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KONFERANSE

NORSK TJENESTEMANNSLAG

HVORDAN VINNE KAMPEN MOT SVART ØKONOMI? 
HVILKE TILTAK ER NØDVENDIGE?
2. desember 2014   
Skattekvartalet, Schweigaardsgate 17 i Oslo

VÅR FELLES STYRKE 
- DIN TRYGGHET



NTL inviterer til konferansen

HVORDAN VINNE KAMPEN MOT 
SVART ØKONOMI? 

- Hvilke tiltak er nødvendige?

NTLs nettverk mot 
svart økonomi
NTLs nettverk mot svart økonomi er 
satt ned av forbundsstyret. Nett verket 
skal arbeide langsiktig om felles 
utford ringer knyttet til 

- økonomisk kriminalitet
- sosial dumping
- arbeidsmiljøkriminalitet
- unndragelser
- trygdesvindel 

Nettverket har også i oppgave å ut-
arbeide materiell og verktøy som kan 
være til nytte for tillits valgte i fagbeveg-
elsen og beslutningstakere i staten. 

Svart økonomi og sosial 
dumping henger sammen
Svart økonomi tapper felleskassen for 
store summer hvert år. Sosial dump-
ing er en trussel mot et trygt arbeidsliv 
og rammer de svakeste på arbeids-
markedet. 

NTL krever en sterkere satsing på 
bekjempelse av svart økonomi og 
sosial dumping.

NTL foreslår blant annet:
-  bedre samarbeid mellom kontroll- 
   etater som Skatteetaten, Politiet  
   og Arbeidstilsynet
-  raskere gjennomføring av  
   regelendringer
-  skjerpelse av revisjonsplikten
-  oppfølging av arbeidsvilkår ved  
   utsetting av tjenester

Konferansen avholdes tirsdag 2.  desember, kl 9.30 - 15.45  
i Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaards gt. 17 i Oslo. 



Svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet
Innledningene spenner fra myndighetenes tiltak 
mot svart økonomi til hvordan skattekriminalitet 
svekker samfunnet. I tillegg vil ta for oss hvordan 
NTLs medlemmer og tillitsvalgte kan bidra i dette 
arbeidet på arbeidsplassen og i egen organisasjon.

Samarbeid mellom etatene
Ekspedisjonssjef Amund Noss i Finansdeparte-
mentet innleder om hva må gjøres for å få til et 
bedret samarbeid mellom statlige etater. Hildegunn 
Vollset fra Skattedirektoratet tar for seg Skatte-
etatens rolle og hvilke tiltak må gjøres internt 
og sammen med andre. Næringslivskoordinator 
i  Kripos Anne-Cathrine Gustafson innleder om 
 politiets arbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Skattekriminalitet
Har politikerne skjønt alvoret, spør vi stortingsrep-
resentant fra AP Marianne Marthinsen om. Avslut-
ningsvis innleder Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax 
Justice Network om temaet “Skattekriminaliteten 
er internasjonal - hva kan gjøres nasjonalt?” 

Arrangør:
NTLs Nettverk mot svart økonomi, som består av medlemmer fra NTL 
Skatt, NTL Politiet, NTL NAV, NTL Arbeidstilsynet, NTL Sentralforvalt-
ningen og NTL Mattilsynet. Teknisk arrangør er NTL Skatt Øst.
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KONFERANSEPROGRAM

09.30 - 10.00 
RAGNAR BØE ELGSAAS, FORBUNDSSEKRETÆR I NTL 

Kamp på mange fronter - NTLs forslag til tiltak mot svart økonomi

10.00 - 10.45 
EKSPEDISJONSSJEF AMUND NOSS, FINANSDEPARTEMENTET 
Hva må gjøres for å få til et bedret samarbeid mellom statlige etater?

11.00 - 11.45 
HILDEGUNN VOLLSET, REGIONAVDELINGEN I SKATTEDIREKTORATET 

Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre?

12.30 - 13.15 
ANNE-CATHRINE GUSTAFSON, NÆRINGSLIVSKOORDINATOR KRIPOS 

Politiets arbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet

13.15 - 14.00 
SIRI GEDDE-DAHL, JOURNALIST I AFTENPOSTEN  

Har myndighetene nok handlekraft?

14.15 - 15.30 
MARIANNE MARTHINSEN, STORTINGSREPRESENTANT FRA AP 

SIGRID KLÆBOE JACOBSEN, TAX JUSTICE NETWORK 
Et dypdykk i skattekriminalitet  - innledninger og paneldebatt

15.30 - 15.45 
JOHN LEIRVAAG, NTL-LEDER 

Avslutning av konferansen

Tlf: 23 06 84 00 post@ntl.no www.ntl.no 


