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Fokus på effekter i styringen 
av Skatteetaten

Fra og med januar 2018 har Skatteetaten fått et revidert 
samfunnsoppdrag og nye mål. Med de nye målene dreies 
fokuset fra hva etaten skal gjøre over til effekter av etatens 
innsats samlet. Utfordringene ligger i å kunne måle effekter 
av det vi gjør og bygge kunnskap om hvilke virkemidler som 
virker og hvordan. Det vil derfor være viktig å legge seg på en 
pragmatisk linje, og gjøre det beste ut av det som er praktisk 
mulig med de ressursene vi har. Det perfekte målesystemet 
finnes ikke, men de nye målene vil bidra til å dra Skatteetaten 
i riktig retning. 

Skatteetaten er en etat i utvikling der forventningene til 
oss har endret seg over tid. Vi har kontinuerlig endret 
oppgaveløsningen vår for å møte eksterne endringer, 
innført nye metoder og verktøy og utviklet samhandlingen 
med eksterne. Frem til i dag har Finansdepartementet 
styrt Skatteetaten i stor grad på aktiviteter, noe som 
betyr at fokuset har vært på selve innsatsen, og det som 
enkelt kan telles, mer enn på effekter av det vi oppnår 
som følge av denne innsatsen. I 2016 fikk Skatteetaten 
i oppdrag av Finansdepartementet å videreutvikle mål 
og styringsparametere, som gjør at departementet i 
større grad kan styre på effekter fremfor aktiviteter 
(Finansdepartementets tildelingsbrev til Skatteetaten 2016: 
4). De nye målene dreies nå fra mål for hva etaten skal 
gjøre og over mot effekter av etatens innsats samlet (se 
faktaboks). Gjennom å fokusere på etterlevelse av skatte- 
og avgiftsregler, god kvalitet i informasjonsforvaltningen 
og opprettholdelse av tillit må Skatteetaten innrette sin 
virksomhet slik at disse effektene skapes så effektivt som 
mulig. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor det 
er riktig, men vanskelig, å dreie styringen mot effekter av vår 
innsats, og hvordan vi kan styre og følge opp disse effektene. 

Hvorfor skal offentlig sektor ha fokus på 
effekter?

Styring i staten handler om å rette fokus på de samfunns- og 
brukereffekter man ønsker å oppnå. Statlig styring handler 
derfor om å bruke offentlige midler på en måte som gir 
ønskede virkninger og effekter for de målgruppene vi er 
opptatt av, enten det er eldre mennesker, skoleungdom, syke 
mennesker, arbeidsløse eller barn. Statlig styring skal følge 
opp at det som blir gjort gir ønskede effekter.   

Mål- og resultatstyring er det grunnleggende 
styringsprinsippet i statlige virksomheter. Det innebærer 
strategisk styring mot virksomhetenes langsiktige mål. En 
grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring er at 
virksomheten har overordnede mål som konkretiseres, slik 

at måloppnåelsen kan måles og vurderes ved kvantitative 
eller kvalitative metoder. Hensikten er at resultatmålingen 
skal føre til læring og utvikling og forbedring av virksomheten 
(DFØ 2010).

Den tradisjonelle tilnærmingen for skatteadministrasjoner 
har vært å styre på aktiviteter og dermed resultatet av 
de ulike funksjonsområdene våre, kontroll, veiledning, 
fastsetting og innkreving, hver for seg. For å kunne løse 
samfunnsoppdraget effektivt og med lave kostnader for 
skatte- og opplysningspliktige er det viktig å ha fokus på 
ønskede effekter for våre brukere og samfunnet i helhet. 
Ved ensidig aktivitetsstyring så mister vi koblingen til hva vår 
innsats gir av effekter. Skatteetatens arbeid med å skape 
etterlevelse er forankret i OECDs modell for risikohåndtering 
og en videreutvikling av denne. OECDs risikostyringsmodell 
(2004) er basert på en forutsetning om at de fleste ønsker 
å etterleve og betale riktig skatt, men at de ikke alltid 
har tilstrekkelig kunnskap eller opplysninger til å kunne 
gjøre dette. En forutsetning for dette er at også styringen 
videreutvikles. 

