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Øivind Strømme
Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet

Skatteetaten har fått nye hovedmål, og med det får vi ny 
styringsinformasjon på ulike nivå. Både Finansdepartementet 
og Skatteetaten har lenge ønsket å dreie styringsdialogen 
mot å handle om effekter av det vi gjør, snarere enn 
aktivitetene vi gjennomfører. Det krever at vi lager indikatorer 
som beskriver effekter hos brukerne våre, og at vi bygger 
kunnskap om hvilke aktiviteter som gir effekt. I artikkelen 
”Fokus på effekter i styringen av Skatteetaten” beskrives 
bakgrunnen for dette valget, hvilke utfordringer som er 
knyttet til å måle effekter og mulige fremgangsmåter for å 
gjøre dette. Som artikkelen beskriver ligger utfordringene i 
å kunne måle effekter av det vi gjør, og bygge kunnskap om 
hva som påvirker hva. For å kunne måle effekter trenger vi 
data av tilstrekkelig god kvalitet som er egnet for å analysere. 
Etaten er i gang med å implementere en ny informasjons- og 
analyseplattform – kalt Minerva – som vil gi Skatteetaten helt 
nye muligheter til å analysere data på en effektiv måte. En 
ny plattform er imidlertid ikke tilstrekkelig, vi må også sørge 
for at dataene vi analyserer holder god kvalitet. Data som 
tidligere i hovedsak har blitt brukt i det operative arbeidet, 
kommer nå i større grad til å brukes til analyseformål. For å 
kunne måle utvikling over tid og effektene av det vi gjør, må 
vi også ha data som er konsistente over tid. Det innebærer at 
måten data samles inn på må være lik i hele organisasjonen, 
og vi må i størst mulig grad unngå å gjøre endringer i 
definisjoner og innsamlingsmåter. Vi må derfor ha fokus 
på innsamlingen av data, og se på data som en av etatens 
viktigste ressurser. Styringen av Skatteetaten kommer til å 
endre seg de kommende årene, og etatens analysemiljø er 
avgjørende for at etaten skal kunne lykkes!



Øystein Olsen, 
Skattedirektoratet, analyse

Thomas Lange, 
Skattedirektoratet, analyse

Mette Riise Marré, 
Skattedirektoratet, 
personskatt – innland
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Hvorfor er det fradrag for arbeidsreiser?

Skatteetaten har startet et prosjekt som vurderer forskjellige 
typer fradrag på skattemeldingen opp mot formålet med 
fradragene. I denne artikkelen tar vi for oss fradrag for 
arbeidsreiser. Fradraget er svakt begrunnet i lovforarbeidene, 
men blir i dag ofte begrunnet med distriktspolitikk og 
muligheten til å bosette seg utenfor sentrale strøk. Når vi 
ser på bruken av fradraget, finner vi imidlertid at det i stor 
grad er skattepliktige i og rundt de store byene som mottar 
fradraget. 

I Norge betaler vi skatt på inntekt. Inntektsskatt fra 
personlige skattepliktige gir et stort bidrag til de offentlige 
inntektene og er helt sentralt for finansieringen av 
velferdssamfunnet. Inntektsskatt er en progressiv skatt, 
noe som betyr at personer med høy inntekt betaler en 
større del av inntekten i skatt enn personer med lav inntekt. 
Grunnlaget for inntektsskatt er samlet inntekt redusert for 
fradrag. Fradrag skal i utgangspunktet gis for utgifter som 
skattepliktige har i forbindelse med opptjening av inntekt. 
Skattemeldingen inneholder i dag rundt 20 forskjellige 
fradragstyper for lønnstakere og pensjonister. 

En viktig oppgave for Skatteetaten er å kartlegge effekter 
av skattereglene og foreslå regelendringer. I Skatteetatens 
tildelingsbrev (2017) skriver Finansdepartementet:

Departementet ønsker at direktoratet aktivt spiller inn 
behov for regelverksendringer, herunder endringer som 
kan øke skattyters rettssikkerhet, gi forenklinger for 
næringsdrivende, styrke bekjempelsen av skatte- og 
avgiftskriminalitet eller gi mer effektiv oppgaveløsning i 
etaten.

Skatteetaten startet på bakgrunn av dette et prosjekt 
som vurderer dagens bruk av ulike fradrag i forhold til lovens 
opprinnelige formål.

Det gis fradrag for to typer kostnader i forbindelse med 
reiser. For personer som må bo et annet sted enn hjemstedet 
av hensyn til arbeidet, gis det fradrag for reiser mellom hjem 
og pendlerbosted, såkalte besøksreiser. Fradraget skal inn 
i skattemeldingens post 3.2.9. I tillegg gis det fradrag for 
daglige reiser mellom bosted og arbeidssted eller reiser 
mellom faste arbeidssteder, i post 3.2.8 på skattemeldingen. 
Dette kalles for arbeidsreiser. Felles for begge fradragene 
er at de kan kreves av skattepliktige som har kostnader ved 
reise fra hjem til arbeidssted over bunnfradraget, som for 
inntektsåret 2014 var på 15 000 kroner. Fradragsbeløpet 
blir beregnet ut fra reiseavstand. Samlet får skattepliktige 

fradrag i skatt for arbeidsreiser på i underkant av 1,5 
milliarder kroner hvert år. 

