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Fyresdal kommune

Arkiv:

210

Saksmappe:

2016/285-11

Saksbeh.:

Kjersti Bergland

Dato:

25.11.2016

Saksframlegg

Økonomirapportering pr 01.11. - finans
Utval
Formannskap

Utvalssak
51/16

Møtedato
07.12.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet
Dokument i saka:
Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.11
Bakgrunn for saka:
Med bakgrunn i økonomireglementet skal formannskapet minst kvar andre månad ha framlagt
sak om den økonomiske stoda for kvar sektor.
Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 – 2019: ... vi opprettheld og
brukar det økonomiske handlingsromet:
Tabellen for området ser slik ut:
Avdeling
Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk
01.11.2016 01.11.2016
Næringsfond
Skatt frå forskotspl.
Eigedomsskatt
Naturressursskatt
Rammetilskot
Andre statlege tilskot
Renter
Avdrag

-4 594 603 -2 833 600
-21 180 708 -19 830 160
-9 881 101 -9 840 000
-5 061 751 -5 064 000
-49 966 636 -50 251 125
-58 383
-207 000
-2 103 294 -1 975 888
2 127 076 2 244 641

1 761 003
1 350 548
41 101

SUM

-90 719 400 -87 757 132

3 397 623

2 249
284 489
148 617
127 406
117 565
435 355

Næringsfond:
Underforbruket her skuldast feil i periodiseringa. Årsresultat ser ut til å bli i samsvar med
budsjett.
Skatt frå forskotspliktige:
Underforbruket skuldast meirinntekter så langt i år. Det har vore ein sterk vekst i
skatteinntektene generelt i kommunane i løpet av året og her vil ein nok få noko ekstrainntekter.
Men ein må sjå dette i samanheng med rammetilskotet.
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Eigedomsskatt:
Liten meirinntekt i forhold til budsjett.
Naturressursskatt:
I tråd med budsjett.
Rammetilskot:
Ingen endring i forhold til tidlegare rapportera, men ein må sjå dette i samanheng med
meirinntekter på skatteområdet.
Andre statlege tilskot:
Overforbruket skuldast periodisering. Årsresultat i samsvar med budsjett.
Renter/utbytte:
Underforbruket skuldast periodisering. Årsresultatet i samsvar med budsjett.
Avdrag:
Underforbruket her skuldast periodisering då fleire store avdrag forfell i desember. På årsbasis
manglar vi omlag ein halv million kroner til avdrag, då vi har teke opp fleire lån utan at vi har
vore flinke til å justere budsjettet. Innsparingstiltaket på å bare betale minsteavdrag er heller
ikkje gjennomført. Ein bør her justere med ekstrainntekter på skatteinngang.
Konklusjon:
Området er stort sett i tråd med budsjett utanom avdragsutgifter og skatteinngang.
I seiste budsjettreduksjonssaka vart det vedteke å betale inn kun minsteavdrag på lånegjeld.
I forslaget til ny kommunelov som nå er ute på høyring vil begrepet minsteavdrag falle vekk og
det vil kome nye reglar på korleis ein skal behandle avdrag på lån knytt opp mot den enkelte
investering. Difor bør ein prøve å nedbetale i tråd avbetalingsplanen. Det låge rentenivået som
vi har i dag tilseier også at det vil vere økonomisk lønnsomt.
Ein vil i år mest sannsynleg få eingongsinntekter i form av auka skatteinngang og dette bør ein
bruke til å dekke avdrag på lånegjeld med.
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda for området finans pr. 01.11.16 vert teke til vitande.
Auk i skatteinngang med kr 500.000,- vert overført til å dekke avdrag i tråd med
nedbetalingsplan på lånegjeld.

Ketil O. Kiland
rådmann

Kjersti Bergland
kommunalsjef økonomi og fellestenester
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Fyresdal kommune

Arkiv:

210

Saksmappe:

2016/281-14

Saksbeh.:

Grethe Lassemo

Dato:

28.11.2016

Saksframlegg

Økonomisak 01.11 - økonomi og fellestenester
Utval
Formannskap

Utvalssak
52/16

Møtedato
07.12.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har:
Dokument i saka:
Rapport frå økonomisystemet
Bakgrunn for saka:
I følgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha ein gjennomgang på den økonomiske
situasjonen kvar andre månad.
Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 – 2019; oppretthalde den
økonomiske handlefridomen.
Avdeling

