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Ann Kjersti Kjeia Sletten
Direktør, Utvikling
Skattedirektoratet

Du leser nå den første utgaven av Analysenytt i ny 
organisasjon. Vi er opptatt av at kunnskap deles og brukes 
i etaten og Analysenytt er en måte å spre analysefunn på. 
Forfatterne av artiklene kommer fra analysemiljøer i flere 
av divisjonene og viser bredden i de analyser som etaten 
gjennomfører.

En viktig del av analysearbeidet er å sammenstille data og 
bygge kunnskap. I forrige utgave av Analysenytt presenterte 
vi en analyse av Multinasjonale selskaper i Norge (MNCer) 
og i denne utgaven presenterer vi en oversikt over de aller 
rikeste i landet, som ofte omtales som High Net Worth 
Individuals (HNWI). Det er første gangen Skatteetaten 
presenterer en slik oversikt. Det er viktig kunnskap for at vi 
skal kunne legge til rette for etterlevelse i denne gruppen, og 
det er også viktig kunnskap for å utvikle policy og regelverk.

Tre av artiklene handler om våre kontroller og hva vi kan 
lære av dem. Kontroller er en av etatens viktigeste kilder til 
kunnskap. De er et viktig tiltak for å øke etterlevelsen, men de 
gir oss også informasjon om effekter av de tiltakene vi gjør. 
Det gir oss samtidig en unik innsikt i skattepliktiges adferd. 
Kunnskapskontroller og god registrering av risikobaserte 
kontroller er en forutsetning for å kunne bygge systematisk 
kunnskap om etatens virkemidler og etterlevelse.

Vi håper Analysenytt gir ny innsikt og at innsikten brukes. 
God lesning! 

Hilsen Kjeia



Anne May Melsom, 
Innsats, innsikt

Julia Tropina Bakke, 
Utvikling, analyse
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Kunnskapskontroller viser manglende 
etterlevelse av arbeidsgiveres plikter 
på lønnsområdet 

Siden 2017 har Skatteetaten utviklet og prøvd ut en ny type 
kontroller vi kaller kunnskapskontroller. Målet med disse 
kontrollene er å bygge systematisk kunnskap om etterlevelse 
på utvalgte områder. I samarbeid med skatteoppkreverne 
har Skatteetaten i løpet av 2018 gjennomført rundt 2 000 
slike kunnskapskontroller for å undersøke om virksomheter 
overholder regelverket på lønnsområdet. Vi fant avvik i 
overordnede rutiner for å følge regelverket hos 19 prosent 
av virksomhetene. Andelen avvik var imidlertid langt høyere 
i virksomhetenes behandling av enkeltansatte. Vi fant feil i 
arbeidsgivers håndtering av ansatte for litt over halvparten 
av alle ansatte som ble sjekket i forbindelse med kontrollene.

I Skatteetatens ordinære kontrollvirksomhet er formålet 
som regel å finne de virksomhetene som har høyest risiko 
for skatteunndragelser, avdekke unndratte beløp og sikre 
proveny. Til forskjell fra slike risikobaserte kontroller er 
randomiserte kunnskapskontroller basert på et tilfeldig 
utvalg av virksomheter i en gitt målgruppe. Alle virksomheter 
i målgruppa skal ha lik sjanse for å bli trukket ut til kontroll, 
uansett hvordan vi vurderer risiko for skatteunndragelser for 
den enkelte virksomhet i gruppa. Med tilfeldig utvalg kan vi 
trekke slutninger om hele målgruppa utvalget er trukket fra, 
ikke bare om virksomhetene vi faktisk kontrollerer. Hensikten 
med kunnskapskontroller er med andre ord å lære mer om de 
skattepliktige og finne problemområder vi kanskje overser i 
den risikobaserte kontrollvirksomheten. 

Skatteadministrasjoner i mange land, blant annet 
Storbritannia, Nederland, Sverige, Danmark og Australia 
har i en årrekke gjennomført denne typen randomiserte 
kontroller. I disse landene brukes kontrollene hovedsakelig 
til å gjøre anslag på skattegap, altså beregne differansen 
mellom hva som faktisk blir betalt i skatt og hva en ville 
fått dersom alle skattepliktige i en gitt målgruppe hadde 
fulgt regelverket. I Norge er ikke anslag på skattegap den 
primære hensikten med kontrollene. Vi ønsker å bruke dem 
til å bygge generell kunnskap om etterlevelse. Med mer 
kunnskap kan vi lettere identifisere problemer og finne tiltak 
for å bedre etterlevelsen. Vi kan også bruke kunnskapen til å 
treffe bedre med risikobaserte kontroller.

I samarbeid med skatteoppkreverne har Skatteetaten i 
løpet av 2018 gjennomført rundt 2 000 slike randomiserte 
kunnskapskontroller. Hovedtemaet for disse kunnskaps-
kontrollene har vært lønnsområdet. Lønnsområdet omfatter 
blant annet praksis rundt lønningsregnskap, dokumentasjon 
av arbeidstid, riktig skattetrekk og virksomhetens formelle 
plikter overfor ansatte. Tanken fremover er å gjennomføre 
flere runder med kunnskapskontroller på andre områder der 
vi trenger mer kunnskap om etterlevelse vi ikke kan få på 
andre måter. Foto: gettyimages.no
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Vi har gjennomført kontrollene blant virksomheter i 
arbeidsintensive bransjer med stort innslag av utenlandske 
arbeidstakere. Regelverket for utenlandske arbeidstaker, 
særlig rundt kost og losji, er komplisert, og risikoen for feil er 
dermed høyere i denne målgruppa. 

I denne artikkelen presenterer vi hovedfunn rundt 
etterlevelsen av regelverket på lønnsområdet. Vi ser først på 
omfanget av avvik knyttet til virksomhetenes overordnede 
rutiner for å håndtere regelverket på lønnsområdet, og 
deretter på omfanget av feil knyttet til behandlingen av 
enkeltansatte. Deretter undersøker vi om det er bestemte 
kjennetegn ved virksomheten eller de ansatte som påvirker 
sannsynligheten for avvik.

Hvem har vi kontrollert?

Målgruppen for kunnskapskontrollene består av cirka 31 000 
små og mellomstore virksomheter i arbeidsintensive bransjer, 
som har en høy andel av virksomheter med utenlandske 
ansatte. Virksomhetene er fordelt på totalt 22 bransjer. 

Fra målgruppen har vi trukket et tilfeldig utvalg til 
kontroll. Vi ønsker å sikre at alle bransjer i målgruppen blir 
representert i utvalget, og at det er høy representasjon 
fra bransjer vi forbinder med høy risiko. Utvalget er derfor 
stratifisert ved å trekke ulike andeler til kontroll fra hver 
bransje. Noen bransjer er underrepresentert og andre er 
overrepresentert. I analysene bruker vi vekter for å korrigere 
for denne stratifiseringen, og beregner et estimat for 
manglende etterlevelse på tvers av alle bransjene. 

Totalt sett består utvalget vi har kontrollert av 1 974 
virksomheter hvorav 1 901 har ansatte. For å undersøke 
behandlingen av de ansatte, sjekket vi virksomhetenes 
dokumentasjon for opptil fem tilfeldig utvalgte ansatte 
per virksomhet. I disse virksomhetene har vi sjekket 
dokumentasjon for totalt 7 580 ansatte. Detaljer om mål-
gruppe, utvalg og stratifisering er nærmere beskrevet i en 
egen rapport (Løyland og Sjøstedt 2019).

Hva har vi kontrollert?

Formålet med kontrollene er å måle etterlevelse på lønns-
området, altså å sjekke om virksomhetene følger regelverket 

eller ikke. Vi har 8 sjekkpunkter som gjelder overordnede 
rutiner for å håndtere regelverket på lønnsområdet og 14 
sjekkpunkter som gjelder behandlingen av enkeltansatte. Se 
faktabokser for detaljert oversikt over sjekkpunktene. Det er 
ikke alle sjekkpunkter som gjelder alle virksomhetene eller 
alle ansatte. 

