd. Som et ledd i dette ble også
forslag til program for årskonferansen presentert. Dokumentene er vedlagt,
og var også sendt ut til deltakerne i forkant.
Vedtak: Tas til orientering

3) Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet
Det var en runde rundt bordet om synspunkter på ny handlingsplan mot
sosialdumping og arbeidslivskriminalitet.
Skatteetaten innledet med å kommentere at de så positivt innholdet om
forbruker og innkjøpsmakt, så var de litt mer skeptiske til sammenhengen
mellom kap 1 Innledning og kap 2 Bakgrunn og Utfordringsbilde.
De fleste var fornøyd med handlingsplanen og den pakken den var en del av.
Noen pekte på at planen var litt for smal opp mot arbeidstakeres rettigheter,
men alle var fornøyde med at tiltaket om seriøsitetsinformasjon var kommet

med og hvordan trepartsamarbeidet var formulert.
Vedtak: Tas til orientering

4) DigØk
Kristin Krog Eriksen presenterte en kort statusrapport fra DigØk. Hun
kommenterte spesielt tiltak 18 i den nye handlingsplanen mot sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette tiltaket er en direkte oppfølging
av ideer fra DigØk-arbeidet.
DigØk kommer tilbake med en bredere gjennomgang i neste møte, med bl.a.
rapport om forslag til forbedring av HMS-kortet.
Vedtak: Tas til orientering

5) Evaluering av Arendalsuka 2022
Jon Arild Ruud gjennomgikk kort utsendt notat om Arendalsuka 2022. Notat
ble tatt til orientering.
Planer for Arendalsuka 2023 kommer opp i senere møter i hovedstyret.
Vedtak: Tas til orientering

6) Oppdrag UNG
Med bakgrunn i fokusgrupper med ungdom våren 2022 og arrangementet
med Ungdommens bystyre i Arendal 19. august har SMSØ arbeidsgruppe
ungdom formuler følgende ønske fra ungdom:
Ungdom savner og ønsker seg:
1. Tilstrekkelig veiledning når det er aktuelt og når man faktisk velger å
starte egen virksomhet
2. All informasjon samlet på et sted når man starter i ny jobb (inntar nye
arenaer i arbeidslivet) og hjelp til å navigere i den informasjon som er
tilgjengelig.
Dette er informasjon om både plikter og rettigheter som treffer ungdommen.
F.eks. skattekort, arbeidskontrakt, arbeidstid, minstelønn, tariffavtaler mv. Det
bør også ledsages av gode råd og forslag til løsninger når ungdom havner i en
ugrei situasjon, herunder viktigheten av et organisert arbeidsliv.
Det er viktig at utvikling av tiltak/aktiviteter/arena/kanal for ungdom
utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med ungdommene selv.
Partene i arbeids- og næringsliv har hver for seg flere gode løsninger rettet
mot ungdom. Det vil være hensiktsmessig å se på disse i en helhet i dette

arbeidet.
Hovedstyret sluttet seg til konklusjonen og returnerer konklusjonen som et
oppdrag til arbeidsgruppen. Hvis mulig er det ønskelig å kunne presentere
et resultat av arbeidet under Arendalsuka 2023.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til konklusjonen og gir SMSØ arbeidsgruppe Ungdom i
oppdrag å komme med forslag til aktiviteter og tiltak i tråd med
arbeidsgruppens konklusjon. Det er ønskelig å presentere et resultat av
arbeidet under Arendalsuka 2023.

7) Statusrapport for SMSØ
Utsendt statusrapport ble tatt til orientering.
Når det gjelder arbeidet med Spleiselaget vgs informerte Marta Johanne
Gjengedal om at planen er å fortsette som før, til tross for noe lavere
måloppnåelse i 2021 og 2022.
Det ble også informert om en kommende kampanje for Skatteetatens tiltak
Tett på, hvor SMSØ er en samarbeidspart. I etterkant av møtet ble
informasjonsmateriell med forespørsel om deling sendt ut til alle partene.
Vedtak:
Tas til orientering

8) Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet
Monica Bredesen orienterte om Regjeringens arbeid med en kommende
stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Skatteetaten har spilt inn en
del forslag til stortingsmeldingen, se vedlegg. Utover dette var arbeidet med
stortingsmeldingen ikke kjent for partene.

9) Eventuelt
Neste møte er berammet til 29.11, men kolliderer med et møte i ALPR.
Møtet må derfor flyttes.
Vedtak:
Nytt møte bestemmes ved epostbehandling
I ettertid er nytt møtetidspunkt satt til fredag 16. desember kl 12:00 – 15:00.
Møtet avholdes hos Virke.