Det pågår lignende arbeider i andre offentlige 
virksomheter også med fokus på å få frem effekter for 
brukere og samfunnet, og hvordan dette henger sammen 
med mål- og resultatstyringen, blant annet i NAV (Roaldsnes 
2018).

Hva innebærer det for Skatteetaten å styre på 
effekter?

For Skatteetaten er det viktig å få til en god samordning 
av etatsstyringen, det vil si Finansdepartementets 
styring av etaten, og virksomhetsstyringen som er den 
interne styringen i etaten. Dette krever videreutvikling 
av mål- og resultatstyringen. Etaten må skape 
styringsinformasjon som kan brukes til å underbygge 
dialogen med Finansdepartementet om bruker- og 
samfunnseffekter. Styringsinformasjonen som skal 
rapporteres til departementet består av effektindikatorer, 
styringsparametere og forklaringsvariabler (se faktaboks) til 
hvert av de nye målene (Finansdepartementets tildelingsbrev 
til Skatteetaten 2018). Det er viktig at styringsinformasjonen 
bygger på et faktagrunnlag, og med nye mål og dreining mot 
effekter stilles det ikke noen mindre krav til etatens interne 
styring og oppfølging. Hva etaten klarer å oppnå av effekter 
kan si mye om vår evne til å levere på samfunnsoppdraget. 
Skatteetaten må fortsatt styre og følge opp produksjonen, 
samt gjennomføre analyser av etatens tjenester, aktiviteter 
og ressursutnyttelse. Dette må gjøres for å fremskaffe best 
mulig kunnskapsgrunnlag inn mot den styringsinformasjonen 
som Finansdepartementet har behov for.

Analyse og kunnskapsbygging blir derfor avgjørende 
i styringen fremover. Både operasjonalisering og bruk 

av effektparametere krever betydelig innsikt i årsak-
virkningsforhold mellom det vi som etat gjør og de effektene 
vi ønsker å skape. Hva som kan være gode nok målinger 
av effekter på de nye målene er krevende, og analyse- og 
kunnskapsarbeidet må bidra til å tolke resultater av ulike 
målinger slik at de kan tas i bruk i styringsdialogen. 

Hvordan måler vi effekter?

Når det gjelder effekter av Skatteetatens arbeid, 
skiller vi mellom effekter på to nivåer: brukereffekter 
og samfunnseffekter. Eksempler på brukereffekter er 
etterlevelse av skatte- og avgiftsregler blant skattepliktige, 
og tillit til Skatteetaten, mens på samfunnsnivå snakker vi 
om riktig skatteproveny samlet sett og minimert skattegap.
Effekter handler ofte om å måle kausale sammenhenger 
av innsats eller noe som vi kan kalle indikasjoner på 
effekter. Med en kausal sammenheng mener vi at det er en 
årsakssammenheng mellom innsats og effekt – det vil si at 
det ene påvirker det andre.

Skatteetatens samfunnsoppdrag fra 2018: 
Skatteetaten skal sikre et finansielt hovedgrunnlag for 
offentlig virksomhet

Hovedmål for Skatteetaten:

• Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- 
og avgiftsreglene

• Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til 
registerdata og informasjon med god kvalitet

• Samfunnet har tillit til Skatteetaten

Definisjoner brukt i artikkelen:

Etatsstyring: Finansdepartementets styring av 
Skatteetaten.

Virksomhetsstyring: Intern styring (mellom ulike nivåer) 
i Skatteetaten.

Effektindikator: Effektindikator er et kvalitativt eller 
kvantitativt uttrykk for forholdet mellom innsats eller 
aktivitet og resultat eller effekt, det vil si endringer hos 
brukere eller samfunnet.

Styringsparameter: Styringsparametere måler 
eller beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad 
virksomheten når sine mål i en gitt periode. 

Samfunnseffekter: Uttrykker en ønsket fremtidig 
tilstand for samfunnet.