Revisjonen
Næringsarbeid (adm)
Sysselsetting
Rekruttering
Heim=Fyresdal m/delpro,.
Kommunestyret
Formannskap
Oppvekst, kultur og omsorg
Plan og miljø
Kontrollutval
Andre utval
Avd. for fellestenester
Edb
Andre fellestenester
Disp.postar
Sum

Rekneskap
01.11.2016

Budsjett
01.11.2016

370 500
952 413
492 203
123 423
2 099 093
1 314 473
173 831
50 460
47 447
162 524
169 749
5 363 194
1 949 497
3 906 343
66 134

370 000
1 072 506
309 938
105 816
0
1 394 739
114 704
38 879
38 879
198 407
181 647
5 557 205
1 496 276
3 567 638
291 620

17 241 284

14 738 254
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Underforbruk

Overforbruk

500
120 093
182 266
17 606
2 099 093
80 266
59 128
11 581
8 568
35 883
11 898
194 010
453 221
338 705
225 486
667 636

3 170 668

Revisjonen:
OK
Næringsarbeid:
OK
Sysselsetting:
Lønstilskot til sommararbeid er årsak til overforbruk.
Rekruttering:
OK
Prosjekt Heim=Fyresdal,+ alle delprosjekt
Utgifter så langt er 2 099 093,-, størstedelen er Hamaren aktivitetspark.
Der er løyvd mykje eksterne midlar her. Dei er ikkje inntektsførte.
Alle utval:
OK
Avdeling for fellestenester:
Underforbruk skuldas permisjon i stilling samt refusjon.
EDB:
Overforbruket skuldas nye avtaler med Telefiber om breiband og driftsavtale med AspIT som
gjev meir utgifter enn budsjettert. Dette kjem på årsbasis og til å gå over budsjett.
Andre fellesutgifter:
Forsikring, konsulentar og utgifter til IKS er årsakane til overforbruk.
Disp.pott:
OK
Konklusjon:
Den økonomiske stoda for sektoren har eit overforbruk på kr 2 503 032,-. Dette skuldas i
hovudsak Heim=Fyresdal samt utgifter til edb og dei andre fellesutgiftene.
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda pr. 01.11 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

Ketil O. Kiland
rådmann

Grethe Lassemo
avdelingsleiar

7

Fyresdal kommune

Arkiv:

651

Saksmappe:

2016/1375-1

Saksbeh.:

Ketil O. Kiland

Dato:

