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Skatteetaten har flere års erfaring med utvikling og bruk av 
prediktive modeller. Modellene kan hjelpe oss å identifisere 
feil i rapportering effektivt, følge opp brukerne på en bedre 
måte og prioritere manuelle ressurser der de trengs mest. 
Vi mener derfor at prediktive modeller er et godt virkemiddel 
for å drive Skatteetaten enda mer effektivt i fremtiden. I 
denne artikkelen har vi sammenfattet våre erfaringer og hva 
vi mener de bør bety for hvordan vi arbeider med prediktive 
modeller fremover.  

Ved utvikling av prediktive modeller analyserer man historiske 
data på jakt etter statistisk sikre sammenhenger som står seg 
over tid, og som dermed kan hjelpe oss å forutsi fremtidige 
hendelser. Mest kjent er kanskje kredittscoringsmodeller 
som hjelper finansinstitusjoner å vurdere lånesøknader 
etter sannsynligheten for fremtidig mislighold. Det er nå 
cirka 10 år siden den første prediktive modellen ble utviklet 
i Skatteetaten. Modellen predikerte sannsynligheten for at 
en person som skyldte skatt kom til å betale denne, og den 
delte personene inn i grupper ut fra grad av sannsynlighet 
for at restskatten kom til å bli betalt. På grunnlag av denne 
inndelingen ble det laget ulike tiltak for de ulike gruppene. 
De med antatt høy betalingsevne og -vilje fikk en enkel og 
tilnærmet automatisert behandling, mens de arbeidskrevende 
og ”tunge” innfordringstiltakene ble brukt på skyldnere med 
antatt lav betalingsvilje. DTI-modellen (debitortilpasset 
innkreving) med tilhørende arbeidsprosesser har vært i 
bruk ved alle skatteoppkreverkontor siden 2011 og har 
gitt vesentlig høyere innbetaling med betydelig redusert 
ressursbruk.

Fra 2011 er det utviklet modeller til bruk på flere andre 
områder. Vi har en modell som predikerer sannsynlighet for 
feil i regnskapsrapporteringen fra merverdiavgiftspliktige, 
som brukes til utvelgelse til meldingskontroll (Berset, 
Hussain og Paulsen 2016). Vi har også en modell som 
velger ut skattemeldinger etter risikoen for feil i de mest 
brukte fradragspostene (Thorsager, Olsen og Foss 2016). 
Videre har vi modeller som predikerer sannsynlighet 
for at skattemeldinger og mva-meldinger vil bli levert 
(Christophersen 2015). De prediktive modellene beregner en 
score som rangerer de næringsdrivende ut fra sannsynlighet 
for feil i rapporteringen eller sannsynlighet for manglende 
levering, og denne scoren brukes til å gjennomføre ulike 
tiltak overfor ulike scoregrupper.

Selv om prediktive modeller ikke er nytt i Skatteetaten 
er det en del forhold som aktualiserer noen refleksjoner om 
hvordan Skatteetaten skal jobbe med prediktive modeller. Økt 

digitalisering gjør data fra de skattepliktige mer tilgjengelig 
og anvendelig, og kapasitet og metoder for å bearbeide og 
analysere dataene blir stadig bedre. Skatteetaten ønsker 
samtidig å drive enda mer effektivt og tilby brukerne enkle 
og brukervennlige tjenester med kort responstid. Når vi 
får tilgang til stadig mer data må vi samtidig være sikre på 
at vi bruker dataene i tråd med regelverket og på en måte 
Skatteetaten kan stå inne for. 

Hva oppnår vi ved bruk av modellene?

Formålet med prediktive modeller i Skatteetaten vil som 
oftest være å identifisere risiko for feil og manglende 
etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket hos den 
enkelte skattepliktige, eller i den enkelte rapportering. Gitt 
at modellene er treffsikre kan vi innrette arbeidsprosessene 
våre mer hensiktsmessig, noe som kan gi mer effektive 
prosesser og bedre kvalitet på tjenestene. Dette skjer ved at 
modellene automatisk gjennomgår alle saker, noe som gjør 
at vi kan prioritere manuelle ressurser der de trengs mest 
og samtidig identifisere sakstyper som ligger til rette for 
automatisert behandling. 