Overordnet følger de fleste virksomhetene 
regelverket

Figur 1 viser andelen virksomheter med avvik på de 
ulike sjekkpunktene for virksomhetens drift (punkt 1–8 i 
faktaboks). N i parentes i figuren viser antall virksomheter 
sjekkpunktet er relevant for. Sjekkpunkt om personalliste 
gjelder for eksempel kun virksomheter med plikt til å føre 
personalliste. Dette regelverket omfatter virksomheter i 
bransjene serveringssteder, frisører og skjønnhetspleie i 
tillegg til bilverksteder og bilpleie. De utgjør 22 prosent av 
målgruppa. Sjekkpunkt om dokumentasjon av medgått 
tid gjelder 35 prosent av målgruppa, og dokumentasjon 
av timeforbruk gjelder 68 prosent av målgruppa. Plikt til å 
dokumentere timer omfatter virksomheter med ansatte som 
helt eller delvis får godtgjørelse basert på arbeidede timer. 
Plikt til å dokumentere medgått tid gjelder virksomheter der 
vederlag er basert på tidsforbruk. Typiske yrker der dette 
forekommer er for eksempel for konsulenter, advokater, 
arkitekter og byggeledelse. 

De aller fleste virksomhetene følger regelverket som 
gjelder overordnet drift. De vanligste feilene er knyttet til 
dokumentasjon av medgått tid og føring av personalliste. 
Blant virksomheter med plikt til å dokumentere medgått tid 
har 13 prosent ikke gjort det, og blant virksomheter med plikt 
til å føre personalliste har 18 prosent ikke gjort det.  

40 prosent av virksomhetene hadde minst ett 
avvik på alle sine ansatte

Figur 2 viser andelen ansatte som virksomhetene har avvik 
for på sjekkpunkter som gjelder disse (se sjekkpunkt a–n 
i faktaboks). Også for håndtering av ansatte er det flere 
sjekkpunkter som ikke gjelder alle. Sjekkpunkt om hvordan 
losji behandles gjelder for eksempel bare de som får dekket 
losji av arbeidsgiver. Sjekkpunkt om timelister er korrekt 
utfylt gjelder bare der timelister faktisk finnes. Figuren viser 
andel ansatte med avvik kun for dem sjekkpunktene er 
aktuelle for.

Når vi ser på hvordan virksomhetene behandler ansatte 
er andelene avvik høyere enn de var for sjekkpunktene 
for overordnet drift. Blant de som får dekket losji har for 
eksempel virksomheten ingen behandling for 44 prosent av 
disse. Det innebærer at de ansatte ikke har blitt trukket i lønn, 
de ansatte har ikke betalt tilbake til virksomheten og fri losji 
har heller ikke blitt innberettet som godtgjørelse. Tilsvarende 

Tabell 1. Oversikt over bransjer som er med i kunnskapskontrollene.

Bransjer Antall virksomheter, målgruppe

Ingen bransjekode 199

Annen landtransport med passasjerer (taxi, turbil etc) 2 064

Bergverksdrift og utvinning 205

Detaljhandel, unntatt med motorvogner 461

Fiske, fangst og akvakultur 909

Forretningsmessig tjenesteyting uten rengjøringsvirksomhet 1 613

Frisering, skjønnhetspleie og kroppspleie 1 441

Helse- og sosialtjenester 2 713

Industri 1 920

Informasjon og kommunikasjon 3 065

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 262

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 877

Landtransport for øvrig (i hovedsak godstransport) 1 650

Maler, belegg, (annen ferdiggjøring uten snekker) 1 888

Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet 4 327

Overnatting 430

Rengjøringsvirksomhet 859

Serveringsvirksomhet 2 608

Snekkerarbeid 795

Transport og lagring utenom landtransport 1 093

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 223

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 1 359

Totalt 30 961

Sjekkpunkter som gjelder overordnede rutiner for å 
håndtere regelverket på lønnsområdet:  

1. Ikke ført regnskap

2. Ikke ført lønningsregnskap

3. Ikke dokumentert timeforbruk 

4. Ikke dokumentert medgått tid

5. Ikke skattetrekkskonto eller sikret skattetrekk med 
bankgaranti

6. Ikke samsvar mellom opplysninger i a-melding og 
regnskap

7. Ikke ført personalliste 

8. Ikke samsvar mellom personalliste og a-meldingen

Sjekkpunkter som gjelder behandling av 
enkeltansatte:

a. Mangler skriftlig arbeidskontrakt

b. Mangler lønnsslipp

c. Ikke feriepenger

d. Mangler timelister eller annen dokumentasjon av 
timeforbruket

e. Manglende opplysninger på timelister (mangler 
dato for utført arbeid, antall timer eller sum timer)

f. Ikke samsvar mellom antall timer på lønnsslippene 
og dokumenterte arbeidstimer

g. Ikke overtidsbetalt eller for lite overtidsbetaling

h. Ikke samsvar mellom lønn og kontrakt

i. Skatt er ikke trukket i henhold til skattetrekksmelding

j. Skattetrekk har ikke gått inn på skattetrekkskonto 
innen fristen

k. Ikke samsvar mellom netto lønn på lønnsslippene 
og utbetalingene via bank

l. Lønnsopplysninger fra lønnsslippene er ikke riktig 
innrapportert i a-meldingene

m. «Ingen behandling» for innkvartering i lokaler 
disponert av virksomheten eller lokaler disponert av 
rollehaver i virksomheten

n. «Ingen behandling» der virksomheten dekket kost
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tall for behandling av kost er 22 prosent. Også feil knyttet 
til føring av timelister er relativt utbredt. I tillegg manglet 18 
prosent av alle kontrollerte ansatte arbeidskontrakt.

Figur 3 illustrerer andel ansatte med minst ett avvik 
på sjekkpunkt som gjelder virksomhetens behandling av 
ansatte (a–n i faktaboks) og andel virksomheter som har 

minst ett avvik på sjekkpunkt som gjelder overordnet for 
virksomheten (1–8 i faktaboks). Blant virksomhetene har 19 
prosent avvik på minst ett av de aktuelle sjekkpunktene for 
overordnet drift. For behandlingen av de ansatte er denne 
andelen langt høyere: Det ble avdekket avvik på minst ett av 
de aktuelle sjekkpunktene forover halvparten av de ansatte 
som vi kontrollerte dokumentasjonen for.

Videre analyser av dette viser at om lag tre av fire av alle 
virksomheter med ansatte har minst ett avvik for minst én 
av de ansatte som er sjekket i forbindelse med kontrollen. 
Rundt 40 prosent av virksomhetene har minst ett avvik på 
alle ansatte som er kontrollert i den aktuelle virksomheten.

Hva påvirker virksomhetenes etterlevelse?

Resultatene over gir et godt bilde av den samlede etter-
levelsen, men vi ønsker også å undersøke hvilke trekk ved 
virksomhetene som påvirker etterlevelse. Vi estimerer dette 
ved hjelp av ulike former for regresjonsmodeller. Under følger 
en oppsummering av de viktigste resultatene. Detaljer rundt 
modellene er dokumentert i Melsom, Bakke, Thorsager, 
Løyland, Lange, Lindholt og Sjøstedt 2019. Modellene gir 
oss muligheten til å finne ut hvilke egenskaper som påvirker 
sannsynligheten for at virksomheter har avvik.