13.10.2016

Saksframlegg

Leasing av administrasjonsbil
Utval
Arbeidsmiljøutvalet

Utvalssak
15/16

Møtedato
14.11.2016

Formannskap

46/16

16.11.2016

Formannskap

53/16

07.12.2016

Kommunestyret
Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret
Dokument i saka:
- K.sak 53/09, bruk av privat bil i teneste eller kjøp/leasing av tenestebil.
- Leigetilbod på bil datert 13.10.2016.
Bakgrunn for saka:
Fyresdal kommune vurderer løpande innsparingar i drift.
Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 - 2019/måla i budsjettet for 2016 i
sektor for økonomi og fellestenester der det heiter;
 Oppretthalde den økonomiske handlefridomen
Mange kommunar leasar eller kjøper bilar som stilles til disposisjon for sine tilsette. Langt det
vanlegaste er nok i dag leasingavtaler. Ved leasing held ein seg med relativt nye bilar som er
driftssikre, har høg standard i høve til miljø, sikre å køyre for å unngå personskadar og tilsette
får redusert behovet for å bruke eigne bilar i teneste.
Frå før har Fyresdal kommune gode erfaringar med å tilby eigne bilar i omsorgstenesta. Det er
lite skadar på bilane og ein har difor all grunn til å tru at det er god økonomi i dette. Andre
kommunar opplyser og at skadeomfanget er lite.
Ein oversikt syner at samla køyrlengde for tilsette i kommunehuset gjennom eit år er omlag
50.000 km. Om ein ser på køyrlenga til eit utval av personar køyrer 6-7 personar omlag 35.000
km årleg. Mykje av denne køyringa er langkøyring ut av bygda.
Det blir hevda at ein med å lease ein administrasjonsbil kun blir att korte turar i nærområdet til
dei som ikkje får tilgang på leasingbilen. Dette da det ikkje vil vere rå å ha tilstrekkeleg med
leasingbilar, slik at ein fullt ut kunne bruke leasingbilar framfor privatbilar i teneste. Private bilar
kan da få ekstra slitasje med småkøyring. Det kan nok vere noko rett i det, men samstundes er
avstandane i Fyresdal nokså store og tilsette brukar bilen til og frå arbeid. Dette fører etter mitt
syn til at småkøyring utan at bilen blir skikkeleg varm ikkje er eit stort problem og blir det same
forholdet med og utan leasingbil.
Når det gjeld økonomien for tilsette ved å bruke eigen bil i tenesta og få godtgjort etter statens
satsar, kan ein truleg kom godt ut av det dersom ein køyrer ein eldre bil, men med nye bilar er
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det neppe god økonomi. For kommune er det da også viktig at ein kan ha eit tilbod om ein ny bil
som både er driftssikker og sikker å sitje i både for passasjerar og sjåfør.
Det vanlege er å lease bilar for tre eller fire år om gonga og gjere avtale om ei årleg
køyrelengde på 20.000 km.
Det er dette som er grunnlaget for å syne det økonomiske biletet med å ha leasingbilar framfor
å bruke private bilar i teneste.
Ved privat bil i teneste med køyrlengde på 20.000 km i året vil kommunen over 4 år betale :
4,10 kr x 20.000 x 4 = kr 328.000,1,00 kr x 20.000 x 4 = kr 80.000,- *)
Sum
kr 408.000,*) Passasjertillegg er 1 kr pr. km. Mykje av køyringa bilen vil bli bruka til vil vere med
passasjerar, ein eller fleire. I reknestykket er det lagt til grunn ein passasjer i snitt.
Fyresdal kommune er gjennom BTV-samarbeidet del av Autoleas-avtala som er ei gunstig
stordriftsavtale for leasing av bilar. Ved slik avtale kan vi hente bilen og få service frå næraste
forhandlar som for vår del vil vere Skien. Autoleas-avtala er slik at ved service pliktar forhandlar
å hente bilen i Fyresdal og stille med vederlagsfri leigebil når bilen er på service. I leasingavtala
følgjer med drivstoffkort som gir gunstig drivstoffkjøp.
Ved å lease ein Skoda Oktavia stasjonsvogn for fire år med årleg køyrlengde på 20.000 km blir
reknestykket slik (eks. MVA):
- Leasingkostnad
kr
209.000,- Dekkskifte
kr
12.000,- Forsikring
kr
16.000,- Vask, adm. m.m.
kr
10.000,- Kjøp av drivstoff, kr 11,0x0,5x8000
kr
52.000,Sum
kr
299.000,Bilen vil vere levert med fjernstyrt dieselvarmar, slik at bilen kan vere varm og isfri før ein set
seg inn i bilen som venteleg vil stå utandørs.
Det vil alltid vere nokre usikre moment ved ei leasingavtale. Kor mykje tid må ein bruke sjølv for
å vedlikehalde bilen, dekkskifte, vask osv. Den største risikoen vil ligge om ein køyrer skadefritt
eller ikkje. Ved skadar utover vanleg slitasje kan ein måtte kome til å måtte betale for dette når
bilen blir levert att ved avslutning av leasingavtala, men da kan ein jo også velgje å kjøpe ut
bilen.
Konklusjon:
Det er realistisk å kunne rekne med ei innsparing på kr 25.000 i året med å lease ein
administrasjonsbil. Fyresdal kommune bør prøve ei slik ordning som mange andre kommunar
og har. Erfaringane kan etter fire år evaluerast.
Innstilling frå rådmannen:
Fyresdal kommune inngår avtale med Autoleas om leige av Skoda Octavia 1.6 TDI 110 hk Style
4x4 stv med køyrelengde på 20.000 km for ein periode av fire år.

Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 14.11.2016
Fyresdal kommune inngår avtale med Autoleas om leige av Skoda Octavia 1.6 TDI 110 hk Style
4x4 stv med køyrelengde på 20.000 km for ein periode av fire år.

Handsaming i Formannskap - 16.11.2016
Framlegg frå Svein Slyngstad:
Saka vert utsett til neste møte for å sjekke om kor stor bruken av ein slik bil vil vere og rette opp
opplysningar i saka.
Samrøystes i samsvar med framlegget frå Svein Slyngstad.
Vedtak i Formannskap - 16.11.2016
Saka vert utsett til neste møte for å sjekke om kor stor bruken av ein slik bil vil vere og rette opp
opplysningar i saka.