Ved å lage nye arbeidsprosesser kan også behovet for 
tidligere manuelle prosesser falle helt bort. Et eksempel 
på dette er modellen som predikerer sannsynligheten for 
at mva-melding leveres for seint eller ikke leveres i det 
hele tatt. Ved å dele inn de merverdiavgiftspliktige etter 
sannsynlighet for manglende levering, kunne det utformes 
ulike arbeidsprosesser for de ulike målgruppene. Det gav 
en bedre arbeidsflyt, og vi sparte ressurser på å unnlate 
å skjønnsfastsette de som likevel kom til å levere, om enn 
litt for seint (se Christophersen 2015). Videre vil modellene 
hjelpe oss til å sortere og gruppere alle sakene våre ut fra 
definerte kriterier på en effektiv måte. Det gjør det mulig å 
organisere sakene i segmenter med ulike behandlingsløp, 
slik at grupper av medarbeidere arbeider med lignende 
saker, og gjennom det bidra både til effektivisering og 
kompetanseutvikling. Samtidig vil dette kunne bidra til 
likebehandling av tilnærmet like saker, raskere behandling 
og bedre tjenester hvor dialogen med de skattepliktige 
er tilpasset deres behov. Prediktive modeller kan altså gi 
både effekter internt i Skatteetaten og hos brukerne av 
Skatteetatens tjenester.

Hva skiller en prediktiv modell fra et filter?

Med millioner av meldinger fra skattepliktige årlig sier det 
seg selv at Skatteetaten er avhengig av maskinell støtte 
for å avdekke feil i rapporteringen. Dette har særlig skjedd 
gjennom filtre, som er regler i IT-systemene som filtrerer 
ut meldinger med karakteristika som er forbundet med økt 
risiko for feil. Filtrene er basert på kontrollørenes erfaringer 
med kjennetegn på meldinger som inneholder feil, og er 
et svært nyttig verktøy, men har også noen svakheter 

sammenlignet med mer komplekse modeller. Filtrene er 
enkle, med én eller noen få variabler, hvor meldingen enten 
kvalifiserer til kontroll eller ikke. Filtrene kan derfor gi et 
stort bruttoantall av meldinger som kontrollørene må gå 
igjennom manuelt uten noen ytterligere maskinell støtte for å 
prioritere mellom dem. Samtidig kan filtrene være for snevre 
ved at de kun dekker en mindre del av de feil som begås 
på et område. Med prediktive modeller benyttes data om et 
høyt antall avdekkede feil for å finne alle variabler som har 
statistisk sikker sammenheng med disse feilene. Summen av 
bidrag fra hver av variablene i modellen gir en samlet score, 
og hjelper dermed kontrollørene å prioritere de meldingene 
hvor risikoen for feil er størst.

Modellene gir mer kompleks informasjon  
Måten prediktive modeller utvikles på er også i endring. Mens 
modellutviklingen tidligere var mer hypotesedrevet, med 
testing av et begrenset antall variabler i en regresjonsmodell, 
er det nå vanlig med mer datadrevet modellutvikling hvor 
datamaskinen også finner sammenhenger og mønstre i 
dataene som vi ikke visste om på forhånd. Det betyr at 
dataene utnyttes enda bedre, og at vi kan få mer treffsikre 
modeller (se Thorsager, Olsen og Foss 2016). Samtidig 
inneholder slike modeller gjerne mange variabler og er 
svært komplekse. En ulempe kan derfor være at det blir 
mer komplisert å forstå hvorfor en mva- eller skattemelding 
pekes ut av modellen som kontrollverdig. Om kontrollobjektet 
identifiseres av et filter eller av en prediktiv modell kan ha 
betydning for den videre arbeidsprosessen. 

Det vil ofte være vanskeligere å arbeide med en sak som 
er valgt ut på grunnlag av en prediktiv modell enn en sak 
som er valgt ut på bakgrunn av filterutslag, hvor vi har langt 
enklere informasjonsgrunnlag om hvorfor saken kommer på 
listen. Filterutslag kan for eksempel skyldes overskridelse 
av en beløpsgrense på en fradragspost i skattemeldingen 
eller inngående avgift i mva-meldingen. Kontrolløren kan 
da følge opp med å be om dokumentasjon på fradragene 
og undersøke denne. På den andre siden kan det enkle 
informasjonsgrunnlaget fra et filterutslag føre til at vi overser 
andre feil i rapporteringen (Thorsager, Olsen og Foss 2015). 
Vi har sannsynligvis hatt alt for liten oppmerksomhet på dette 
når vi har tatt i bruk prediktive modeller til kontrollutvelgelse, 
særlig til kontroll av mva-meldinger, hvor vi har mest erfaring 
så langt. En viktig erfaring er derfor at vi bør legge mer vekt 
på å utforme arbeidsmetodikk som gjør at vi kan anvende 
den informasjonen som ligger i en scoring bedre til å 
gjennomføre riktige tiltak og behandling 