Her har vi hovedsakelig brukt to samlede mål for avvik 
eller manglende etterlevelse hos virksomhetene: 

• Virksomheter med minst ett avvik på sjekkpunkter 
som gjelder overordnede rutiner (19 prosent) 

• Virksomheter som har minst ett avvik i behandlingen 
av alle kontrollerte ansatte i virksomheten (40 
prosent) 

I modellene der vi er interessert i etterlevelse av virksom-
hetenes dokumentasjon av egen drift, bruker vi hele 
kontrollutvalget (N= 1 974). Der vi ser på hvordan 
virksomhetene behandler ansatte, bruker vi kun virksomheter 
med kontrollerte ansatte (N= 1 901). Se faktaboks for 
hvilke egenskaper vi har inkludert i regresjonsmodellene. 
Analysene gir litt ulike resultater avhengig av hvordan vi 
måler etterlevelse.

Bransje har betydning for håndteringen av ansatte
Ser vi på etterlevelse av sjekkpunktene som gjelder over-
ordnede rutiner for å overholde regelverket på lønnsområdet 
viser resultatene lite signifikante forskjeller mellom bransjer. 
Virksomheter i Frisering, skjønnhet og kroppspleie har lavere 
sannsynlighet for avvik. Serveringsvirksomheter ser ut til å 
ha høyere sannsynlighet for avvik, men denne forskjellen 
forsvinner når vi tar høyde for plikt til å føre personalliste. Ellers 
har virksomheter med regnskapsfører lavere sannsynlighet 
for avvik, mens virksomheter i de minst sentrale kommunene 
har høyere sannsynlighet for avvik. Virksomheter som bruker 
underleverandør, som opererer primært i privatmarkedet og 
som står oppført med feil næringskode i Enhetsregisteret 
har også noe høyere sannsynlighet for avvik.

Ser vi på hvordan virksomhetene håndterer enkeltansatte 
finner vi for eksempel at virksomheter i bransjene fiske, fangst 
og akvakultur, jordbruk, jakt og viltstell i tillegg til kulturelle 
virksomheter har signifikant høyere sannsynlighet for avvik. 
Det er også høyere sannsynlighet for avvik innen oppføring 
av bygninger, maler og belegg, rengjøringsvirksomheter, 
serveringsvirksomheter, snekkerarbeid og vannforsyning når 
vi tar høyde for om virksomhetene har plikt til å dokumentere 
timeforbruk, medgått tid og føring av personalliste. 
Regnskapsfører, sentralitet, underleverandører, marked og 
feil næringskode har ingen signifikant betydning for avvik i 
behandlingen av ansatte.

For begge målene på avvik har enkeltpersonforetak 
høyere sannsynlighet for avvik enn AS. Det er også en 
tydelig sammenheng mellom etterlevelse og størrelsen på 
virksomhetene målt i antall ansatte. Små virksomheter har 
større sannsynlighet for avvik enn store.

Vi har undersøkt følgende:

A: Virksomheter med minst ett avvik på overordnede 
sjekkpunkter (1–8) 

B: Virksomheter med minst ett avvik på alle kontrollerte 
ansatte (a–n)

Egenskaper:

• Bransje

• Geografisk sentralitet

• Om virksomheten har utenlandske ansatte

• Enhetstype

• Antall ansatte

• Om virksomhetene opererer hovedsakelig i 
proffmarked, privatmarked eller begge deler

• Om virksomheten har underleverandør

• Om virksomheten har arbeidere på arbeidsinnleie 
eller arbeidstrening fra NAV

• Om virksomheten står registrert med feil 
næringskode

• Plikt til å dokumentere timer

• Plikt til å dokumentere medgått tid

• Plikt til å føre personalliste

• Har kontrollerte ansatte

Figur 1. Andel virksomheter med avvik på sjekkpunkter som gjelder overordnet for virksomhetens drift

Figur 2. Andel ansatte med avvik på sjekkpunkter for virksomhetenes behandling av ansatte

Figur 3. Andel avvik for virksomhetenes overordnede drift og andel avvik knyttet til virksomhetenes ansatte
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Har kjennetegn ved de ansatte betydning for 
virksomhetenes etterlevelse?

Kontrollørene har som nevnt også sjekket dokumentasjon for 
inntil fem ansatte per virksomhet. Vi kan bruke informasjon 
om disse til å undersøke om egenskaper ved de ansatte 
også påvirker sannsynlighet for avvik. Har avvik for eksempel 
sammenheng med ansattes kjønn eller stillingstype? I disse 
analysene er de ansatte enhetene, ikke virksomhetene. Vi 
bruker et samlet mål på etterlevelse som skiller mellom 
ansatte som har minst ett avvik på sjekkpunktene om 
etterlevelse som gjelder virksomhetens behandling av den 
ansatte (54 prosent) og ansatte hvor vi ikke finner avvik (46 
prosent).  

Vi finner lavere sannsynlighet for avvik når arbeidstakeren 
er kvinne og det er variasjoner mellom ulike stillingstyper. 
Høyest sannsynlighet for avvik finner vi for ferie- og inn-
høstingshjelp. Det er også større sannsynlighet for avvik 
når arbeidstaker er leder eller ufaglært sammenlignet 
med faglærte. Det er ikke noe tydelig mønster for 
forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Vi finner noe høyere 
sannsynlighet for avvik blant utenlandske arbeidstakere enn 
norske, men denne forskjellen forsvinner når vi tar høyde for 
stillingstype.

I disse analysene ser vi også signifikante forskjeller 
mellom ansatte i ulike bransjer, og større sannsynlighet 
for avvik for ansatte i enkeltpersonforetak enn i AS, og for 
ansatte som jobber i virksomheter med utenlandske ansatte.

Forskjellsbehandler virksomhetene sine ansatte?
Vi har også sett på om det er variasjoner i avvik i 
behandlingen av de ansatte innen samme virksomhet. Er 
det slik at virksomhetene følger regelverket overfor noen 
medarbeidere, men ikke overfor andre? For ansatte med 
ulik stillingstype finner vi signifikante forskjeller også innen 
samme virksomhet. Det er større sannsynlighet for avvik når 
arbeidstaker er ufaglært, når arbeidstaker er leder og enda 
større sannsynlighet for avvik når arbeidstaker er ferievikar 
eller innleid, sammenlignet med faglærte. Arbeidstakers 
kjønn, aldersgruppe, og om arbeidstaker er født i eller 
utenfor Norge, har ikke betydning for variasjoner i avvik 
innen virksomhetene.

Tre av fire virksomheter gjør feil i 
håndteringen av ansatte

Analyser av etterlevelse på lønnsområdet viser at de fleste 
virksomhetene følger regelverket på sjekkpunktene for egen 

drift vi har hatt i kontrollene. Andelen avvik er langt høyere 
når det gjelder behandling av ansatte. Her finner vi avvik for 
litt over halvparten av alle kontrollerte ansatte. Vi ser også at 
tre av fire av virksomhetene har minst én ansatt med avvik.

Det er vanskelig å si noe sikkert om årsakene til feil, 
men i og med at kontrollene er varslede og randomiserte 
skyldes mange av avvikene trolig manglende kunnskap og 
forståelse av til dels krevende regelverk. Resultatene tyder 
på at mange arbeidsgivere ikke kjenner til alle pliktene de 
har, og at de særlig gjør feil på områder der regelverket kan 
være vanskelig å forstå. 

Konsekvensene av avvikene vi har avdekket er av 
ulik art. Noen har betydning for proveny, for eksempel 
dersom lønnsopplysninger eller andre ytelser ikke blir 
korrekt rapportert, eller om arbeidsgiver ikke trekker 
skatt i henhold til regelverket. Andre har betydning for 
om de ansatte har trygge og gode arbeidsforhold der 
de får de ytelsene de har krav på, for eksempel skriftlige 
arbeidskontrakter, overtidsbetaling og feriepenger. Til slutt 
har vi også sjekket endel formaliteter som mer er utrykk 
for god orden og gode rutiner. Det er vanskelig å si noe om 
det er direkte sammenheng mellom manglende etterlevelse 
av arbeidsgivers plikter på lønnsområdet og mer alvorlig 
arbeidslivskriminalitet. Det kan tenkes at dersom mindre feil 
ikke tas på alvor, og går uoppdaget over lengre tid, kan det 
ha negativ effekt på etterlevelse også på andre områder. 