Ketil O. Kiland
rådmann
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Økonomi og bruk av leasingbil som administrasjonsbil.
-

-

I saka er det lagt inn MVA-refusjon for kjøp av drivstoff. Da dette er ein personbil og ikkje ein
varebil får ein ikkje refundert MVA. Ved ei køyrelengde på 20.000 km vil dette føre til ein
meirkostnad per år på omlag kr 2.800,-.
Grunna rekneskapsmessige forhold er det ynskjeleg at bilen leasast for tre år og ikkje fire år
som det er lagt opp til i saka. Dette vil føre til ein meirkostnad på kr 700,- i året.
Med å korte ned leigetida til tre år kan ein nok rekne med at ein ikkje treng skifte vinterdekk,
dvs. ein årleg reduksjon i driftskostnader på kr 2.000,-.

Med nye føresetnader blir økonomien med å lease ein administrasjonsbil for tre år slik:
-

Leasingkostnad
Dekkskifte
Forsikring
Vask m.m.
Drivstoff, kr 14,0x0,5x6000
Sum

kr 158.000,kr 6.000,kr 12.000,kr
8.000,kr 42.000,kr 226.000,-

Ved privat bil i teneste med køyrelengde på 20.000 km i året vil kommunen over 3 år betale :
4,10 kr x 20.000 x 3 = kr 246.000,1,00 kr x 20.000 x 4 = kr 60.000,Sum
kr 306.000,Med desse føresetnadane utgjer dette ein årleg reduksjon i driftskostnader for kommunen
på omlag kr (306.000-226.000)/3= kr 26.500,-.
Dette er ein auk i kostnader på 7-800 kr per månad i forhold til berekningane som vart gjort i
saka. Med ei avrunding nedover i forventa innsparing per år, som og vart lagt til grunn i saka,
er det realistisk og fortsatt kunne rekne med kr 25.000 i årleg innsparing ved leasing framfor
privat bruk av bil i tenesta.
-

Ein har vidare spurt tilsette i kommunehuset om dei vil nytte bilen. Det er kun ein tilsette
som ikkje under noko omstende vil bruke ein slik bil. Langt dei fleste vil bruke bilen, men
nokon har reservert seg og vil bruke bilen om det er ei friviljug ordning der dei kan bruke sin
eigen bil om det passar dei betre.

-

Om ein innfører dette som ei friviljug ordning er det eit godt arbeidsmiljøtiltak å kunne tilby
tilsette og politikarar ein god og sikker tenestebil. I tillegg kan ein redusere driftsbudsjettet.
Rådmannens tilråding står difor ved lag, men ein endrar leasingtida til tre år.
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Fyresdal kommune

Arkiv:

601

Saksmappe:

2016/1586-2

Saksbeh.:

Ketil O. Kiland

Dato:

30.11.2016

Saksframlegg

Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved innkjøp
Utval
Formannskap

Utvalssak
54/16

Møtedato
07.12.2016

Kommunestyret
Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret.
Dokument i saka:
Fyresdal kommune sitt innkjøpsreglement vedteke i kommunestyret 17. juni 2015.
Vedlegg:
Dokument om strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved
innkjøp i kommunar og fylkeskommunar.
Bakgrunn for saka:
Samarbeid mellom KS, NHO, Skatteetaten, Unio, YS og LO mot svart økonomi (SMSØ) har
utarbeidd 10 gode råd for kva kommunar og fylkeskommunar kan gjere for å hindre at useriøse
aktørar får tilgang til kontrakter og kva dei bør gjere for å følgje opp risikoinnkjøp. Grepa skal
gjer det enklare å hindre at useriøse aktørar får tilgang til kontraktene i risikokjøp som t.d. bygg,
reinhald, bilvask mv.
Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 - 2019/måla i budsjettet for 2016
der det heiter; Vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod.
Fyresdal kommune har eige innkjøpsreglement vedteke av kommunestyret 17. juni 2015. Dette
reglementet må nå reviderast da Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) m.a.
har vedteke endringar i verdien for når eit innkjøp skal lysast ut på den nasjonale DOFFINbasen. Desse endringane skal setjast i verk frå 1. januar 2017 som da også må endrast i vårt
reglement.
Kommunen si innkjøpsavtale er i dag tufta på lov om offentlege anskaffelsar med tilhøyrande
forskrift. I tillegg skal ein ved innkjøp nytte rettleiar om "Etiske krav i offentlege anskaffelser",
samt vektlegge omsynet til eit berekraftig lokalmiljø. Ikkje minst i forhold til det siste har det i det
siste vore eit betydeleg engasjement om kommunen si praktisering av offentlege innkjøp og om
desse kan gjerast meir innovative og styrke regionale og lokale verksemder som leverandørar.
Rådmannen varslar med dette ein gjennomgang av kommunen sitt innkjøpsreglement.
Som ein del av innkjøpsreglement og anbod som følgje av dette er Fyresdal opptatt av å hindre
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved innkjøp. Dette blir i dag innarbeida i
anbodsdokument.
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Når ein nå gjennom samarbeid mot svart økonomi har fått tilgang på eit strategisk dokument
som vil gjere det enklare for kommunen å kjempe mot svart økonomi gjerast dette kjent ved
politisk handsaming i formannskap og kommunestyret, informerast om i utvida leiarmøte, i møte
med tillitsvalde/verneombod og innarbeidast i innkjøpsreglementet som eit vedlegg.
Konklusjon:
Strategisk dokument som vil gjere det enklare for kommunen å kjempe mot svart økonomi
gjerast kjent administrativt og politisk og innarbeidast som del av kommune sitt
innkjøpsreglement.
Innstilling frå rådmannen:
Strategisk dokument om grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved innkjøp
innarbeidast som vedlegg til kommunen sitt innkjøpsreglement.