Grunnlaget for modellene vil endre seg

Prediktive modeller fungerer fordi atferdsmønstre ofte 
er stabile over tid. Samtidig vil det skje både langsomme 
og plutselige endringer i de skattepliktiges atferd 
overfor Skatteetaten. For eksempel endrer trender i 
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arbeidsinnvandring sammensetningen av næringsdrivende, 
og da særlig i enkelte bransjer. Regelverksendringer kan gi 
plutselige atferdsendringer, som for eksempel ved innføring 
av tvangsmulkt som har fått rapporteringspliktige til å levere 
meldinger i større grad. Modeller for kontrollutvelgelse er 
bygget ut fra det vi identifiserer som risiko og basert på de 
data vi har i våre registre. Etter hvert som vi gjennomfører 
flere kontroller vil datagrunnlaget som modellen bruker 
både bli utvidet og kunne endre seg. Videre vil for 
eksempel endringer i Skatteetatens rutiner, systemer og 
rapporteringsformat endre datagrunnlaget som modellene 
benytter, og disse endringene er gjerne de mest akutte. 
Innføring av import-mva, ny mva-melding, a-melding og 
ny skatteforvaltningslov er eksempler på dette. Derfor må 
modellene jevnlig evalueres for å sikre at de virker som de 
skal.

Hva vil være viktig fremover?

Arbeidet med utvikling og bruk av prediktive modeller har 
selvsagt nær sammenheng med Skatteetatens strategier 
om å arbeide risikobasert, styrke etterlevelsen og bidra til 
effektiv oppgaveløsning.

Modellene bør identifisere risiko tidligst mulig i verdikjeden
Jo tidligere i prosessen vi kan identifisere en risiko, jo 
større muligheter vil vi ha til å forebygge og begrense de 
negative effektene. Derfor vil det for eksempel være viktig 
å utvikle modeller som kan hjelpe oss til å identifisere feil 
i rapporteringen som benyttes til forhåndsutfylling, og 
feil i rapportering av omsetningsinformasjon. Det er viktig 
å identifisere risiko hos nyregistrerte og gjerne helt fra 
registreringstidspunktet. 

Modellene bør støtte digital avdekking og håndtering av 
risiko
Det ligger i konseptet med datadrevne modeller at vi skal 
kunne avdekke risiko digitalt. Videre vil det være viktig at vi så 
langt som mulig også kan håndtere risiko digitalt, enten det 
skjer gjennom digital kommunikasjon på mottakstidspunktet, 
digital innhenting av tilleggsinformasjon og forespørsler 
basert på avvik eller mangler og digital prosessering av 
forslag til myndighetsfastsetting. I dag unnlater etaten å 
korrigere en rekke mindre feil i skatte- og avgiftsmeldingene 
fordi det ikke er ressurseffektivt med manuelle prosesser. 
Med økt digitalisert dialog med skattepliktige kan man se for 
seg at svært mange av disse feilene kan korrigeres.

Modellene må løpende overvåkes for å sikre god 
treffsikkerhet
Jo mer vi bruker modeller til å håndtere risiko, jo mer treffsikre 
må disse være. Derfor er det viktig å vedlikeholde og justere 
modellene slik at de gir best mulig beslutningsstøtte, 
enten beslutningen er digitalisert eller manuell. Redusert 
treffsikkerhet gir økte kostnader både internt i Skatteetaten 
og hos brukerne av etatens tjenester. Internt skjer dette for 
eksempel i form av at saksbehandlere må håndtere flere 
identifiserte feil som ikke er feil. Eksternt kan kostnaden 
komme i form av at skattepliktige i større grad blir bedt om 
å dokumentere korrekte opplysninger. Modeller som brukes 
til digital håndtering av risiko i automatiserte prosesser er 
særlig viktige å overvåke, eksempelvis gjennom maskinell 
internkontroll som kan stoppe større avvik og legge disse til 
manuell internkontroll. Alle modeller bør jevnlig godkjennes 
gjennom faste evalueringsprosesser.