I tiden fremover vil vi bruke data fra kontrollene 
til å identifisere virksomheter med forhøyet risiko for 
arbeidslivskriminalitet. Dataene blir i tillegg brukt av forskere 
på Norges Handelshøyskole som en del av et eksperiment 
hvor de måler effekter av disse kontrollene, og om eventuelle 
effekter kommer av at kontrollene først og fremst bidrar til å 
informere om regelverket eller om de har en disiplinerende 
effekt. 
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Effekter av kontroll blant ulike grupper 
av skattepliktige

Skatteetaten skal i større grad enn tidligere rapportere 
på samfunns- og brukereffekter av sin innsats til 
Finansdepartementet. Denne endringen har utløst et 
stort kunnskapsbehov. I denne artikkelen viser vi hvordan 
data og regler fra Skatteetatens prediktive modeller for 
kontrollutvelgelse også kan utnyttes til å måle effekter av 
disse kontrollene. Analysene viser at skattepliktige som tas 
ut til kontroll på egenrapporterte fradrag på skattemeldingen 
etterlever bedre i årene etter kontroll. Størrelsen på 
disse effektene varierer betydelig mellom ulike grupper 
av skattepliktige. Effekten av kontroll er særlig høy blant 
innvandrere, og lavest blant skattepliktige med høy inntekt.

Finansdepartementet har inntil nylig styrt Skatteetaten på 
aktiviteter, med fokus på vår egen innsats og det som enkelt 
kan telles. Dette kan for eksempel være antall gjennomførte 
kontroller og tilhørende endringer i utliknet skatt. Fra og 
med 2018 har hovedfokuset i styringen blitt endret fra 
å telle aktiviteter til å måle samfunns- og brukereffekter 
av Skatteetatens innsats (Finansdepartementet 2016, 
Kristiansen og Andresen 2018). Skatteetatens innsats 
har positive brukereffekter dersom den fører til bedre 
etterlevelse blant de skattepliktige. Dette kan for eksempel 
være at den skattepliktige oppgir mer korrekte opplysninger 
året etter at Skatteetaten har avdekket feil og mangler 
gjennom en kontroll.

Økt fokus på effekter framfor aktiviteter er bra, men 
også krevende rent metodisk. Det er for eksempel langt 
vanskeligere å måle etterlevelseseffekter av kontroller enn 
å telle dem. Skatteetaten bruker i økende grad prediktive 
modeller i sin oppgaveløsning (Smedsvik og Christophersen 
2018). Prediktive modeller i Skatteetaten har i hovedsak 
fokus på å forutse risiko for feil blant skattepliktige og bruke 
dette som grunnlag for å sette i gang målrettede tiltak, som 
for eksempel kontroll. Data og regler fra prediktive modeller 
kan også utnyttes til å håndtere metodiske utfordringer og 
dermed måle brukereffekter av de aktuelle aktivitetene.

I denne artikkelen gir vi et eksempel på dette når vi 
måler etterlevelseseffekter av kontroller av fradrag på 
skattemeldingen. Vi beskriver først hvordan vi utnytter data 
fra prediktive modeller til å måle effekter, før vi ser på den 
gjennomsnittlige effekten av kontroll blant lønnsmottakere.

Dersom kunnskap om brukereffekter skal brukes aktivt 
i Skatteetatens oppgaveløsning, må vi vite noe om hvordan 
disse varierer mellom ulike grupper av skattepliktige. Vi 
undersøker derfor også hvordan effektene av kontroll varierer 
med kjennetegn som alder, kjønn, inntekt, innvandring og 
hvorvidt den skattepliktige er næringsdrivende. 

Analysene i denne artikkelen vil bli dokumentert i mer 
detalj i Karto, Øvrum, Andersen og Løyland (2019).

Prediktiv modell som grunnlag for å måle 
effekter

Skatteetaten har utviklet en prediktiv modell for å velge 
ut skattemeldinger til kontroller av fradrag (Thorsager, 
Olsen og Foss 2016). Modellen er basert på maskinlæring 
og bruker cirka 40 kjennetegn ved den skattepliktige til å 
forutse risikoen for feil i egenrapporterte fradrag, det vil 
si fradrag som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen. 
Målgruppen for denne modellen består hvert år av cirka 
300 000 skattepliktige med slike egenrapporterte fradrag. 
Skattepliktige i målgruppen med høyest risikoskår fra 
modellen, plukkes ut til kontroll. Disse kontrollene avdekker 
feil i mer enn 6 av 10 tilfeller.  

Ved bruk av prediktive modeller dannes det i praksis 
en skårgrense hvor alle over grensen utsettes for et tiltak, 
her kontroll, mens alle under grensen ikke utsettes for 
tiltaket. Dette gir et godt grunnlag for å etablere tiltaks- 
og referansegrupper blant skattepliktige som ligger 
henholdsvis like over og like under skårgrensen. Disse 
skattepliktige er tilnærmet like, bortsett fra selve kontrollen.

Prediktive modeller brukes for å velge ut de som har størst 
risiko for feil til kontroll, men har likevel iboende egenskaper 
og regler som kan minne om et eksperiment med tilfeldig 
fordeling av deltakere i en tiltaks- og referansegruppe. Dette 
utnytter vi til å måle etterlevelseseffekter av kontroll. Vi 
benytter kontrolldata og andre aktuelle data fra Skatteetaten 
for inntektsårene 2014–2017. Den statistiske metoden vi 
bruker i analysene kalles Regression Discontinuity Design 
(Imbens og Lemieux 2008). 

Positive effekter av kontroll

Venstre søyle i figur 1 viser hvor mye feil Skatteetaten i 
gjennomsnitt avdekker gjennom en kontroll på fradrags-
området. Dette kaller vi endringsvedtaket i kontrollåret. I 
dette tilfellet går endringsvedtaket ut på at Skatteetaten 
reduserer eller fjerner uriktige fradrag som den skattepliktige 
har ført opp på skattemeldingen. Endringsvedtaket etter 
kontroll var i gjennomsnitt på 26 198 kroner i perioden 
2014–2016. Dette representerer det direkte resultatet av 
Skatteetatens innsats og er ikke en brukereffekt.

Etterlevelseseffekten av kontroll finner vi ved å 
sammenlikne tiltaks- og referansegruppen på egen-
rapporterte fradrag i året etter kontrollen. Denne effekten 
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er vist i høyre søyle i figur 1. De som ble trukket ut til 
kontroll i perioden 2014–2016 rapporterte i gjennomsnitt 
8 337 kroner mindre i fradrag året etter kontrollen 
enn dem som ikke ble kontrollert. Dette representerer 
brukereffekten av Skatteetatens innsats, som er hovedfokus 
i styringen av etaten fra og med 2018. Brukereffekten 
av kontroll blant lønnsmottakere er altså klart positiv. 

Relativ etterlevelseseffekt som grunnlag for å 
sammenlikne ulike grupper
Før vi ser nærmere på effekter blant ulike grupper av 
skattepliktige definerer vi en relativ etterlevelseseffekt. 
Dette er i praksis etterlevelseseffekten året etter kontroll 
(høyre søyle i figur 1) delt på endringsvedtaket i kontrollåret 
(venstre søyle i figur 1).

Den gjennomsnittlig relative etterlevelseseffekten av 
kontroll blant lønnsmottakere er på 32 prosent (8 377 kroner/ 
26 198 kroner). Gjennomsnittspersonen finnes ikke, så 
dette representerer en kombinasjon av skattepliktige som 
henholdsvis slutter og fortsetter med å føre opp fradrag 
som de ikke har krav på året etter kontrollen. Ved å estimere 
effekten på denne måten får vi et prosenttall som er enkelt 
å sammenligne på tvers av ulike grupper av skattepliktige. 

