
Evaluering av Arendalsuka 2022 
 

Beskrivelse av og lenke til opptak av arrangementer med SMSØ som teknisk arrangør finner dere her: 

https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/opptak-av-vare-arrangementer-under-arendalsuka-2022/ 

I tillegg var vi medarrangør i NHO’s arrangement Hvordan kan kontroll og tilsyn bidra til å kste 

kjeltringene ut av byggenæringen.  

Vi hadde også en aksje inn i NHO’s arrangement Vil norgesmodellen sikre et seriøst arbeidsliv? 

Generelt: 
Alle arrangementene vi var involvert i var godt besøkt. Selv et så smalt arrangement som HMS-kortet 

hadde god oppmerksomhet. 

Våre egne arrangementer: 

Svarte natta 

• Debattleder fungerte bra.  

o Godt samarbeid med debattleder i forkant av arrangementet.  

o Mot slutten av debatten ble det tatt opp et spørsmål om strømpriser. Dette var utenfor 

temaet og ble nok oppfattet som noe unødvendig.  

• Vi klarte å få gode paneler. Representasjon på høyt nivå 

o Spesielt politiet var i etterkant spørrende til at de fikk lite taletid. Hensikten med 

arrangementet var at alle aktører skulle kunne forsterke sine innspill til 

handlingsplanen overfor statsråden i AID. Vi oppfatter derfor at tildelt taletid og 

fordeling stod godt i forhold til hensikten med arrangementet. 

Den store skattejakten 

• Gjennomføringsansvaret lå hos SMSØ Agder og Skatteetaten på Agder.  

o Stort engasjement i SMSØ Agder. Godt tiltak for å få til et lokalt samarbeid som man 

lykkes med og som skaper stolthet. 

• Bedre besøkt enn i 2021. Dårligere enn det første året. 

o Bedre tidspunkt enn i 2021.  

• Arendalsuka Ung vil gjerne at vi fortsetter med arrangementet. De ønsker å legge til rette for 

et enda bedre tidspunkt, f,eks rett i etterkant av åpningen av Arendalsuka Ung. 

HMS-kortet 

• Debattleder fungerte bra. 

• Arrangementet hang i løpet av sommeren i en tynn tråd da Arbeidstilsynet ville trekke seg fra 

arrangementet. Dette ordnet seg til slutt. 

• De sentrale partene i Seriøsitet i byggenæringen valgte selv representanter til panelet. Dette 

medførte et mannsdominert panel. 

• Videoinnlegg fra interessenter og aktører i byggenæringen fungerte bra. Dette skapte både 

blest om arrangementet og flere enn de som var på scenen oppfattet seg som deltakere i 

arrangementet. Det ga oss også en bredere inngang til debatten. 

Ungdommens bystyre møter det seriøse arbeidslivet 

• Det ble avholdt en workshop med et utvidet Ungdommens Bystyre forut for arrangementet 

o Her kom det frem mange gode punkter som ble tatt med på scenen 

o Rekruttering av ungdom til workshopen ble noe krevende. 

▪ Hele bystyret var i utgangspunktet positive til å delta, men da dagen nærmet 

seg ble det vanskelig å få dem til å forplikte seg til å komme 

▪ En del lærere hadde ikke fått med seg at deltagelse i ungdommens bystyre 

var å betrakte som lovlig fravær. 

• Godt gjennomført arrangement på Torvscenen 
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o Fremlegg av rapport  

o Presentasjon fra NHO, LO og Skatteetaten 

o Fremlegg fra Utvidet Ungdommens bystyre  

o God dialog mellom partene som synliggjorde hva ungdommer trenger når de 

begynner i jobb enten som ansatt eller starter egen virksomhet 

• Arendalsuka Ung ga oss svært god evaluering på dette arrangementet, både for form, innhold 

og for at det var et nytt konsept. 

o De gav også uforbeholden ros til debattleder for måten han møtte ungdommene på og 

at han tok dem på alvor. 

 

 

2023 
• Det er usikkert om vi får tilgang på Bakgården. Krav til utbedringer etter branntilsyn kan 

knekke økonomien for bygget.  

o Så langt vi ser, finnes det ikke noen tilsvarende plass for å arrangere noe tilsvarende i 

Arendal.  

• Det kan være interessant å få til en oppfølging av arrangementet med ungdommens bystyre i 

2023 

• Arendalsuka hadde i år 1725 arrangementer. Vi hadde allikevel god oppmerksomhet på våre 

arrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 



SMSØ-arrangementer 

ÅR Egne arrangement Deltagelse på andres arrangement Stand  

2012 - - - 

2013 - - - 

2014 • Svarte natta: Hvordan kan vi stoppe 
tyven? 

- JA 

2015 • Svarte natta: Hvordan kan vi stoppe 
tyven? 

• Er ungdom fritt vilt i arbeidslivet 

- JA 

2016 • Svarte natta: Svart økonomi i 
privatmarkedet 

• Kan kommunene vedta seg bort fra 
arbeidslivskriminalitet? 

• Den store skattejakten 

• Like smart som en 17-åring 

- JA 

2017 • Svarte natta: Svart økonomi i 
privatmarkedet 

• Livet bak taushetsplikten; Slik tar vi de 
kriminelle 

• Den store skattejakten 

- JA 

2018 • Svarte natta: Svart økonomi, identitet 
og a-krim 

• Arbeidslivskriminalitet; 
Kontraktsoppfølging i kommunene. 
Hvor langt går kommunenes 
kontrollansvar? 

• Den store skattejakten 

• Spleiselaget hjelper deg med gode 
jobbtips 

- JA 

2019 • Svarte natta: Forbrukermakt mot svart 
økonomi? 

• Seriøsitet i byggenæringen; Hvordan 
finner vi tiltakene som virker? 

• Den store skattejakten 

• Demokrati-sti for ungdom 

• Seriøse bedrifter i offentlige 
anskaffelser (NHO) 

JA 

2020 - - - 

2021 • Svarte natta: Pengene eller livet! 

• Slik kan kommunene stenge de 
kriminelle ute fra kontraktene! 

• Den store skattejakten 

• Demokrati-sti 

- NEI 

2022 • Svarte natta: Handlingsplaner eller 
strategi – har det noe å si? 

• HMS-kortet kan bli enda bedre 

• Den store skattejakten 

• Ungdommens bystyre møter det 
organiserte arbeidslivet 

• Hvordan kan kontroll og tilsyn 
bidra til å kaste kjeltringene ut av 
byggenæringen? 

• Vil norgesmodellen sikre et 
seriøst arbeidsliv? 

NEI 

 

 

Det kan være hensiktsmessig å gjøre en vurdering på hvor mange arrangementer vi bør ha i 

SMSØ-regi.  

Skal vi spre oss på flere arrangementer og temaer som tidligere? Vi hadde i år god erfaring 

med å være medarrangør. Eller er det bedre å gå all-in på Svarte natta + ungdom? 