Ketil O. Kiland
rådmann
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STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE
SVART ØKONOMI OG
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED
ANSKAFFELSER I
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE
SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

14

Hva bør kommuner og fylkeskommuner gjøre for å hindre at useriøse
aktører får tilgang til kontrakter? Hva bør de gjøre for å følge opp
risikoanskaffelser?
Svaret finnes i Samarbeid mot svart økonomis 10 strategiske grep.
Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til
kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv.
Dokumentet er laget slik at det kan danne grunnlag for vedtak i
kommunestyrene.
I de strategiske grepene peker vi på de gode verktøyene som allerede
finnes og gir veiledning på når, hvor og hvordan disse skal brukes.
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STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE
SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.
Man må:
-Ta aktive grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet -

Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et samfunnsansvar som i
særdeleshet påligger innkjøp i offentlig sektor. Å tillate useriøse aktører og kriminalitet i slike
kontrakter har store konsekvenser. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet undergraver rettferdig
konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansieringen av velferd. Svart økonomi er også
uforenelig med et godt tjenestetilbud. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer
kriminell virksomhet. Dette må tas på alvor:




Vurder hvilke anskaffelser som har høy risiko for å bli utsatt for svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet.
Still høye krav til leverandører og underleverandører i disse anskaffelsene, slik at useriøse
og kriminelle aktørene ikke får tilgang til kontraktene.
Følg opp disse anskaffelsene spesielt, ved å bruke de gode verktøyene som finnes og ved å
gjennomføre nødvendig kontroll gjennom hele kontraktsperioden.

Difi, BNL, Fellesforbundet og KS har utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre
seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, (Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter).
Dette er ett av flere gode verktøy som åpenbart vil ha god effekt dersom de brukes aktivt, se side 10.
SMSØ har sett behovet for å samle 10 gode råd for en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Rådene tar utgangspunkt i
beste praksis. Dette er ikke en fasit, men et grunnlag eller en mal den enkelte kommune og
fylkeskommune kan ta utgangspunkt i for et slikt vedtak.
Vedtaket bør utarbeides i samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet lokalt.

3
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1. TA ET KLART STANDPUNKT: VI SKAL IKKE HA SVART ØKONOMI ELLER
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I VÅRE ANSKAFFELSER
Vi skal rette en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
Gjennom innsatsen skal vi så langt det er mulig hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til
kontraktene. Dette gjør vi ved å stille ekstra høye krav til leverandører og underleverandører der risikoen for
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst.
Vi skal ha egne rutiner for oppfølging og sanksjonering av kontraktsbrudd i disse anskaffelsene.
Vi rapporterer alle tilfeller av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet til kontrollmyndighetene og/eller politiet.