Videre analyser viser at den positive effekten av kontroll 
vedvarer, men avtar til 5 057 kroner i andre året etter 
kontrollen. Se Løyland og Øvrum (denne utgaven) og Karto 
m.fl. (2019) for mer om effektens varighet og dens betydning 
for vurdering av hvor lønnsomme kontroller er.

Effekten av kontroll varierer mellom ulike 
grupper av skattepliktige

I tillegg til den gjennomsnittlige effekten av kontroll blant 
lønnsmottakere, har vi sett på om effekten varierer mellom 
ulike grupper av skattepliktige lønnsmottakere. Vi har også 
estimert etterlevelseseffekten for næringsdrivende. Tabell 
1 viser endringsvedtak i kontrollåret, etterlevelseseffekten i 
kroner og den relative etterlevelseseffekten for ulike grupper 
av skattepliktige. 

Øverst i tabell 1 er de skattepliktige delt mellom 
lønnsmottakere og næringsdrivende. Videre er gruppen 
av lønnsmottakere delt etter kjønn, inntektsnivå, alder og 
landbakgrunn basert på fødeland eller statsborgerskap der 
fødeland er ukjent. Til slutt er de som har innvandrerbakgrunn 
delt i grupper etter hvordan fødelandet er rangert etter 
Transparency International sin korrupsjonsindeks. For 
nærmere beskrivelse av denne, se faktaboks. Tabellen viser 
at det er forskjeller mellom gruppene. Det er utfordrende å 
si noe om hva som er grunnen til disse forskjellene, dette vil 
vi komme tilbake til senere i artikkelen.

Større effekt av kontroll blant lønnsmottakere enn 
næringsdrivende
Næringsdrivende har andre skatteforhold enn lønns-
mottakere. Dette kan gjøre det lettere å unndra skatt, dersom 
de ønsker det. Dette er dokumentert i flere artikler, for 
eksempel Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen og Saez (2011). 
Resultatene våre viser at endringsvedtaket i kontrollåret 
er relativt likt for de to gruppene, med 26 200 kroner for 
lønnsmottakere og 25 600 kroner for næringsdrivende. 
Etterlevelseseffekten året etter kontroll er imidlertid høyere 

blant lønnsmottakere (8 300 kroner) enn næringsdrivende 
(6 800 kroner). Dette gir en relativ etterlevelseseffekt 
på 32 prosent blant lønnsmottakere og 27 prosent blant 
næringsdrivende. 

Videre i denne artikkelen har vi fokusert på lønnsmottakere 
og dermed utelatt de med næringsinntekt.

Menn har flere feil på fradrag og responderer dårligere 
på kontroll enn kvinner 
Statistikk viser at kvinner tjener mindre enn menn, kvinner er 
oftere aleneforsørgere enn menn, og kvinner sparer mindre i 
aksjer enn menn. Dette medfører at menn og kvinner ofte har 
krav på ulike fradrag.

Menn er klart overrepresentert blant de skattepliktige 
som tas ut til risikobaserte kontroller på fradragsområdet. 
Menn fører med andre ord opp flere fradrag som de ikke har 
krav på enn kvinner (Karto m.fl. 2019). Men blant de menn 
og kvinner som faktisk tas ut til kontroll, er gjennomsnittlig 
endringsvedtak ganske likt. Etterlevelseseffekten av kontroll 
er imidlertid større blant kvinner enn menn. Den relative 
etterlevelseseffekten blant kvinner er 38 prosent, som er 9 
prosentpoeng høyere enn for menn.

Ingen etterlevelseseffekt av kontroll blant dem med 
høyest inntekt
Videre har vi sett på etterlevelseseffekten i fire ulike 
inntektsgrupper basert på brutto inntekt. Tabell 1 viser 
at det er forskjell mellom inntektsgruppene både når det 
gjelder endringsvedtak og etterlevelseseffekt etter kontroll. 
Endringsvedtaket etter kontroll varierer fra 23 800 kroner i 
gruppen med lavest inntekt (brutto inntekt under 250 000 

kroner), til 27 400 kroner i gruppen med høyest inntekt 
(brutto inntekt over 750 000 kroner).

Etterlevelseseffekten av kontroll er imidlertid høyest blant 
gruppen med lavest inntekt, med en relativ etterlevelseseffekt 
på 41 prosent. Effekten er også relativt høy i de to midterste 
inntektsgruppene (34–35 prosent). I gruppen med høyest 
inntekt er imidlertid den relative effekten på kun 8 prosent. 
Dette er forøvrig den eneste estimerte etterlevelseseffekten 
blant alle grupper i tabell 1 som ikke er statistisk signifikant. 
Det betyr at vi ikke kan si med sikkerhet at kontroll har positiv 
effekt på etterlevelsen til dem med høyest inntekt.

Størst effekt av kontroll blant de yngste
Alder er et demografisk kjennetegn som ofte brukes i 
blant annet prediktive modeller og til segmentering av 
brukergrupper. Tabell 1 viser at både endringsvedtaket og 
etterlevelseseffekten som følge av kontroll er høyest blant 
de yngste skattepliktige i alderen 17–35 år, og klart lavest 
blant de eldste i alderen 51–70 år. 

Figur 1. Endringsvedtak i kontrollåret og etterlevelseseffekt året etter kontrollen, oppgitt i kroner. 2014–2016 Tabell 1. Endringsvedtak og etterlevelseseffekter av kontroll for ulike grupper av skattepliktige

Direkte effekt: 
Endringsvedtak 
i kontrollåret

Etterlevelseseffekt: 
Reduksjon fradrag året 
etter kontroll

Relativ effekt: 
Etterlevelseseffekt/
Endringsvedtak

Lønnsmottaker/
næringsdrivende

Lønnsmottakere
Næringsdrivende

26 198
25 601

8 337
6 823

32 %
27 %

Kjønn Menn
Kvinner

26 292
26 088

7 540 
10 043

29 %
38 %

Inntektsgrupper  0–250 000 kroner
 250 000–500 000 kroner
 500 000–750 000 kroner 
 > 750 000 kroner

23 816
26 953
25 193
27 427

9 698
9 266
8 829
2 106

41 %
34 %
35 %

8 %

Aldersgrupper 17–35 år
36–50 år
51–70 år

28 545
25 703
23 617

10 669
8 404
4 455

37 %
33 %
19 %

Fødeland Norge
Annet

29 818 
23 718

6 985
10 041

23 % 
42 %

Korrupsjonsindeks, 
annet fødeland

Høy korrupsjon
Middels korrupsjon
Lav korrupsjon

25 792
22 442
24 279

10 510
11 101
4 725

41 %
50 %
20 %

Corruption Perception Index (CPI) 

Vi har tatt utgangspunkt i Corruption Perception Index 
(CPI), som er en korrupsjonsindeks utarbeidet av 
Transparency International (https://www.transparency.
org/). CPI er en indeks som går fra 0–100 poeng, 
hvor høy poengsum indikerer en oppfatning av lav 
grad av korrupsjon i landet. Norge hadde en CPI på 
84 poeng i 2018, og er blant de landene med lavest 
grad av korrupsjon. Vi har knyttet landbakgrunn og 
CPI til innvandrerne i vår analyse, og klassifisert dem 
i gruppene høy grad av korrupsjon (CPI 0–33 poeng), 
middels grad av korrupsjon (CPI 34–66 poeng) og lav 
grad av korrupsjon (CPI 67–100 poeng).
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Innvandrere har flere feil på fradrag enn nordmenn, men 
responderer bedre på kontroll
Personer med bakgrunn fra andre land enn Norge kan ha 
lavere tillit til myndighetene og en annen kultur når det gjelder 
skattebetaling (Barth, Lin, Lin og Song (2009) og Løyland og 
Øvrum (2017)). For eksempel kan innvandrere med bakgrunn 
fra land med korrupte myndigheter være redd for å betale 
for mye skatt fordi de ikke stoler på at de får pengene 
tilbake i form av gode offentlige tjenester. Innvandrere kan 
også ha utfordringer med å forstå gjeldende regelverk. 
Dette bekreftes delvis i våre analyser, siden innvandrere er 
klart overrepresentert blant dem som tas ut til risikobaserte 
kontroller av fradrag, og som fører fradrag som de ikke har 
krav på (Karto m.fl. 2019).