I denne artikkelen ser vi på hvordan bruken av fradrag 
for arbeidsreiser henger sammen med begrunnelsene for 
fradraget. Resultatene som blir presentert her, er basert på 
en rapport sendt til Finansdepartementet i 2017 (Myhrvold-
Hanssen, Dalen, Olsen, Gjefsen, Johnsborg, Marrè, 
Simensen 2017).

Hva var det opprinnelige formålet med fradrag 
for arbeidsreiser?

Fradraget for arbeidsreiser, post 3.2.8, følger av dagens 
skattelov § 6-44. Dagens regelverk for arbeidsreiser har 
utviklet seg over lang tid. Fradrag for slike kostnader ble gitt 
lenge før skatteloven trådte i kraft. Fradrag for reiseutgifter 
ble først nevnt i skattelovene for land- og bykommunene 
av 1911. Det er vanskelig å få klarhet i lovgivers formål bak 
fradragsrett for arbeidsreiser og hvordan fradragsrett 

Foto: gettyimages.no



Fylke Gjennomsnittlig 
fradrag i kroner

Østfold 20 960

Vestfold 18 544

Hedmark 18 233

Oppland 17 560

Nord-Trøndelag 16 480

Sør-Trøndelag 15 821

Buskerud 15 517

Telemark 15 450

Nordland 15 048

Finnmark 14 016

Oslo 13 744

Aust-Agder 13 740

Troms 13 361

Akershus 13 293

Møre og Romsdal 13 254

Sogn og Fjordane 12 264

Vest-Agder 11 752

Hordaland 11 363

Rogaland 10 640

Landsgjennomsnitt 14 681
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for slike reiser skulle praktiseres. Ved å gå gjennom 
lovforarbeider og etterfølgende uttalelser kan det virke som 
om fradraget for arbeidsreiser i dag gis til flere typer reiser 
enn det som var den opprinnelige intensjonen. Ut fra eldre 
rettspraksis og uttalelser fremgår det at en forutsetning 
for fradraget var at utgiftene til reise var pådratt og at 
utgiftene var nødvendige for å skaffe seg inntekt.  Det er 
imidlertid ikke et krav i dag at den skattepliktige faktisk 
påføres en kostnad. Fradragsretten gjelder uavhengig av 
hva slags transportmiddel som benyttes. For eksempel vil 
skattepliktige som har firmabil hvor kostnader til bensin 
og liknende er dekket av arbeidsgiver, kunne ha rett på 
fradrag for arbeidsreiser på lik linje med skattepliktige som 
bruker egen bil til kjøring mellom hjem og arbeid og som 
faktisk påføres en kostnad. Selv skattepliktige som sykler til 
jobben vil i prinsippet kunne kreve fradrag for arbeidsreiser i 
skattemeldingen. Gjeldende regelverk stiller heller ikke krav 
til at bruk av transportmiddel på avstanden mellom hjem og 
arbeidssted er nødvendig. 

Siden fradraget ble innført har det vært diskutert hvorvidt 
fradraget dekker utgifter som skattepliktige har i forbindelse 
med opptjening av inntekt, eller om det i realiteten dekker 
private utgifter for den skattepliktige. Fradraget for 

arbeidsreiser ble innført i en tid da man ønsket å stimulere 
til økt mobilitet i arbeidskraften i Norge. Det var behov for 
arbeidskraft i byene, samtidig som boligmangelen var stor 
for eksempel i Oslo. I tillegg var behovet for arbeidskraft 
i primærnæringene synkende på grunn av økt bruk av 
maskiner i produksjonen. I dag er ikke mobilitet i arbeidskraft 
en utfordring. Det kan hevdes at hvor den skattepliktige 
velger å bosette seg er en privat beslutning. Ut fra denne 
argumentasjonen burde kostnader til reise mellom hjem 
og arbeid ikke anses som en nødvendig utgift for at den 
skattepliktige skal kunne skaffe seg inntekt, men en privat 
utgift som er et resultat av den skattepliktiges valg av bosted. 

Bidrar fradraget til spredt bosetning?

Fordi det i lovverket mangler konkrete formålsbeskrivelser, 
kan det være hensiktsmessig å vurdere hvordan fradraget 
for arbeidsreiser brukes i dag i det offentlige ordskiftet. Det 
er særlig forholdet til spredt bosetning og muligheten til å 
bosette seg utenfor sentrale strøk som blir trukket frem som 
en begrunnelse for å beholde fradraget (se for eksempel 
Stortingsinnstilling 2 S 2016–2017, Aftenposten 2015 og 
NRK 2016).

Det er vanskelig å vurdere om fradraget for arbeidsreiser 
isolert sett bidrar til spredt bosetning, fordi det trolig 
finnes svært mange andre faktorer som er viktigere for 
bosetningsmønsteret enn dette fradraget. 

