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Arbeidsgruppene 

Bestillerrollen 

Neste møte er berammet til 26. oktober 

 

Forrige periode hadde arbeidsgruppen fokus på avvisning. Før det oppfølging. Følgende stikkord er 

spilt som mulige temaer å arbeide videre med i forkant av møtet:  

• Hjelpe oppdragsgivere 

• Kompetanse 

• Hvordan sikre sunne og gode leverandører 

• Samarbeide med de tyngste oppdragsgiverne på området. Lære av de beste. 

Listen er ikke uttømmende. Deltagerne i arbeidsgruppen er bedt om å spille inn eventuelle andre 

temaer i forkant av møtet. 

Privatmarkedet 

Neste møte er berammet til 25. oktober.  

Agendaen vil dreie seg om de to nye brukerundersøkelsene om kjøp av svarte tjenester i 

forbrukermarkedet. Både en kvantitativ og en kvalitativ. I det kommende møte ser vi for oss å 

dypdykke litt i disse undersøkelsene. Og kanskje kunne dra ut et eller flere områder som 

arbeidsgruppen kan/bør arbeider videre med. I tillegg så må arbeidsgruppen vurdere den nye 

handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og vurdere om det der er tiltak 

som treffer målgruppen for arbeidet og som det er naturlig at arbeidsgruppen tar tak i. 

Seriøsitet i byggenæringen 

Neste møte er berammet til 3. november. 

Skisse til agenda ser slik ut: 

1. Videreutvikling av HMS-kortet. 

DigØk forventes å komme med rapport med forslag til endringer i HMS-kortet i løpet av høsten. Hvis 

rapporten er ferdig legger vi opp til en gjennomgang av forslagene i møtet. 

2. Registreringsordning for bygge- og anleggsarbeid på eiendom, jfr forslag fra "Enkelt å være 

seriøs" del V. 

Nye boligsalgsregler fra 1.1.22 gjør forslaget mer aktuelt enn noen gang. I tillegg har Boligmappa 

utviklet en brukervennlig løsning for registrering av slikt arbeid. 

3. Tilsyn og kontroll i byggenæringen. 

Hva gjør vi videre etter arrangementet i Arendal? 
 



Ung 

Det ble gjennomført et møte i arbeidsgruppen 28. september. Det har så langt ikke vært mulig å 

beramme et nytt møte med tilstrekkelig fremmøte. Det er nå ute en forespørsel om en av følgende 

datoer: 16.11, 28.11 eller 30.11. 

Agenda vil være et eventuelt oppdrag basert på vedtak i sak 6 i dagens møte.  

Vi forventer noe høyere møtefrekvens for denne arbeidsgruppen, forutsatt at det kommer et oppdrag 

som bygger på konklusjonen levert fra arbeidsgruppen i sak 6.  

 

Spleiselaget 
Undervisningsopplegget Spleiselaget VGS ligger noe etter planen, dels pga. korona og dels pga. 

manglende ressurser i Skatteetaten. Det forventes ikke full måloppnåelse med ca. 40 000 elever i 

2022. Skolene er tilbudt digitale «Spleiselag», men dette har ikke vært noen suksess. Etter pandemien 

ønsker de fysiske besøk. 

Spillet Spleiselaget Byen driftes etter plan.  

Spleiselaget Podkast publiserer 4 episoder 17. oktober. Pressemelding sendes ut i samarbeid med 

partene i SMSØ. En femte episode er under produksjon og vil bli publisert i høst. 

 

Handlehvitt.no 
Redaksjonsarbeidet går etter plan. Arbeidstilsynet deltar i redaksjonsarbeidet. Nettsiden er nevnt i 

tiltak 21 i Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet: «Nettstedet handlehvitt.no skal 

videreutvikles som portal for å formidle informasjon og veiledning til forbrukere.» 

 

 