2. RETT INNSATSEN INN DER RISIKOEN ER STØRST
Risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er etter Skatteetatens erfaring høy i enkelte typer
anskaffelser, slik som f.eks:




Bygg og anlegg, rehabilitering mv
Renhold
Bilvask og bilpleie

Selv om dette er typiske eksempler, må vi gjennomføre en konkret risikovurdering hos oss.
Når risikoen er høy, stiller vi spesielle krav i kontraktene og vi har egne rutiner for oppfølging og sanksjonering:
Vi retter en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

3. GÅ KONKRET TIL VERKS - DETTE SER VI ETTER:
For å sikre oss mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi må vi ha leverandører og underleverandører der:





Lønns- og arbeidsforhold er i orden
Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden
Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass
Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss, og hvem vi betaler til

Vi stiller relevante kvalifikasjonskrav for å sikre oss at leverandøren har evne til å gjennomføre kontrakten ut
fra disse punktene. Dette inkluderer også lovpålagte godkjenninger, slik som f.eks godkjenning i
Renholdsregisteret.
Billigst er ikke alltid best. Dersom et tilbud er unormalt lavt bør dette avvises. Dette krever at vi gjør en konkret
vurdering av tilbudene. For å oppnå det beste forholdet mellom pris og kvalitet må det legges til rette for å
vurdere kriterier som sosiale hensyn, kvalitet, innovasjon, miljø, livsløpskostnader, pris m.m. ved tildeling av
kontrakter.
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4. BEGRENS ANTALL LEDD I KONTRAKTSKJEDEN
Ved å begrense antall ledd i kontraktskjeden gjør vi oppfølgingen lettere og mer effektiv. Samtidig blir det
vanskeligere å skjule arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.
Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter sier at leverandøren ikke kan ha flere enn to ledd
underentreprenører i kjede under seg uten byggherrens skriftlige samtykke.
Tilsvarende eller strengere begrensninger bør gjøres også i andre anskaffelser der vi vurderer risikoen som høy.

5. SETT KRAV TIL FAGKUNNSKAP
Ved å sette krav til faglærte og lærlinger sikrer vi kvalitet og seriøsitet både på kort og lang sikt. Bestemmelser
for bruk av lærlinger generelt er under utarbeidelse av regjeringen.
Eksempelvis er det i Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter satt et prosentkrav for
arbeidede timer utført av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring, (minimum 40%).
Videre er det satt et prosentkrav til arbeidede timer utført av lærlinger, (minimum 7%). Begge kravene kan også
oppfylles av personer som er oppmeldt etter Praksiskandidatordningen, jf opplæringslova § 3-5.
Prosentsatsene vil være under revisjon. I enkelte regioner eller prosjekter kan det være aktuelt å stille
strengere krav. Det kan også etter de lokale forhold være aktuelt å stille ytterligere krav til enkelte fag.
Endringer anbefales drøftet med partene i arbeidslivet og bransjene lokalt.
I andre anskaffelser, der vi vurderer risikoen som høy, bør det stilles tilsvarende eller strengere krav til faglærte
og lærlinger.

6. VIT HVEM SOM ARBEIDER FOR OSS
Vi kontraktsfester at alle underentreprenører i hele kontraktskjeden skal være kjent for oss før arbeidet tar til.
Videre skal alle ansatte på prosjektet være navngitt før oppmøte.
Vi kontraktsfester at alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort der regelverket krever det.

7. VIT HVEM VI BETALER TIL
Vi kontraktsfester at all betaling i hele kontraktskjeden skal gå via bank, både til virksomheter og til ansatte.
Difi's standard kontraktskrav gir eksempler på dokumentasjon som kan kreves fremlagt for å kontrollere at
kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Vi skal kunne kontrollere at lønn og annen godtgjørelse faktisk har
gått til den personen som har utført arbeidet.

8. KREV INNSYN I RELEVANTE SKATTEOPPLYSNINGER
Vi kontraktsfester at alle firma i kontraktskjeden skal gi oss fullmakt til å innhente relevante skatteopplysninger
før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden.
Dette gjør vi via Skatteetatens ordning Registerinfo (SKAV-skjema) eller tilsvarende ordning.
Gjennom Registerinfo får vi bl.a tilgang til opplysninger om registrering for merverdiavgift, at
merverdiavgiftsoppgaver og A-melding er levert de siste 6 månedene, og om skatter og avgifter er betalt.
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9. GJENNOMFØR KONTROLLER
Vi gjennomfører kontroller der risikoen er høy. Det betyr å legge inn tilstrekkelige ressurser på
dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll for å sikre at kontraktens krav blir oppfylt.
Kontroller skal gjennomføres i hele kontraktsperioden.
Difis anbefalte standard kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår gir oss adgang til å foreta anmeldte eller
uanmeldte stedlige kontroller hos leverandør/underleverandør, og ved lokasjon der tjenesten utføres. En slik
kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer.
Vi gjennomfører kontroll av HMS-kort og annen kontroll på arbeidsplassene.