Brukereffekter: Uttrykker en ønsket fremtidig tilstand 
for målgruppen(e). 



Figur 1. Graden av sikkerhet i effektindikatorer. Fritt etter OECDs figur (2014: 31) 

De effektindikatorene vi vil 
anbefale vil ligge i dette området
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Den sikreste måten å kunne påvise en sammenheng 
mellom årsak og virkning er gjennom det som kalles et 
kontrafaktisk rammeverk. Dette betyr at man i tillegg til å 
observere hva som har skjedd, også vet hva som hadde vært 
resultatet dersom noe ikke hadde skjedd. For Skatteetaten 
vil dette typisk bety at man i tillegg til å vite noe om hva 
som skjer etter en innsats, må vite hva resultatet ville ha 
blitt dersom det ikke var gjort noen innsats. Dette kan man 
oppnå ved å sammenlikne med en referansegruppe som 
ikke blir utsatt for noen innsats.

Dette er en teoretisk anbefalt tilnærming, men 
kan i praksis ofte være meget krevende og i mange 
tilfeller umulig å gjennomføre. Dette gjelder særlig for 
skatteadministrasjoner, der det kontrafaktiske rammeverket 
kan være svært ressurskrevende, og ikke alltid mulig å finne 
eller skape. En annen utfordring er at skattepliktige ofte 
påvirkes av en rekke tiltak samtidig, noe som gjør det enda 
vanskeligere å påvise kausale årsakssammenhenger. 

OECD (2014) anbefaler derfor en pragmatisk tilnærming 
til å måle effekter av skatteadministrasjonenes innsats. 
En slik tilnærming legger til grunn både ulike behov for 
styringsinformasjon, hva den relative verdien i en gitt 
effektindikator er, og hvilke usikkerhetsmomenter og 
kostnader som ligger i å måle. 

For at en effekt skal være pragmatisk målbar vil det 
ikke være behov for at den i et slikt tilfelle kan måles 
direkte og kausalt, men i stedet at effekten i det minste er 
sannsynlig. Figur 1 viser en skala over grad av pålitelighet 
i effektindikatorer, der skalaen går fra det vi kan kalle en 
mulig effekt til en kausal effekt. De effektindikatorene 
Skatteetaten vil utvikle vil ligge i området mellom sannsynlig 
effekt og kausal effekt. En slik tilnærming viser også at 
det er viktig å se all styringsinformasjon, effektindikatorer, 

styringsparametere og forklaringsvariabler i sammenheng, 
når vi evaluerer den samlede måloppnåelsen til Skatteetaten.

Utfordringer ved å måle effekter for 
Skatteetaten

Selv om det finnes mange gode argumenter for å måle 
effekter framfor aktiviteter, er det flere vesentlige 
utfordringer og usikkerhetsmomenter forbundet med det 
faktiske effektmålingsarbeidet. 

En av de viktigste utfordringene er knyttet til 
ressursbruken. En tilstrekkelig sikker, presis og heldekkende 
måling av effekter på bruker- og samfunnsnivå, som 
for eksempel etterlevelse eller skattegap, er veldig 
ressurskrevende. Det betyr at fordelene ved å ha et 
tilstrekkelig sikkert og dekkende estimat på slike målinger 
bør veies opp mot alternative kostnader – kostnader ved å 
bruke disse ressursene på en annen måte. 

Det er i tillegg i mange sammenhenger en betydelig 
forsinkelse mellom tidspunktet for vår innsats og tidspunktet 
hvor effekten kommer til syne. Et eksempel på dette kan 
være forebyggende veiledning, der det er lang tid mellom 
innsats og skattepliktiges handling. Det kreves derfor et 
langsiktig tidsperspektiv ved slike effektmålinger, noe 
som ikke alltid harmonerer med behovet for faktabasert 
styringsinformasjon på regelmessig basis.

Det tar også tid og ressurser å etablere et rammeverk for 
å måle ønskede effekter, og det tar tid å beregne effektene 
presist. Det kan for eksempel være både komplisert og 
ressurskrevende å etablere det nødvendige datagrunnlaget 
for måling av effekter i Skatteetaten.