Modellene må ha en ansvarlig eier hos fagmiljøene som 
bruker dem
Modellene vil være viktige elementer i etatens produksjon 
enten de utfører mindre eller større deler av prosessen. 
De som er ansvarlige for en produksjonsprosess, som 
for eksempel skattemeldingsprosessen, vil også være 
ansvarlige for de modellene som brukes for å løse oppgavene 
i prosessen. Dette synes selvsagt, men det er ofte slik at IT-
drevne og datadrevne modeller betraktes som noe vesentlig 
annerledes enn manuelle prosesser. Det er det ikke, og 
de må sees som elementer i en helhetlig prosess med et 
helhetlig ansvar hos fagmiljøene som bruker dem. Derfor 
er også samarbeidet mellom de som utvikler modellene 
og fagmiljøene som skal gjøre nytte av dem helt sentralt i 
arbeidet med å utvikle og ta i bruk datadrevne modeller i 
oppgaveløsningen.

Modellene må bygge på tilstrekkelige data av god 
kvalitet 
Modellene blir ikke bedre enn den informasjonen vi gir 
maskinen og analytikerne som skal bygge en best mulig 
modell. Men tilgangen på data utvides stadig. Vi får hvert år 
mengder av nye data som gjør at historikken blir lengre og 
lengre. Vi får også stadig flere typer data, og vi får ferskere 
data. A-meldingen gir oss data om lønn og pensjon hver 
måned. Og mva-meldingene gir oss blant annet data om 
omsetning hver annen måned. Ny elektronisk standard for 
rapportering av regnskapsdata (SAF-T) vil kunne utvide 
dette tilfanget av ferske data enda mer, og nye muligheter 
vil komme både nasjonalt og fra utenlandske kilder. Tilgang 

til nye datakilder vil øke mulighetene til å utvikle treffsikre 
modeller gitt at vi innhenter, strukturerer og lagrer dataene 
også med analyseformål for øye. Men det er behovene våre 
som bør være førende for hvilke modeller vi utvikler, ikke 
bare mulighetene.

Modellene må være lønnsomme
Over har vi skissert hvilke interne og eksterne gevinster 
bruk av prediktive modeller kan bidra til. Og i en vurdering 
av lønnsomhet må alle disse ulike gevinstene kvantifiseres 
og holdes opp mot:

• Utviklingskostnader: Hva koster det å utvikle 
modellene og tilhørende arbeidsprosesser.

• Implementeringskostnader: Hva koster det 
å implementere løsninger og tilhørende 
arbeidsprosesser i våre fagsystemer.

• Drifts- og vedlikeholdskostnader: Overvåking av 
modeller, jevnlig testing og justering.

Dette må til for å lykkes

Forutsetningene for å lykkes med å utvikle og bruke 
prediktive modeller er ikke begrenset til analytikerne i 
Skatteetaten, men involverer ulike deler av organisasjonen. 
Etatens IT-moderniseringsplan omfatter modernisering 
av de fleste fagsystemene. Prediktive modeller vil være 
nyttige for forbedring av produksjonsprosesser på alle 
fagområder, og det er viktig å ha dette med fra starten av 
i moderniseringsarbeidet, slik det blant annet nå gjøres i 
forbindelse med planleggingen av et nytt mva-system. 

Forutsetningene for å lykkes er ikke minst knyttet til 
hvordan data fra nye og eksisterende kilder håndteres 
og lagres. Det utgjør grunnmuren for utvikling av gode 
prediktive modeller. Fagmiljøene som skal bruke modellene 
i sin oppgaveløsning må ta del i utvikling og implementering 
av prediktive modeller gjennom sin kunnskap om 
virksomhetsområdet og sine behov, og ved å endre sine 
arbeidsprosesser. Selv om prediktive modeller hjelper oss 
å identifisere skattepliktige som har høy sannsynlighet for å 
gjøre feil, er det ikke gitt at vi lykkes med å påvirke atferden. 
Særlig for modeller som skal støtte oppfølging av brukere, 
må analytikere og fagmiljø jobbe tett sammen med å teste og 
måle effekter av tiltak for å lage gode betjeningsstrategier.
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