10. BRUK DE GODE VERKTØYENE SOM FINNES
Difi har samlet gode verktøy for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dette finnes på nettstedet
http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping.

KONTRAKTSKRAV
Vi benytter Difi's standard kontraktskrav om lønns- og arbeidsvilkår som utgangspunkt for våre kontraktskrav i
hele kontraktskjeden
Vi skal kontraktsfeste sanksjoner i hele kontraktskjeden for brudd på kontraktskravene, herunder også sen
innsending av dokumentasjon, samt dersom leverandøren ikke leverer egenrapporteringsskjema innen fastsatt
frist. Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. Mulige sanksjoner er
retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, stans og heving.
Vi benytter bransjespesifikke seriøsitetskrav der disse finnes.
For å sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter har Difi, BNL, Fellesforbundet og KS utviklet et sett egne
seriøsitetskrav. Dokumentet brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten. Bestemmelsene stiller bl.a krav
til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende
leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.

OPPFØLGING
Vi benytter Difi's veileder om beste praksis som utgangspunkt for arbeidet vårt med oppfølging av lønns- og
arbeidsvilkår.
Veilederen om beste praksis deler inn tiltakene i hva vi må, bør og kan gjøre. "Bør" og "kan"-tiltakene er ment
for områder med høy risiko, slik som f.eks bygg, anlegg og rehabilitering mv, renhold, bilvask og bilpleie og
andre anskaffelser etter en risikovurdering. Vi skal derfor bruke tiltakene i veilederen fullt ut (må, bør og kan)
så langt det passer.
I tillegg til vår egen oppfølging har både byggenæringen og bilbransjen utviklet sine egne veiledere for valg av
seriøse underentreprenører. Hovedleverandøren skal bruke malene og sjekklistene som en del av sitt
kvalitetsystem.
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SØK RÅD HOS PARTENE I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET
Disse gode rådene er utarbeidet som et utgangspunkt som kan passe i hele landet. Samtidig er det slik at det
kan være store forskjeller fra sted til sted og fra fag til fag.
Samarbeid mot svart økonomi anbefaler at et vedtak om en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet diskuteres med partene i arbeids- og næringslivet.
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SERIØSITETSBESTEMMELSENE FOR BYGG- OG ANLEGGSKONTRAKTER

SERIØSITETSKRAV
1.

HMS-KORT
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse,
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli
bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

2.

PLIKTIG MEDLEMSKAP I STARTBANK ELLER TILSVARENDE LEVERANDØRREGISTER
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og
kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente
SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

3.

KRAV OM FAGLÆRTE HÅNDVERKERE
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er
utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØSland. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse
arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

4.

LÆRLINGER
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk,
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å
benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under
systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.
Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.
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Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate
at prosentkravene ovenfor fravikes.
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet,
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over
antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

5.

RAPPORTERINGSPLIKT TIL SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt,
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal
betales av ham.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.

INTERNKONTROLL. SIKKERHET, HELSE OG ARBE IDSMILJØ (SHA)
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens
internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på
norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter
kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å
unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

•

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg
forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i
tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan
gjøre seg forstått på.

•

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende
arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut
på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det nødvendig.
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av
byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan
byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på
samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger
for byggherren.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.

KRAV TIL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:



Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønnsog arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere,
arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav
som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov
om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som
grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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8.

BRUK AV UNDERLEVERANDØRER, HERUNDER INNLEID ARBEIDSKRAFT
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører
i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal
varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a.
Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal
leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører
med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest.
Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve
at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig
frist, gitt ved skriftlig varsel.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.

KRAV OM BETALING TIL BANK
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales
til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

10.

MISLIGHOLD AV KONTRAKTSFORPLIKTELSER - KONSEKVENSER FOR SENERE
KONKURRANSER
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

11.

