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Ukeslutt 5-2019
Stor oppslutning om svart økonomikonferansen!
Svart økonomikonferansen 2019 som ble arrangert av NTL og
Fagforbundet onsdag denne uka, samlet i overkant av 350
deltakere, herav over 150 fra NTL Skatt. Dette er en
konferanse som NTL Skatt var med på å starte for en del år
tilbake og som bare har blitt større og større med årene.

James Bloodworth gikk i 2016 undercover i England for å se
hvordan arbeidsforholdene var. Han var innom Amazons
lager, han var Uber-sjåfør og hjelpepleier i den privatiserte hjemmesykepleien. Boken hans kom ut på
norsk i 2019, «Innleid og underbetalt». James’ opplevelser kan kort fortalt sies å gi et bilde av et
arbeidsmarked som ingen ønsker velkommen! Du kan lese mer om James’ erfaringer i denne artikkelen
fra Aftenposten.
Line Eldring fra Fellesforbundet og Elin Ørjasæter fra Høgskolen Christiania har sammen skrevet en
bok: «Løsarbeidersamfunnet» om forskjellige tilknytningsformer i arbeidslivet og koblinger opp mot
svart arbeid og en uønsket utvikling. På konferansen tok damene opp enkelte problemstillinger fra boken
sin og med tiltak på hvordan en kan motvirke en slik utvikling. Blant annet var behovet for organiserte
medarbeidere viktig, da det er fagforeningene som må ta kampen mot det arbeidslivet vi ikke ønsker.
Både Arbeiderpartiets Arild Grande og Arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie
(Høyre) kom med lovnader om tiltak mot arbeidslivskriminalitet og nye planer for
hvordan de skulle jobbe mot dette. Du kan lese mer om dette HER. Regjeringens tiltak
mot svart økonomi blir presentert 5. februar.
Fagforbundets leder Mette Nord ønsket å vite om myndighetene egentlig er interessert i å bekjempe
sosial dumping i offentlig sektor, og riksadvokat Tor-Aksel Busch påpekte i sitt innlegg
viktigheten av nødvendig skatteforfølgning og kontroll av de kriminelle.
Avslutningsvis var det journalist Siri Gedde-Dahl fra Dagbladet som innledet. Sammen med kolleger i
Dagbladet har de gjennom en artikkelserie satt fokus på snøkrabbekrigen i Båtsfjord og Barentshavet, og
ikke minst norske myndigheters muligheter til å stoppe dette. De har avdekket arbeidskontrakter som
sier 18 timers arbeidstid og 250 dollar lønn per måned. Det ble satt spørsmål til både myndighetenes
inngripen og lokalsamfunnets rolle i å stoppe denne utnyttelsen av utenlandsk arbeidskraft.

Høringsuttalelser — vi trenger ressurspersoner!
NTL Skatt er høringsinstans hos Finansdepartementet og flere andre instanser. Vi
sender høringsuttalelser på saker som blant annet omhandler skattefaglige,
regnskap- og revisjonsspørsmål spørsmål.
Vi etablerer nå en ressurspool/nettverk med våre medlemmer som kan tenke seg å bidra med innspill til
slike høringer. Er du interessert, send oss en e-post:
NTLSkatt@skatteetaten.no.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
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