Tabell 1 viser imidlertid at innvandrere responderer langt 
bedre på kontroll enn skattepliktige som har Norge som 
fødeland. Den relative etterlevelseseffekten av kontroll er på 
42 prosent blant innvandrere, mot 23 prosent blant nordmenn. 

Vi har også undersøkt om etterlevelseseffekten av 
kontroll varierer med bakgrunnen til innvandrerne. Vi har 
tatt utgangspunkt i Corruption Perception Index (CPI), se 
faktaboks. Vi har knyttet landbakgrunn og CPI til innvandrerne 
i vår analyse, og deretter klassifisert dem i gruppene høy grad 
av korrupsjon (CPI 0–33 poeng), middels grad av korrupsjon 
(CPI 34–66 poeng), og lav grad av korrupsjon (CPI 67–100 
poeng). 

Den gruppen som skiller seg ut med høyest etterlevelses-
effekt er innvandrere med bakgrunn fra det vi kaller 
middels korrupte land. I denne gruppen er den relative 
etterlevelseseffekten av kontroll på hele 50 prosent. Dette er 
innvandrere fra land hvor det tradisjonelt har kommet mange 
arbeidsinnvandrere fra. Polakker og litauere utgjør hoveddelen 
av denne gruppen. Den relative etterlevelseseffekten av 
kontroll er lavest blant innvandrere fra land med lav grad 
av korrupsjon, som for eksempel Sverige, Danmark og 
Storbritannia.

Vi trenger mer kunnskap om ulikheter i 
effekter

Ved bruk av statistiske metoder har vi i denne artikkelen 
vist at det er positive effekter av kontroll på skattepliktiges 
etterlevelse. Vi har vist at slike effekter også er gyldige når 
vi bryter opp datamaterialet etter flere ulike kjennetegn 
ved de skattepliktige, som blant annet alder, kjønn og 

innvandrerbakgrunn. Dette leder oss inn på tre viktige 
forbehold som bør tas i betraktning ved bruk av resultatene.

For det første vet vi ikke hva som er grunnen til at 
skattepliktige gjør feil. Det kan enten være fordi skattepliktige 
av språklige eller andre grunner gjør ubevisste feil, eller 
det kan være fordi skattepliktige gjør bevisste feil for å 
betale mindre skatt. At etterlevelseseffekten er høy blant 
innvandrere kan for eksempel tyde på at språklige barrierer 
eller manglende kunnskap om regelverket bidrar til mange 
feil, som deretter rettes opp i perioden etter at de har blitt 
utsatt for kontroll. Men dette vet vi altså ikke sikkert.

For det andre er det viktig å være bevisst på at den 
gruppen skattepliktige vi analyserer i denne artikkelen ikke 
er et tilfeldig utvalg av norske personlige skattepliktige. 
Det er tvert imot et målrettet utvalg basert på risiko for 
feil. Det vil si at de er trukket ut til kontroll nettopp fordi de 
av den prediktive modellen som benyttes for å trekke ut 
kontrollkandidater er klassifisert med høy risiko for å gjøre 
feil, og dermed har en høy risikoskår. Når vi for eksempel 
finner lavere etterlevelseseffekt av kontroll blant nordmenn 
sammenliknet med innvandrere, er det viktig å huske på at 
det ikke nødvendigvis gjelder den typiske nordmann, men 
snarere en type nordmenn med sterk tilbøyelighet til å gjøre 
feil på skattemeldingen.

For det tredje har vi ikke kontrollert for øvrige faktorer som 
kan tenkes å påvirke etterlevelse når vi beskriver effekter 
av ulike kjennetegn ved de skattepliktige. Ved separate 
analyser av for eksempel aldersgrupper, observerer vi 
forskjeller i etterlevelseseffekt, med lavest effekt blant de 
eldste. På bakgrunn av analysene vi har gjennomført her, 
kan vi imidlertid ikke si om det er alder i seg selv, eller andre 
forhold som samvarierer med alder, som er årsaken til de 
observerte forskjellene.

Det er nyttig å vite at skattemeldingskontroller har den 
forventede effekten også når vi avgrenser til bestemte grupper 
av skattepliktige. Som nevnt har den framgangsmåten vi 
presenterer begrensninger dersom vi i framtida skal utvikle 
betjeningsløsninger som tilpasser virkemidler og tiltak på 
best mulig måte til den enkelte skattepliktige. For eksempel 
har det liten hensikt å gi tilleggsskatt hvis årsaken til feil er 
språkproblemer. Da finnes det andre mer egnede virkemidler. 
På den annen side har det liten hensikt å sende brev med 
milde henstillinger dersom det er snakk om gjentatte forsøk 
på å unndra skatt. Da er det behov for kraftigere virkemidler. 

Med andre ord er det snakk om en rekke kjennetegn ved 
skattepliktige som peker mot ulike typer virkemiddel.

Å utvikle kunnskap om slike sammenhenger er viktig for 
å kunne gi Skatteetaten en veltilpasset betjeningsløsning for 
de skattepliktige. Det er derfor all grunn til å jobbe videre 
med problemstillingene som vi i denne artikkelen bare har 
servert noen smakebiter fra. Det er blant annet interessant 
å se nærmere på arbeidet som gjøres i NAV (Alpino, Hauge, 
Kotsadam og Markussen 2018). Der brukes moderne metoder 
for maskinlæring (Wager og Athey 2018) til å undersøke 

hva slags effekt dialogmøter har blant ulike grupper av 
sykemeldte. Vi har ikke brukt maskinlæring for å gjøre selve 
effektmålingene i denne artikkelen. Vi har imidlertid etablert 
et samarbeid med eksterne forskningsmiljøer hvor vi har en 
målsetning om å gjøre nettopp dette. Vi skal være forsiktige 
med å spå om framtida, men det vil ikke være veldig 
overraskende om framtidens analyser av skattepliktige 
domineres av denne type metoder.
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Kontrollerer vi for lite?

Skatteetaten skal levere best mulig på sitt samfunnsoppdrag 
for en gitt budsjettramme. Vi bruker stadig mer ressurser på 
forebyggende tiltak som forhåndsutfylling av skattemeldingen, 
og mindre ressurser på reaktive tiltak som kontroller. I denne 
artikkelen viser vi at Skatteetatens kontroller av fradrag på 
skattemeldingen er svært lønnsomme. Skatteetaten kan 
i prinsippet øke antall kontroller betydelig, men det må i 
så fall skje på bekostning av alternativ virkemiddelbruk. 
Kunnskapsgrunnlaget for å prioritere mellom ulike virkemidler 
basert på lønnsomhetsvurderinger er imidlertid ikke godt nok 
i dag.  

Før digitaliseringen ble i prinsippet alle skattemeldinger 
kontrollert, ettersom disse ble gjennomgått manuelt ved de 
lokale likningskontorene. Slik er det ikke lenger. Skatteetaten 
forhåndsutfyller i dag skattemeldingen med registerdata 
og tredjepartsopplysninger fra blant andre arbeidsgivere, 
banker og barnehager (Øvrum, Andersen og Karto 2018). 
Forhåndsutfylling bidrar til at flere betaler riktig skatt (Kleven, 
Knudsen, Kreiner, Pedersen og Saez 2011, Olsen 2013), og 
mer enn 7 av 10 skattepliktige godtar den forhåndsfylte 
skattemeldingen uten endringer (Dalen 2016).