Høyest brukertetthet der arbeidstilbudet er størst
Brukertettheten blant de skattepliktige som får fradrag for 
arbeidsreiser er størst rundt de store byene. Figur 1 viser 
brukertettheten av fradrag for arbeidsreiser i alle fylker.

I Akershus får 12,9 prosent av de skattepliktige fradrag 
for arbeidsreiser. Dette er landsledende. Forøvrig får 12,5 
prosent av de skattepliktige i Buskerud fradraget. I de 
andre fylkene på Østlandet, er andelen som får fradraget 
mellom 10 og 12 prosent. For øvrig er det høy tetthet av 
skattepliktige med fradrag rundt Bergen og Trondheim. 
Dette viser med andre ord at det er der arbeidstilbudet 
er størst at en også får størst andel av skattepliktige med 
fradrag. Kommunefordelingen blant de som får fradrag for 
arbeidsreiser viser samme mønster. De største gruppene av 
skattepliktige med fradrag befinner seg i kommunene rundt 
de store byene.

Hvordan fordeler så fradraget seg beløpsmessig på tvers 
av fylker? Tabell 1 viser gjennomsnittlig fradrag per fylke gitt 
ved ligningen i 2014.

Dersom fradragsbeløpene er mye større i fylker med 
spredt bosetning, vil argumentet om at fradraget kan bidra til 
spredt bosetning være relevant. Men som vi ser av tabellen, 

er variasjonen i hvor mye fradrag som kreves i gjennomsnitt 
per fylke relativt liten.

Fradragets andel av alminnelig inntekt
For at fradraget skal bidra til spredt bosetning, er det naturlig 
å vurdere hvorvidt fradraget antas å ha en innvirkning på den 
enkeltes økonomiske situasjon. For å vurdere fradragets 
betydning for den enkelte ser vi først på fradragets størrelse. 
Figur 2 angir fordelingen av ulike fradragsstørrelser i kroner 
for inntektsåret 2014. Det er viktig å huske at fradragsbeløp 
ikke er det samme som reduksjon i skatt. Hvis vi tar 
utgangspunkt i en skatteprosent på 27 (2014) vil et fradrag 
på 10 000 kroner gi en reduksjon i skatt på rundt 2 700 
kroner for skattepliktig det aktuelle året.

Over 30 prosent av de som skattepliktige som får 
fradraget får under 5 000 kroner i fradrag, med andre ord 
en redusert skatt på omtrent 1 350 kroner. Nærmere 55 
prosent av de skattepliktige med fradrag får godkjent under 
10 000 kroner i fradrag, og nærmere 70 prosent får under 
15 000 kroner i fradrag. Hvilken betydning har så dette 
fradraget for de skattepliktige som er berettiget til det? Det 
kan vi si noe mer om hvis vi sammenholder fradraget med 
de skattepliktiges alminnelige inntekt, slik vi gjør i figur 3.  
Alminnelig inntekt er nettoinntekten til den skattepliktige, det 
vil si alle inntekter fratrukket fradragsberettigede kostnader.

For nærmere 77 prosent av de skattepliktige utgjør 
fradraget mindre enn 5 prosent av alminnelig inntekt. For 
91 prosent av de skattepliktige utgjør fradraget mindre enn 

Tabell 1. Gjennomsnittlig fradrag i kroner for arbeidsreiser, inntektsåret 2014 
(N= 413 865) 

Figur 1. Brukertettheten av fradrag for arbeidsreiser, inntektsåret 2014 

Figur 2.. Andel som får fradrag for arbeidsreiser, innenfor ulike beløpsintervall, inntektsår 2014 (N= 413 865)

Tegnforklaring
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0 - 2 %
2 - 4.5 %
4.5 - 7 %
7 - 8 %
8 - 10 %
10 - 11 %
11 - 12 %
12 - 15 %



< 5
00

0

50
00

-10
00

0

10
00

0-1
50

00

15
00

0-2
00

00

20
00

0-2
50

00

25
00

0-3
00

00

30
00

0-3
50

00

35
00

0-4
00

00

40
00

0-4
50

00

45
00

0-5
00

00

50
00

0-5
50

00

55
00

0-6
00

00

60
00

0-6
50

00

65
00

0-7
00

00

70
00

0-7
50

00

75
00

0-8
00

00

> 8
00

00
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

un
de

r 5
 %

5 t
il 1

0 %

10
 til 

20
 %

20
 til 

30
 %

30
 til 

40
 %

40
 til 

50
 %

50
 til 

60
 %

60
 til 

70
 %

70
 til 

80
 %

80
 til 

90
 %

90
 til 

10
0 %

Pr
os

en
t

Pr
os

en
t

Beløpsintervall

Andel av alminnelig inntekt

10 Analysenytt 01I2018 

10 prosent av alminnelig inntekt. For en person med inntekt 
på 550 000 kroner vil fradrag på 5 prosent utgjøre 27 500 
kroner. Med en skatteprosent på 27 vil det utgjøre 7 425 
kroner mindre i skatt i året. Det er sannsynligvis ikke denne 
faktoren som veier tyngst ved valg av bosted, men det kan 
samtidig ikke ses bort fra at fradraget vil kunne være del av 
en total økonomisk vurdering for den enkelte skattepliktige.