Ett av de viktigste usikkerhetsmomentene i 
effektmålingsarbeidet skyldes imidlertid at effekten vi skal 
prøve å måle kan bli påvirket av mange andre eksterne 
faktorer enn kun Skatteetatens innsats, i noen tilfeller 
også enkelthendelser. Det vil ofte være slik at bruker- 
og samfunnseffektene oppstår i samspill mellom flere 
samfunnsaktører. Tillit til myndigheter generelt kan være et 
typisk eksempel på dette, fordi det kan påvirke tilliten til oss 
som etat. Dette kan vi forsøke å motvirke ved å fokusere på 
de effektene som Skatteetaten i størst grad kan påvirke selv. 

Det krever et betydelig arbeid å identifisere de ulike 
faktorene og hendelsene, og å isolere effektene av disse 
fra effekten av vår innsats. I situasjoner hvor effekter er 
vanskelige å operasjonalisere og måle, kan måling på 
aktiviteter være hensiktsmessig dersom man kan etablere 
en hypotese om en logisk sammenheng mellom aktiviteter, 
innsats og effekter.

Hva skal Skatteetaten gjøre?

”Hvor stor del av Skatteetatens ressurser bør brukes til å 
måle effekten av det vi gjør?” spør skattedirektør Hans 
Christian Holte i Ukeavisen Ledelse (2017). For det er 
ingen tvil om at et slikt arbeid koster. Tidligere mål- og 
resultatstyring var i stor grad basert på statistikk og tellinger 
av aktiviteter og resultater, noe som relativt sett er billig å 
gjennomføre. Derimot vil effektmålinger i større grad kreve 
at vi bygger opp egne datasett for dette, ofte gjennom 
kostbare innsamlingsmetoder. 

Skattegapsanalyser kan være et godt eksempel på det 
som skattedirektøren peker på. Dette er analyser som kan si 
noe om hvor stort gapet er mellom hva som burde komme inn 
i skatter og avgifter, og hva vi faktisk får inn for ulike næringer 
og områder over tid. De kan dermed gi indikasjoner på hvor 
godt Skatteetaten bidrar til etterlevelse av skattereglene og 
sikrer riktig skatt til rett tid (Andresen og Bakke 2015). Fordi 
skattegapsanalyser nettopp er ressurskrevende og usikre, 
har Skatteetaten så langt valgt å ikke gjennomføre slike 
analyser. 

Konsekvensen av et revidert samfunnsoppdrag og 
nye mål, betyr at måling og evaluering av effektindikatorer 
vil gjentas år for år. Da er det viktig at vi kan legge oss på 
en mer pragmatisk linje i målingen av effekter, og ”finne 
kompromisser mellom det  ideelle og det gjennomførbare” 
(Holte 2017). Å påvise en indikasjon på en effekt er noe 

enklere enn å påvise direkte, kausale sammenhenger, og 
det vil i all hovedsak være en slik tilnærming vi legger til 
grunn i Skatteetatens rapportering på de nye målene. Kort 
fortalt er dette måter å anslå effekter på som ikke følger 
den kontrafaktiske ”gullstandarden” beskrevet tidligere, men 
som i stedet gjør det beste ut av hva vi i realiteten kan gjøre, 
og med de ressursene vi har tilgjengelig. 

Denne tilnærmingen krever innsikt i årsaks-
virkningsforholdet mellom etatens aktiviteter og effektene av 
disse. Det betyr at det fortsatt vil være behov for oppfølging 
på tellbare parametere og oppfølging av aktiviteter og 
produkter. Dette forutsetter analyse- og kunnskapsarbeid 
over tid. Dette arbeidet har Skatteetaten begynt på. Vi vil 
fremover sammenstille mye av den kunnskapen vi allerede 
har, samtidig som vi vil identifisere hvilke behov vi har, og på 
hvilke områder vi trenger videre kunnskapsutvikling. 
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