Digitalisering og forhåndsutfylling har naturlig nok 
redusert behovet for å gjennomføre kontroller. Men har 
Skatteetaten redusert antall kontroller for mye de siste 
årene? I denne artikkelen ser vi nærmere på lønnsomheten 
til kontrollene av fradrag på skattemeldingen, som er en av 
mange typer kontroller som Skatteetaten gjennomfører. Vi 
avgrenser analysene også til lønnsmottakere og pensjonister. 
Følgende kostnads- og inntektselementer inngår i våre 
beregninger av lønnsomhet:

• Skatteetatens kostnader ved å gjennomføre 
kontrollen.

• Skatteinntekter fra Skatteetatens endringsvedtak i 
kontrollåret, det vil i dette tilfellet si fradragsbeløpet 
skattepliktige ikke har krav på.

• Skatteinntekter fra positive etterlevelseseffekter, 
det vil si reduserte fradrag, de to første årene etter 
kontrollåret.

Analysene i Karto, Øvrum, Løyland og Andersen (denne 
utgaven) viser at etterlevelseseffekten av fradragskontroller 
er positiv, ettersom de skattepliktige krever færre uriktige 
fradrag i årene etter en kontroll. I denne artikkelen bygger vi 
delvis videre på disse analysene, men med et datagrunnlag 
som baserer seg på tilfeldige kontroller i stedet for 
risikobaserte kontroller. Med disse tilfeldige kontrollene kan 



Figur 2. Reduserte fradrag som følge av skattemeldingskontroller, fordelt etter risikoskår
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vi vurdere lønnsomheten ved ulike nivåer på risiko for feil opp 
mot antall kontroller.

Det er viktig å understreke at lønnsomhetsberegningene 
i denne artikkelen ikke fanger opp alle relevante kostnads- 
og inntektselementer. Dette gjelder for eksempel 
tidskostnadene til den skattepliktige i forbindelse med 
kontrollen. Videre har vi ikke informasjon om eventuelle 
etterlevelseseffekter fra og med tredje året etter kontroll. 
Allmennpreventive effekter og eventuelle nettverkseffekter 
av kontroll inngår heller ikke i beregningene.  

Tilfeldige kontroller for å bygge prediktiv modell

Den prediktive modellen som brukes til å velge ut 
skattemeldinger med høyest risiko for feil på fradrag til 
kontroll er beskrevet i Thorsager, Olsen og Foss (2016) og 
Karto m.fl. (denne utgaven). For å skaffe et datagrunnlag for 
å bygge modellen ble det for inntektsåret 2013 gjennomført 
om lag 15 000 tilfeldige kontroller i den aktuelle målgruppen. 
Målgruppen består av cirka 300 000 skattepliktige som 
har egenrapporterte fradrag, det vil si fradrag som ikke er 
forhåndsutfylt på skattemeldingen. Det er disse tilfeldige 
kontrollene som brukes som datagrunnlag i vår analyse.  

Med tilfeldige kontroller er det relativt enkelt å 
måle etterlevelseseffekter av kontroll, siden vi da kan 
bruke resten av målgruppen som referansegruppe og 
sammenlikningsgrunnlag mot dem som ble kontrollert 
(tiltaksgruppen). Som i Karto m.fl. (denne utgaven) måler vi 
etterlevelseseffekter av kontroll ved å sammenlikne tiltaks- 
og referansegruppen på egenrapporterte fradrag i årene 
etter kontrollen.

Ettersom de tilfeldige kontrollene ble brukt til å 
bygge og kalibrere den prediktive modellen som velger 
ut skattemeldinger med høyest risiko for feil, kan vi også 
beregne risikoskår fra modellen for hele målgruppen. Det vil 
si for alle skattepliktige i både tiltaks- og referansegruppen. 
Dette danner i neste omgang grunnlaget for å beregne 
lønnsomhet ved ulik risikoskår og antall kontroller. De 
statistiske metodene som ligger til grunn for disse 
beregningene er nærmere beskrevet i Løyland, Raaum, 
Torsvik og Øvrum (2019).

Prediktiv modell gir høy treffprosent

Figur 1 viser antall skattepliktige i målgruppen fordelt 
etter risikoskår fra den prediktive modellen, og hvordan 
treffprosenten ved kontroll varierer med risikoskåren. 
Treffprosenten angir hvor ofte Skatteetaten finner feil på 
et kontrollområde og gjør et såkalt endringsvedtak. I dette 
tilfellet går endringsvedtaket ut på å redusere eller fjerne 
uriktige fradrag som den skattepliktige har ført opp på 
skattemeldingen. Reduserte fradrag betyr i neste omgang 
at den skattepliktige må betale mer skatt. 

Som forventet er det en sterk sammenheng mellom 
risikoskår og sannsynlighet for å kreve uriktige fradrag. 
Ved de tilfeldige kontrollene fra inntektsåret 2013 var 
gjennomsnittlig risikoskår blant de kontrollerte 0,38, og det 
ble avdekket feil i cirka 17 prosent av tilfellene (Thorsager 
m.fl. 2016).

I årene etter 2013 har man altså brukt den prediktive 
modellen til å trekke ut de skattepliktige som har høyest 
risikoskår til kontroll. I inntektsårene 2014–2016 var 

gjennomsnittlig risikoskår blant de kontrollerte 0,86, og 
det ble avdekket feil i 63 prosent av tilfellene (Karto m.fl. 
denne utgaven). Dette viser at den prediktive modellen er et 
effektivt verktøy for å identifisere skattepliktige som med høy 
sannsynlighet har ført uriktige fradrag på skattemeldingen. 

Etterlevelseseffekten omtrent like stor som 
endringsvedtaket 

Vi har altså sett at det er en sterk sammenheng mellom 
risikoskår fra den prediktive modellen og treffprosenten ved 
kontroll. Det er derfor ikke overraskende at det også er en 
sterk sammenheng mellom risikoskår og gjennomsnittlig 
endringsvedtak i kontrollåret 2013. Dette er vist i figur 2. 
Den relative etterlevelseseffekten av kontroll (se Karto m.fl. 
denne utgaven) viser seg å være ganske lik for ulike nivåer 
på risikoskår. Siden treffprosenten og endringsvedtaket 
i kroner øker med risikoskår, så innebærer dette at også 
etterlevelseseffekten i årene etter kontroll øker med 
risikoskår.

Ved de tilfeldige kontrollene i 2013 var det 17 prosent 
av de skattepliktige som førte opp uriktige fradrag. Det 
gjennomsnittlige endringsvedtaket var på 4 460 kroner. Som 
følge av kontrollen og endringsvedtaket rapporterte disse 
skattepliktige i gjennomsnitt 1 874 kroner mindre i fradrag 
året etter kontrollen. Denne positive etterlevelseseffekten 
vedvarte og holdt seg ganske stabil også andre året etter 
kontrollen (2 149 kroner).

På nivået for risikobaserte kontroller (risikoskår 0,86) er 
gjennomsnittlig endringsvedtak og etterlevelseseffektene 
i påfølgende to år, som ventet, langt høyere. I denne 

treårsperioden fører en kontroll til nærmere 28 000 kroner 
i reduserte fradrag. Som vist i figur 2 fordeler dette beløpet 
seg relativt likt mellom endringsvedtaket fra Skatteetaten og 
etterlevelseseffekten hos den skattepliktige selv.