Et svakt begrunnet fradrag 

Vi har sett på noen egenskaper ved bruken av fradrag for 
arbeidsreiser. Det er ikke enkelt å finne en god beskrivelse 
av intensjonen bak fradraget, hverken i lovtekst eller 
forarbeider til lovtekst.  I dag blir fradraget ofte begrunnet 
med distriktspolitikk og muligheten til å bosette seg 
utenfor sentrale strøk. Vi finner at fradraget i stor grad gis 
til skattepliktige i og rundt de store byene, og at fradragets 
betydning for den enkeltes økonomi er relativt beskjeden, 
slik at det er lite sannsynlig at fradraget har en selvstendig 
betydning for hvor den skattepliktige bosetter seg. Rapporten 
som danner grunnlag for denne artikkelen (Myhrvold-
Hanssen mfl. 2017) ble overlevert til Finansdepartementet. 
Resultatene har blitt brukt som bakgrunn for beslutninger 
om endringer i fradrag for reiser og merkostnader de siste 
årene.

Referanser

Aftenposten (2015) ”Vil ha med seg en million pendlere 
som pressgruppe”, hentet fra https://www.aftenposten.
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som-pressgruppe
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Figur 3. Andel av de som får fradrag for arbeidsreiser, fordelt på fradragets andel av alminnelig inntekt, inntektsår 2014 (N= 413 865)
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Ringer færre til Skatteetaten etter 
innføring av chat?

Chat er et relativt nytt servicetilbud fra Skattetaten som har 
et stort potensial for å gi tilpasset veiledning på en effektiv 
måte. Vi har gjennom to eksperimenter testet om innføring av 
chat har ført til at færre ringer til Skatteetaten. Resultatene 
tyder ikke på at chat fører til at færre ringer, men heller at chat 
sannsynligvis fanger opp et behov som ikke dekkes gjennom 
andre kanaler.

Skatteetaten har en servicepolicy som gjelder fra 2017, 
som er utviklet med tanke på at brukeren skal være 
i sentrum og oppleve en enhetlig service uavhengig 
av hvilken kanal brukeren benytter. Skatteetaten har 
mange ulike brukergrupper. Noen må ha personlig hjelp 
for å etterleve, mens andre klarer seg selv ved hjelp av 
selvbetjeningsløsningene. Hvilken kanal brukerne har behov 
for å ta kontakt via, avhenger altså av hva slags brukergruppe 
og sak det er. Figur 1 illustrerer dette. Målet er at flest mulig 
brukere skal kunne benytte kanaler som ligger så langt til 
venstre i figuren som mulig. Dette er automatiske løsninger 
og digitale kanaler som skal være både enkle for brukerne 
og kostnadseffektive for Skatteetaten. 

Det er likevel slik at ikke alle brukere får løst behovet 
sitt med disse tjenestene. For de som har behov for mer 
personlig kontakt, må Skatteetaten i tillegg tilby manuelle 
kanaler, som publikumsveiledning, telefon og chat. De to 
sistnevnte er det vi ser på i denne artikkelen. Begge ligger 
i skjæringspunktet mellom manuelle og digitale kanaler, 
og gjør det mulig for veilederne å hjelpe brukerne til å bli 
mer selvhjulpne på digitale løsninger. Fordeler chat har 
sammenliknet med telefon, er at en veileder kan betjene 
flere brukere samtidig, og har mulighet til å sende lenker 
til relevante nettsider direkte til brukeren. Med tilstrekkelig 
trafikk og riktig bemanning er dette derfor en svært effektiv 
kanal.

Det er derfor et interessant spørsmål om telefon og 
chat erstatter hverandre, eller om det å innføre en ny 
kanal som chat, gjør at nye brukergrupper tar kontakt, og 
dermed at samlet antall henvendelser øker. Vi har testet ut 
om det er overlappende eller ulike brukergrupper. Dette har 
vi gjort gjennom to ulike eksperimenter: ved å gjøre chat 
utilgjengelig, og ved å gjøre chat mer tilgjengelig.

Chat som kanal

Chat er et relativt nytt servicetilbud hos Skatteetaten, 
og har vært tilgjengelig for brukere siden 2015. Foreløpig 
tilbyr Skatteetaten kun chat for privatpersoner. Chat har 
i perioden 2015 til 2017 i all hovedsak vært tilgjengelig 
innenfor to områder, Folkeregister og skattekort. Tilbudet er 
tilgjengelig på skatteetaten.no ved at en link til chat vises 
til brukere som er inne og leser på disse emneområdene. 
Generelt er chat en kanal i vekst, og den scorer høyt på 
brukertilfredshetsundersøkelser.

Dagens chat er en uinnlogget versjon. Dette betyr 
at veilederne ikke kan være sikre på identiteten til 
brukerne. Dette medfører noe begrensning i hvordan vi 
kan veilede. Til tross for denne begrensningen, så viser 
brukerundersøkelsen fra pilotperioden at nesten 90 
prosent fikk svar på spørsmålet sitt.

