
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet  
Kjersti Lehmann og Jens Backe, JD og Aleksander Hagen, FIN, ga en 
orientering om arbeidet med den kommende stortingsmeldingen mot 
økonomisk kriminalitet. 
 
Prosess 
Det er en kjernegruppe som er nedsatt i Justisdepartementet som skal 
skrive meldingen. Det er innhentet innspill fra berørte etater og det er bedt 
om innspill fra private organisasjoner via regjeringen.no. Denne fristen er 
gått ut, men de som fremdeles ønsker å komme med innspill kan gjøre det i 
løpet av januar.   
 

Stortingsmeldingen skal komme innen utløpet av 2023 og kjernegruppen 
har akkurat begynt å skrive. De tar sikte på en første versjon rundt 
påsketider. Dette er også siste tidspunkt for innhenting av innspill og 
informasjon. Særlig ses det på kunnskapsprodukter og forskning på feltet. 
Det betyr at mye vil være klart til sommeren. Underveis vil det være møter 
med ulike departementer.  
 
Innhold 
Innholdet vil ha fokus på tverrgående problemstillinger og ikke 
enkeltområder. Det vil bli sagt noe om digitale utfordringer og den alvorlige 
organiserte kriminaliteten 

 
Hovedtemaer er pr. i dag: 
▪ Utfordringsbilde 

▪ Mer kunnskap- forskning 
▪ Begrensning av mulighetsrommet (herunder forhindre og forebygging) 
▪ Helhetlig bekjempelse 
▪ Samarbeid med privat sektor 
▪ Bevisstgjøring; holdninger, aksept for å betale svart, folks kunnskap om 

økonomisk kriminalitet etc 
▪ Bruk av digitalisering og teknologi i bekjempelsen 
▪ Kompetanse i politi og kontrolletater (herunder ressurser) 

Emne Samarbeid mot svart økonomi 
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▪ Mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene, herunder 
informasjonsutveksling 

▪ Ressurser og prioritering, herunder utfordringer rundt henleggelser 
▪ Hvitvasking og pengesporetterforskning  
▪ Internasjonalt samarbeid og mer effektiv bekjempelse av den 

grensekryssende kriminaliteten 
 

Etter innlegget var det en bred kommentarrunde hvor det bl.a. ble pekt på 
behovet for å se på informasjonsdeling mellom etater og privat, herunder 
deling av seriøsitetsinformasjon, omfang av kriminalitet, utfordringsbildet, 
henleggelser, politiets rolle, kompetanse, ressurser, budsjett, a-krim, 
innkreving og inndragning, konsekvenser, fokus på de som står bak 
kriminaliteten, forvaltningens sanksjonsmuligheter, forebygging, 
samhandling med partene, regelverk og nytekning.  
 

Justisdepartementet var tydelig på at de ønsket bidrag vedrørende 
kunnskap og forskning, samt gode eksempler. Partene sa at de ville komme 
med innspill og be om møter.  
 
Vedtak:  
Informasjonen som ble gitt og dialogen tas til orientering. JD og FIN inviteres 
til nytt møte i hovedstyret våren 2023.  
 

2) Tiltak 15 i Handlingsplan mot sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet  
Ragnhild Røthing fra Skatteetaten presenterte «Informasjon til utenlandske 
arbeidstakere» og holdt denne opp mot tiltak 15 – «Benytte sentrale 
møtepunkter som Skatteetatens ID-kontroll til å formidle informasjon til 
utenlandske arbeidstaker». 
 
Se vedlagte presentasjon. 
 
Det finnes pr i dag ingen offisiell nettbasert samleside over norske 
fagforeninger, verken brutt ned på de enkelte fagforeningene eller på 
hovedsammenslutninger. Foreslått side, fagforeninger.no er ikke anvendelig 
i denne sammenheng.  
 
Partene i SMSØ var opptatt av at det i informasjonsmateriellet framkommer 
hvorfor det er viktig å være organisert.  
 
Det er ønskelig å fortsette dialogen på et senere møte. 

 
Vedtak:  
Tas til orientering 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/test/id2928944/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/test/id2928944/?ch=1


 
 
 

 
 
 
 

3) Årskonferanse 2022 
Anne Louise innledet – mye søkelys på prosess under konferansen og det er 
ønske om en sterkere kobling mellom sentralt og regionalt SMSØ. Regionale 
SMSØ krever engasjement fra Skatteetaten, og SMSØ er viktig for 
trepartssamarbeidet med partene regionalt. 
 
Tilbakemelding fra partene om at det var mange fornøyde deltakere, 
samtidig trenger regionale SMSØ hjelp i arbeidet videre. 
 
Det ble startet en dialog om SMSØ bør bytte navn og i så fall hva SMSØ skal 
hete i fremtiden. 
 
Vedtak:  
Tas til orientering. Det fattes ikke vedtak om årlige konferanser, men enighet 
om at det blir årskonferanse høsten 2023.  
Kommer tilbake til nytt navn når regionale SMSØ er mer oppe å kjøre. 
 

4) Møtepunkter 2023 
Runde rundt bordet om møtepunkter i 2023, og enighet om følgende datoer  
 

▪ 17. februar 09.00-12.00 
▪ 2. juni 09.00-12.00 
▪ 22. september 12.00-15.00 
▪ 1. desember 09.00-12.00 

 
Vedtak: Tas til orientering 
 

5) Eventuelt 
Ingen punkter under denne posten.  
 


