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Oversendelse av SMSØs grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Likelydende brev fra Samarbeid mot svart økonomi (LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten)
Til alle norske kommuner og fylkeskommuner
Att: ordfører og rådmann

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Vedlagt følger en oppdatert versjon av Samarbeid mot svart økonomis strategiske grep for å hindre svart økonomi
og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.
Norske kommuner har gjennomført en stor dugnad mot arbeidslivskriminalitet gjennom å stille krav til
leverandørene sine. I følge Fagforbundet er det ca 175 kommuner som har vedtatt slike krav. Samarbeid mot svart
økonomis strategiske grep, inkludert de omforente seriøsitetsbestemmelsene i bygg, er den mest brukte modellen.
Vi mener at norske kommuner er viktige i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Når vi oversender
denne e-posten er det fordi vi tror at vi har en god og gjennomtenkt løsning på dette.
Vår modell er ikke den mest kjente, strengeste eller den mest oppsiktsvekkende. Grepene har imidlertid andre
fordeler:










Det er KS, LO, NHO, YS, Unio, Fellesforbundet, BNL, Skatteetaten og Difi som står bak de strategiske
grepene. Dette står vi sammen om!
De inneholder et balansert sett med tiltak som virker mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet,
samtidig som de ivaretar behovene til leverandører og innkjøpere
De er juridisk kvalitetssikret
De kan brukes i alle bransjer etter en risikovurdering og er bygget på de omforente
seriøsitetsbestemmelsene i bygg
De er fleksible ved at det stilles strengere krav der risikoen er høy
De finner ikke opp hjulet på nytt, men peker på kjente metoder og veiledere
De er ferdige til bruk og kan vedtas som de er, eller tilpasses til lokale forhold
De utvikles løpende i regi av partene i SMSØ, og tar inn kvalitetssikrede endringer som vi er enige om
o Dette vil typisk gjelde endringer i de omforente seriøsitetsbestemmelsene i bygg
De passer for de fleste norske kommuner

SMSØ vil jobbe videre med å oppdatere og utvikle de strategiske grepene. Videre vil vi se på hvordan vi kan gjøre
det enklere for kommuner å følge opp og kontrollere at kravene de stiller blir overholdt.
De som har vedtatt eller følger de strategiske grepene vil kjenne igjen den nye versjonen. Det er gjort noen små
men viktige presiseringer og oppdateringer.
Lenke til grepene direkte: https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/wp-content/uploads/2019/08/strategiskegrep-juli-2019.pdf
Lenke via Difis side (nederst på siden): https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/arbeidslivskriminalitet .

Film om bruk av grepene fra Ålesund kommune: https://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/look-to-alesund/
Har dere spørsmål om hvordan dere kan ta i bruk grepene, eller er noe uklart? Ta gjerne kontakt på
post@samarbeidmotsvartokonomi.no .
Vennlig hilsen
Marta Johanne Gjengedal
Leder Samarbeid mot svart økonomi (LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten)
Skatteetaten, direktør Divisjon Brukerdialog
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