Til forskjell fra henvendelser på telefon eller til 
publikumsveiledning (Enger, Andresen og Aas 2014), vil vi 
ikke kjenne identiteten til de som chatter når vi benytter en 
uinnlogget versjon. Dette betyr at det ikke er mulig å vite om 
det er de samme personene som ringer oss, som chatter.

Hva skjer om vi fjerner chat-tilbudet?

I 2016 ble chatten stengt i én uke for å kunne måle 
konsekvensen av dette for antall henvendelser på telefon 
(uke 46). Dette datagrunnlaget gir oss en mulighet til å 
sammenlikne antall telefonhenvendelser med tilsvarende tall 
for året før, og med ukene før og etter at vi stengte chatten 
i 2016.

Metoden vi brukte var analyse av tidsserier. Dette er en 
metode som gjør det mulig for oss å se etter effekter, siden 
vi har både før og etter data. Men samtidig er det å analysere 
tidsserier utfordrende, fordi den effekten som vi er ute etter, 
lett kan bli borte i andre effekter. Disse ønsker vi da å ta 
høyde for og kontrollere bort. I vårt tilfelle gjelder dette både 
årseffekter, ukeseffekter og dagseffekter.

Figur 2 viser gjennomsnittlig antall telefonhenvendelser 
per dag, for 10 uker i perioden oktober-desember, for 
henholdsvis 2015 og 2016. Testuken der chatten var stengt, 
er markert med en ring. Vi ser at antall telefonhenvendelser 
var høyere den uken chatten ble stengt i 2016, sammenlignet 
med tilsvarende uke i 2015, og at dette er den eneste uken 
der antallet henvendelser var høyere i 2016 sammenliknet 
med 2015. Økningen i telefonhenvendelser denne uken var i 
overkant av 200 telefoner totalt, sammenlignet med året før. 

Spørsmålet vi stilte oss var derfor om dette kunne være 
en effekt av at chat ikke var tilgjengelig, eller om det skyldtes 
mer tilfeldige svingninger fra dag til dag, og uke til uke. Det 
er flere mulige innfallsvinkler for å undersøke dette. Siden 
det er en viss grad av tilfeldighet i hvor mange telefoner som 
kommer inn, har vi valgt å ta hensyn til dette ved å se på 
antall telefoner mottatt som et utvalg av alle mulige telefoner 
som potensielt kunne ha kommet inn. Vi vet ikke hvor mange 
telefoner som ville ha kommet til oss dersom chat ikke hadde 
vært stengt i testuken, og har derfor valgt å introdusere 
denne usikkerheten i form av konfidensintervaller i våre 
tester, for å kunne si noe om eventuelle signifikante effekter 
av denne stengningen. Konfidensintervaller fanger opp den 
usikkerheten som vi vet kan forekomme i enkeltobservasjoner 
fra en større helhet, og skal dermed fange opp potensielle 
årseffekter, ukeseffekter og dagseffekter i observasjonen.

Figur 1. Ulike kanaler i Skatteetatens servicepolicy.
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For å kunne si at den observerte forskjellen var på 
grunn av at vi stengte chatten, har vi derfor lagt til grunn 
at forskjellen i antall telefonanrop måtte ha vært større 
enn konfidensintervallene som er markert som de 
loddrette strekene i figur 2. Siden konfidensintervallene 
overlapper hverandre, betyr det at vi ikke kan utelukke 
at den forskjellen vi ser kan skyldes slike effekter eller 
tilfeldigheter. Disse konfidensintervallene viser også hvor 
man kan forvente at gjennomsnittet per dag vil ligge. Figur 
2 viser at konfidensintervallene for de ulike årene strekker 
seg over samme område, det betyr at vi ikke kan utelukke 
at den forskjellen vi ser i antall telefonhenvendelser i 2016 
sammenliknet med 2015 kan skyldes tilfeldigheter.

Basert på denne testen kunne vi dermed ikke si at 
det er en statistisk sikker sammenheng mellom å tilby 
chat som tjeneste, og antallet telefoner til Skatteetatens 
telefontjeneste. Men vi kan samtidig heller ikke si at det 
ikke er en sammenheng. Vi har gjennomført flere statistiske 
tester som viser det samme mønsteret – at flere ringte når 
chatten ikke var tilgjengelig, men at denne økningen ikke 
er statistisk signifikant gitt de forutsetningene vi har lagt 
til grunn. Hovedårsaken til de uklare konklusjonene er at 
antallet som benytter chat er så lavt sammenliknet med 
antallet som ringer. Dersom flere bruker chat, vil en eventuell 
effekt være enklere å oppdage. Dette gjorde at vi bestemte 
oss for å gjennomføre en ny test.

Hva skjer om vi gjør chat mer tilgjengelig?

Høsten 2017 gjennomførte vi en ny test i uke 46 og 47. 
Denne gangen var målet å undersøke effekten av å gjøre 
chat mer tilgjengelig på skatteetaten.no. Hypotesen bak 

denne testen var at chatten potensielt ikke var tilgjengelig 
nok for brukerne som hadde kontaktbehov, og at disse 
dermed heller tok kontakt over telefon.