REVISJON
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren
og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å
undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og
dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
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HVORFOR TRENGER VI POLITISKE VEDTAK?
Vi har klippet følgende fra DIFI's veileder for Anskaffelsesstrategi:
SAMMENHENG MELLOM ANSKAFFELSESSTRATEGI OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Anskaffelsesstrategi vil være koblingen mellom politiske forventninger og daglig innkjøp av varer og
tjenester. Hvordan dette kan styres og følges opp på ulike nivå vises i figuren.
Den politiske ledelse tar stilling til hvilken
innkjøpspolitikk – visjon og policy virksomheten skal ha. En slik policy vil kunne
være førende for alle anskaffelser og være
viktig for å regulere forhold som ikke er
hjemlet i lov og forskrift. Slike forhold
omtales gjerne som strategiske
innkjøpsinitiativ.
Eksempler er samarbeid på tvers internt og
eksternt, samfunnsansvar, små og
mellomstore bedrifter, hensyn til miljø,
innovasjon m.m. Har virksomheten en klar
policy vil prinsippdiskusjoner ikke være en
del av enkeltanskaffelser. Velger en
virksomhet å ha et mål på for eksempel økt
samfunnsansvar i strategien, vil dette
forplikte til å jobbe målrettet mot å øke
samfunnsansvar i anskaffelsene. Hvis
behovet for innkjøper er å unngå
prinsippdiskusjoner rundt samfunnsansvar i enkeltanskaffelser, kan det være riktigere å jobbe for å få
på plass en anskaffelsespolicy.
Administrativ ledelse følger opp gjennom å etablere og forankre en anskaffelsesstrategi i
organisasjonen. En anskaffelsesstrategi gjelder for alt anskaffelsesarbeid i virksomheten, ikke bare
det som håndteres av en sentral innkjøpsfunksjon/-avdeling.
Arbeidet med implementering av anskaffelsesstrategien operasjonaliseres i handlings- og
tiltaksplaner. I det daglige anskaffelsesarbeidet bruker organisasjonen anskaffelsesregelverket,
håndbøker, retningslinjer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser. For noen anskaffelser lages
det kontraktstrategier, og for å ha et helhetlig perspektiv på et anskaffelsesområde etableres det
gjerne en kategoristrategi for styring og oppfølging av en vare- eller tjenestekategori.
Hele veilederen finner du her:
http://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/anskaffelsesstrategi_veileder.pdf
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OM SAMARBEID MOT SVA RT ØKONOMI

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider holdnings- og handlingsendrende mot svart økonomi.
SPLEISELAGET - UNGDOM
Ungdom trenger kunnskap om sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd, samt starthjelp om
rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Vi treffer 40 000 ungdommer årlig med undervisningsopplegget Spleiselaget i videregående skole. Vi tilbyr
dataspillet Spleiselaget Byen for ungdomskole, spilt 46 000 ganger i 2015.
Vi tilbyr også regnskapsopplæring til alle ungdomsbedrifter i regi av Ungt entreprenørskap.
HANDLE HVITT – FORBRUKERE
Handle hvitt er en handlingskampanje, ikke en holdningskampanje! Vi skal gjøre det enkelt for forbrukere å
handle hvitt.
I perioden 2011-2014 arbeidet vi bl.a med firmasjekken og en enkel måte å gjøre arbeid i hjemmet hvitt på, via
nettstedet www.handlehvitt.no og aktiviteter i hele landet.
Vi planlegger å komme med en ny utgave av Handle hvitt-kampanjen i 2016.
NÆRINGSLIV – MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
Partene i arbeids- og næringsliv er viktige medspillere for kontrolletatene. Kontrolletatene får innspill om
hvordan de kriminelle opererer, utviklingstendenser og konkrete tips om kriminelle miljøer og enkeltsaker.
Vi har under arbeid en tipsrutine der partene i arbeidslivet løpende kan tipse kontrolletatene om
arbeidslivskriminalitet.
INNKJØP – BESTE PRAKSIS
SMSØ tar mål av seg til å påvirke innkjøpere i privat og offentlig sektor til å ta i bruk retningslinjer, rutiner og
verktøy som holder kriminelle ute fra kontraktskjedene i bransjer som bygg og renhold.
DEBATT
SMSØ har gjennom mange år fulgt utviklingen av svart økonomi gjennom befolkningsundersøkelser. I tillegg til
kunnskap om temaet, bidrar undersøkelsene til å sette agenda for samfunnsdebatten.
Befolkningsundersøkelser utføres også for å avdekke hvilke tiltak befolkningen mener vil være nyttig i den
videre kampen mot svart økonomi.
Vi arrangerer debatter f.eks på Arendalsuka og andre konferanser nasjonalt og lokalt. Lokalt deltar SMSØ i
samfunnsdebatten gjennom kronikker, leserinnlegg mv.
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