Chat ble nå aktivt presentert med et banner øverst både 
på hovedsiden for Folkeregisteret og undersidene, i stedet 
for kun å ligge lenger nede på høyresiden av undersider. 

Figur 4 viser gjennomsnittlig antall telefoner og chat per 
dag i testukene 46 og 47 og i ukene før og etter.  Testen 
medførte en gjennomsnittlig økning på 34 prosent i antall 
henvendelser på chat om Folkeregister i disse to ukene, 
sammenliknet med referanseukene før og etter. Det å gjøre 
chat mer tilgjengelig medførte dermed at flere tok kontakt 
på chat. Samtidig finner vi ingen signifikant nedgang i antall 
henvendelser på telefon om folkeregistersaker i disse to 
ukene.

Dette til tross for at antallet henvendelser på chat i denne 
perioden var omtrent 14 prosent av totalen sammenliknet 
med antall henvendelser på telefon om Folkeregister, mens 
dette forholdet i resten av perioden har vært omtrent 10 
prosent. Vi finner derfor ingen statistisk sikre tegn som 
tyder på at økt trafikk på chat medfører en redusert trafikk 
på telefon.

Hva skjer videre?

Vi har sett at flere ringte når vi gjorde chat utilgjengelig, og 
at flere henvendte seg på chat når den ble mer tilgjengelig. 
Basert på de testene vi har gjort, finner vi imidlertid ingen 
statistisk sikre funn som viser at å gjøre chat mer eller 
mindre tilgjengelig, påvirker antall henvendelser på telefon. 

Samtidig er dette tester i liten skala, innenfor begrensede 
områder, og over en avgrenset tidsperiode. Som Kristiansen 
og Andresen (denne utgaven i Analysenytt) argumenterer 
for, er det vanskelig å påvise effekter på en sikker måte. 
En konklusjon av dette kan være at chat er en delvis 
komplementær kanal som fanger opp et servicebehov 
brukere av chat har, som ikke dekkes i andre kanaler – for 
eksempel på grunn av høyere terskel for kontakt gjennom 
telefon eller personlig oppmøte.

Skatteetaten kommer derfor til å jobbe videre både med 
å utvikle og forbedre sine ulike servicekanaler, teste hvordan 
trafikken på disse påvirker hverandre og hvordan vi kan 
styre våre brukere til å ta kontakt gjennom de mest egnede 
kanalene. I mars 2018 kom skatteetaten.no ut i ny versjon, 
der blant annet chat får en mer fremtredende plassering 
på nettsiden, og vil i mange tilfeller bli foreslått som det 

anbefalte kontaktalternativet for brukere med ytterligere 
informasjonsbehov. Det vil derfor være svært interessant å 
følge opp hvilke effekter en så stor endring får for antallet 
som tar kontakt i Skatteetatens kanaler.

Figur 3. Hvor chat ligger tilgjengelig på skatteetaten.no, standardløsning og testløsning

Figur 4. Antall telefoner (til venstre) og chat (til høyre) i gjennomsnitt per dag, i uke 40-49, 2015-2017
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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) 
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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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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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Hva vet vi om de mva-pliktige? 

Merverdiavgiften er forventet å utgjøre nesten en 
tredjedel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene på 
statsbudsjettet i 2018. For å sikre en så viktig inntektskilde, 
er det av stor betydning at Skatteetaten legger til 
rette for at de næringsdrivende etterlever regelverket. 
Skatteetaten har gjennom flere år gjennomført analyser 
av de merverdiavgiftspliktige. Blant funnene er at mange 
virksomheter i avslutningsfasen får problemer med å levere 
merverdiavgiftsmeldingen og betale merverdiavgift, mens 
nye virksomheter som lykkes, følger opp sine forpliktelser 
overfor Skatteetaten helt fra starten.

Det er merverdiavgift (mva) på nesten alle varer og tjenester, 
og næringsdrivende krever denne inn når de selger noe, 
samtidig som de kan kreve å få fradrag for denne avgiften når 
de selv kjøper varer. Alle næringsdrivende med avgiftspliktig 
omsetning over en viss størrelse, som oftest 50 000 kroner, 
har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.  
Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret 
skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den 
hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, 
eller staten skal betale til virksomheten. 

Skatteetaten har gjennomført flere analyser av hvordan 
mva-pliktige virksomheter etterlever regelverket. Det er blant 
annet analysert hvem som registrerer seg, hvem som leverer 
mva-meldingen og betaler mva, og om de gjør det innenfor 
de fristene som er satt. Videre har vi sett på hva de mva-
pliktige synes er vanskelig som de kontakter Skatteetaten 
om. I tillegg har vi undersøkt utfordringer knyttet til utsatt 
avregning av innførselsmerverdiavgift ved import.

Mange små virksomheter

Det norske næringslivet består av mange små virksomheter.  
65 prosent har ingen ansatte og det er bare i overkant av 
en halv prosent av virksomhetene som har mer enn 100 
ansatte (Statistisk sentralbyrå 2017b).  Blant de mva-pliktige 
virksomhetene er derfor en stor andel små virksomheter. 
Mange driver heller ikke med næringsvirksomhet på fulltid, 
men kombinerer med lønnsarbeid eller pensjon.  Det er alle 
disse Skatteetaten skal nå med regler, systemer og tiltak.

De som registrerer seg for sent, gjør også 
andre feil

Om lag 20 prosent av alle nyregistrerte aksjeselskap (AS) 
og 30 prosent av enkeltpersonsforetak (ENK) registrerer 
seg for sent i Merverdiavgiftsregisteret, noe som betyr at de 
ikke har sendt melding om registrering før de har plikt til å 
levere sin første mva-melding. Omtrent halvparten har bare 

én pliktig termin før de registrerer seg, mens resten har flere. 
Det er flere grunner til forsinkelsen, noen sender melding om 
registrering for sent, mens for andre tar registreringen lang 
tid fordi det mangler opplysninger i den registermeldingen 
de sender.

De virksomhetene som registrerer seg for sent har 
vesentlig høyere sannsynlighet for å levere mva-meldingen 
for sent, enn de som registrerer seg innen fristen. Forskjellen 
er størst i de første terminene etter registreringen, men 
så lenge som tre år etter oppstarten, er det en forskjell. 
Jo senere virksomheten registrerte seg, jo dårligere er 
etterlevelsen. Fordelen med denne kunnskapen er at 
Skatteetaten allerede på registreringstidspunktet vet at 
dette er virksomheter som sannsynligvis vil trenge ekstra 
oppfølging (Vignes 2017).

De virksomhetene som registrerer seg for sent i 
Merverdiavgiftsregisteret har også i gjennomsnitt kortere 
levetid, svakere omsetningsutvikling og høyere sannsynlighet 

for å gå konkurs enn virksomhetene som registrerte seg 
innen fristen. 

Større risiko for at nyetablerte ikke leverer 
mva-melding?

80 prosent av de som har plikt til å levere mva-melding 
gjør dette innenfor tidsfristen.  De 20 prosentene som ikke 
leverer til rett tid, har det til felles at de er små virksomheter 
med kort fartstid, altså mange nyetablerte virksomheter 
(Djupdal, Frøseth og Dalen 2016). 

Det er en vanlig oppfatning at nyetablerte virksomheter 
gjør feil i begynnelsen og blir bedre etter hvert som de får mer 
erfaring. Skatteetaten har derfor sett nærmere på hvordan 
nyetablerte virksomheter følger opp plikten til å levere mva-
melding. En hovedkonklusjon er at de virksomhetene som 
lykkes og er aktive i Merverdiavgiftsregisteret i fire år etter 
registreringen, stort sett har levert mva-meldingene fra 
begynnelsen.  

Foto: gettyimages.no
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Mange av de virksomhetene som ikke leverer har 
kort levetid, og manglende levering inntreffer først og 
fremst rett før virksomhetene avsluttes og går ut av 
Merverdiavgiftsregisteret. Over halvparten av nyetablerte 
foretak avvikles det første året, så dette vil selvfølgelig gjelde 
mange av dem (Statistisk sentralbyrå 2017a). Problemer med 
å levere mva-meldingen gjelder også for virksomheter som 
har drevet noen år før de avvikles (Vignes 2017). Problemene 
er altså knyttet til å avvikle virksomheten, ikke til å være 
nyetablert. 

Krav fastsatt av Skatteetaten betales 
sjeldnere

For virksomheter som ikke leverer mva-meldingen, vil 
omsetningen bli fastsatt av Skatteetaten. Andelen som 
betaler mva avhenger av om betalingen baserer seg 
på egendeklarering eller Skatteetatens fastsettelse. 
Blant selskapene som betaler basert på egendeklarerte 
opplysninger, betaler 90 prosent til rett tid, mens blant 
selskaper som har fått fastsatt kravet av Skatteetaten, er 
det bare 50 prosent som betaler til rett tid.  

Det er flere likhetstrekk mellom de som ikke leverer 
mva-meldingen i tide og de som har problemer med å 
betale mva basert på egendeklarering. I begge grupper er 
sannsynligheten for å gjøre feil størst blant forholdsvis nye 
virksomheter. 

Sannsynligheten for ikke å betale mva basert på 
egendeklarering er størst blant forholdsvis nye virksomheter. 
Disse har mange likhetstrekk med virksomhetene 
som har problemer med å levere mva-meldingen i tide.  
Sannsynligheten for at en virksomhet ikke betaler etter at 
Skatteetaten har fastsatt et krav, er derimot høyere blant 
virksomheter som har drevet noen år (Djupdal og Dalen 
2016).

Bygger opp mva-gjeld lenge før konkurs og 
oppløsning

Hver syvende mva-melding som ble fastsatt av Skatteetaten 
skyldtes i perioden 2008–2015 aksjeselskaper som var i 
ferd med å gå konkurs. Ofte har disse virksomhetene heller 
ikke betalt fastsatt merverdiavgift, og har bygget seg opp 
mva-gjeld før konkursen.  

Gjeldsveksten for virksomheter som oppløses eller går 
konkurs begynner lenge før det skjer, gjerne et helt år før. 
Det er forholdsvis få virksomheter som går konkurs, men 
de representerer mye arbeid for Skatteetaten. Både for 
virksomhetene og etaten vil det være en fordel å ta tak i 
problemene før de har vokst seg store (Vignes 2017).

1 av 10 kontakter Skatteetaten om mva

Skatteetaten har sett på henvendelser fra AS, ENK og 
norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) på telefon, i 
publikumsveiledning og på Altinn. Blant disse virksomhetene, 
tok 19 prosent kontakt med etaten, 11 prosent om mva. 
Det var altså en stor andel som tok kontakt med spørsmål 
om mva. Den mest brukte kanalen var telefon, men Altinn 
ble også brukt. Det er nesten bare ENK som møtte opp i 
publikumsveiledningen. 

En del har spørsmål om registrering i Merverdiavgifts-
registeret, men det ser ikke ut til at de får løst problemet 
sitt første gang de tar kontakt. Tall fra 2013 og 2014 viser 
at nyregistrerte som kontaktet etaten om registering i 
Merverdiavgiftsregisteret i gjennomsnitt kontaktet oss 1,5 
ganger. Det kan tyde på at det ikke er så lett å registrere seg 
riktig (Knutsen, Hetland og Abrahamsen 2017).

De som tar kontakt med Skatteetaten leverer og betaler 
generelt dårligere enn de som aldri tar kontakt, både i 
perioden før og etter at de tok kontakt. Skatteetaten følger 
opp manglende levering og betaling med brev og andre 
tiltak. Det kan være en av årsakene til at mange med dårlig 
etterlevelse tar kontakt.  De som ringer leverer og betaler i 
større grad til rett tid i terminene etter at de tar kontakt enn 
de som ikke gjør det, men forskjellen er liten (Abrahamsen 
og Knutsen 2018).

Tre vanlige spørsmål

De fleste henvendelser fra næringsdrivende kommer til 
Skatteetatens telefontjeneste, Skatteopplysningen (SOL), 
og fem veiledere på mva-linjen til SOL er intervjuet om hva 
de mva-pliktige spør om. De rapporterer at det særlig er tre 
spørsmål virksomhetene vil ha svar på.

For det første har mange spørsmål om det praktiske 
knyttet til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. De 
synes at registreringsskjemaet er for generelt og forutsetter 
en del informasjon som de ikke har på registrerings-

tidspunktet. Dokumentasjonskravene knyttet til første 
faktura fører også til mange spørsmål til Skatteetaten.

For det andre har mange spørsmål til saldo og reskontro 
knyttet til den enkelte termin. De mva-pliktige ringer SOL 
fordi de ikke har oversikt over hvor mye de skal betale. Dette 
gjelder spesielt virksomheter som betaler for sent og der det 
påløper renter på det beløpet de skal betale. 

For det tredje har mange spørsmål knyttet til 
grensedragningene i regelverket, hva som er og ikke er 
merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det er særlig selvstendig 
næringsdrivende og små virksomheter som synes det er 
vanskelig å forstå regelverket. De forventer klare svar, noe 
SOL ikke alltid kan gi dem. 

Det viser seg at svært mange sliter med å forstå 
brevene som Skatteetaten sender ut, så brev fra etaten 
utløser mange henvendelser. Her har Skatteetaten store 
forbedringsmuligheter (Westbye og Aas 2016). 

Utfordringer med utsatt avregning av mva ved 
innførsel av varer

Fra 2017 må virksomhetene som importerer varer selv 
beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i 
tolldeklarasjonen. Mva-meldingen har fått tre nye felter for 
innførsel av varer, og virksomhetene har fått utsatt tidspunktet 
for innrapportering og betaling av innførselsmerverdiavgift.

Det er gjort kontroll av et tilfeldig utvalg av virksomheter 
som leverte mva-melding med import eller eksport i første 
termin, og det var en differanse mellom opplysninger 
i tolldeklarasjonen og mva-meldingen. 69 prosent av 
virksomhetene hadde feil i mva-meldingen, som de fikk 
beskjed om å korrigere. For om lag en av fem kontrollerte 
meldinger skyldtes avviket feil i tolldeklarasjonen. 

Mange av virksomhetene som importerer gjør det 
forholdsvis sjelden. 36 prosent av virksomhetene som 
importerte i 2015 gjorde dette bare én gang i løpet av året. 
Mange av disse kjøpene bar preg av å være småkjøp som 
tilfeldigvis er gjort fra utlandet, for eksempel et PC-batteri og 
konvolutter.  Det er også 36 prosent som importerer fra to til 
ni ganger i løpet av et år. Til sammen er det altså mer enn to 
av tre virksomheter som ikke importerer ofte og derfor heller 
ikke får mye erfaring med den nye måten å rapportere på. 

Kunnskapen blir brukt til å utforme tiltak

Analyser av hva mva-pliktige virksomheter gjør feil og hva de 
synes er vanskelig, er nyttig kunnskap når Skatteetaten skal 
utforme nye IKT-løsninger og andre tiltak på mva-området. 
Det gir etaten mulighet til å utvikle løsninger som er godt 
tilpasset næringslivets behov, og som gjør arbeidet lettere 
både for virksomhetene og etaten.
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