Svært lønnsomme kontroller

Fradragspostene i våre analyser inngår i grunnlaget for 
beregning av alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt er en 
nettoinntekt som omfatter alle typer skattepliktige inntekter 
minus fradragsberettigede utgifter. Fradragskontrollene 
i våre analyser fører til reduserte fradrag og tilsvarende 
økning i alminnelig inntekt. For å finne skattevirkningen av 
denne endringen på skatteinntekten multipliserer vi med 
skattesatsen for alminnelig inntekt på 23 prosent. Denne 
skatteinntekten utgjør inntektssiden i våre beregninger av 
lønnsomhet. Skatteinntekten fra en risikobasert kontroll er 
altså 6 440 kroner over en treårsperiode (28 000 kroner i 
reduserte fradrag × 23 prosent skatt).

Vi har hittil fokusert på inntektssiden av kontrollene. 
For å beregne lønnsomhet må vi i tillegg ha informasjon 
om kostnadene ved å gjennomføre kontroller. Kontrollene 
som analyseres i denne artikkelen er relativt enkle og lite 
arbeidskrevende, og det opereres med en norm på tre 
kontroller per dagsverk. På bakgrunn av analyser om lønn 
og administrative kostnader i Skatteetaten har vi funnet at et 
saksbehandlerdagsverk koster om lag 4 000 kroner. Dette 
innebærer en kostnad på 1 330 kroner per kontroll.  

Figur 1. Antall skattepliktige og treffprosent ved kontroll, fordelt etter risikoskår 
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Figur 3. Skattemeldingskontroller på fradragsområdet, lønnsomhet ved ulik risikoskår 
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Figur 3 viser lønnsomheten per kontroll for ulike 
nivåer på risikoskår. Lønnsomhet er vist som inntekts/-
kostnadsbrøker, det vil si samlede skatteinntekter delt på 
kostnaden per kontroll. 

Kontrollmiljøene på fradragsområdet får hvert år tildelt 
et visst antall kontrollressurser. De kontrollerer først de 
skattepliktige med høyest skår og fortsetter deretter 
nedover skårskalaen til kontrollressursene er brukt opp. Sagt 
på en annen måte er det tildelingen av kontrollressurser som 
bestemmer skårgrensen for kontroll. På dagens kontrollnivå 
(risikoskår 0,86) er skatteinntektene fra en kontroll hele 
4,7 ganger høyere enn Skatteetatens kostnader ved å 
gjennomføre kontrollen. Dagens risikobaserte kontroller er 
altså svært lønnsomme.

Hva ville ha skjedd med lønnsomheten dersom 
Skatteetaten hadde tildelt flere kontrollressurser og dermed 
redusert risikogrensen for kontroll? Av figur 3 ser vi at 
lønnsomheten gradvis reduseres ved lavere risikoskår og 
flere kontroller. Dette er som forventet, siden vi har vist at 
det er nær sammenheng mellom risikoskår, treffprosent og 
reduserte fradrag etter kontroll. Men kontrollene er fortsatt 
svært lønnsomme på for eksempel risikoskår 0,6, hvor 
skatteinntektene er 2,9 ganger høyere enn Skatteetatens 
kostnader ved å gjennomføre kontrollen. Dersom 
Skatteetaten hadde senket kontrollgrensen til risikoskår 0,6 
hadde kontrollomfanget på fradragsområdet blitt mellom tre 
og fire ganger så høyt som i dag.

Av figur 3 ser vi at også de tilfeldige kontrollene fra 
inntektsåret 2013 var lønnsomme. Først ved en risikoskår 

på 0,31 er inntekts-/kostnadsbrøken på 1,0, det vil si at 
inntektssiden er like stor som kostnadssiden.

Behov for mer kunnskap om lønnsomheten til 
ulike virkemidler

Skatteetaten kan øke kontrollomfanget på tre måter. For 
det første kan Finansdepartementet øke budsjettrammen 
til Skatteetaten. Dette er i så fall en politisk beslutning. For 
det andre kan vi effektivisere kontrollene, for eksempel ved 
å robotisere hele eller deler av kontrollprosessen. Dette 
alternativet er mer sannsynlig og er allerede satt i produksjon 
på enkelte kontrollområder. Til slutt kan vi gjennomføre 
flere kontroller ved å gjøre mindre av noe annet, som for 
eksempel ulike typer veiledning. Slike omprioriteringer krever 
imidlertid ikke bare at det er god lønnsomhet i å gjennomføre 
flere kontroller, som vi har vist i denne artikkelen. De nye 
kontrollene som følge av økt kontrollomfang må også være 
mer lønnsomme enn virkemidlene som de erstatter.

For å optimalisere Skatteetatens ressursbruk trenger 
vi altså kunnskap om lønnsomheten til alle virkemidlene 
som vi bruker for å sikre best mulig etterlevelse blant 
de skattepliktige. Denne kunnskapen har vi ikke per i 
dag. Skatteetaten har imidlertid satt i gang flere initiativ 
for å få bedre oversikt over kostnads- og inntektssiden 
til ulike virkemidler. På sikt kan dette bidra til å gi bedre 
beslutningsgrunnlag for å prioritere mellom lønnsomme og 
mindre lønnsomme virkemidler.
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De rikeste i Norge – hvem er de? 
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Skatteetatens data viser at antall rike har økt i Norge og at 
disse blir stadig rikere. Dette er ikke en ensartet gruppe og 
rikdommen kommer fra ulike kilder. Samtidig trekkes denne 
gruppen frem som utfordrende for skatteadministrasjoner å 
håndtere, fordi de gjerne har mer komplekse forhold og større 
muligheter til å drive aggressiv skatteplanlegging. Hvordan 
denne gruppen faktisk skattlegges, kan ha stor innvirkning 
på skattemoralen generelt. 

De rikeste har fått mye negativ oppmerksomhet de 
siste årene. Forskere som Thomas Piketty og Brooke 
Harrington setter søkelyset på hvordan økt formuesulikhet 
påvirker samfunnet. Samtidig fremhever en rekke medier 
hvordan de rikeste bruker skatteparadiser, hvor det er 
vanskelig for allmennheten å få innsyn i forholdene. OECD 
(2009) fremhever gruppen som et viktig fokusområde 
for skattemyndighetene. I denne artikkelen vil vi formidle 
hvordan antallet rike har utviklet seg i perioden 2014–2017, 
og videre hvordan deres verdier har utviklet seg og er 
fordelt. Vi gjør dette med sikte på å gi objektive beskrivelser 
av hvem de rikeste er og hvor mye de personlig skattlegges 
for i Norge i perioden. Internasjonalt omtales ofte de rikeste 
personene som ”High Net Worth Individuals” (HNWI). 

Inntekter, skatt og formue fra personenes nærings-
virksomhet er ikke inkludert i denne artikkelen, siden vi 
her ser på privatøkonomiske data. Dette har spesielt stor 
betydning for det bildet vi danner oss av HNWI-er, ettersom 
mange av dem disponerer langt større verdier og inntekter 
gjennom selskapene sine, og også bidrar med ytterligere 
skatt gjennom disse. Verdier fra selskaper er holdt utenom 
fordi fokus her er på HNWI-ene som individer, og hvordan de 
skiller seg fra resten av befolkningen som i hovedsak ikke 
eier selskaper.

Hva er en HNWI? 

Det finnes flere måter å definere denne gruppen på. 
Skattemyndighetene i England definerer HNWI som individer 
med 10 millioner britiske pund eller mer i nettoformue, og har 
i tillegg definert en underkategori for de med nettoformue 
mellom 2 og 10 millioner britiske pund som velstående. 
Amerikanske skattemyndigheter definerer HNWI som 
individer med over 1 million dollar netto investerbare eiendeler. 
Andre land bruker relative grenser, for eksempel de 0,01 
prosent rikeste individene. Man kan også ta utgangspunkt i 
de med høy inntekt. I vår analyse ser vi på individer med høy 
nettoformue. Vi har valgt å definere HNWI som individer med 

nettoformue over 50 millioner norske kroner, og ser kun på 
verdier de har oppgitt i sin personlige skattemelding.

HNWI-er har ofte kompleks økonomi 
OECD (2009) viser til at et kjennetegn ved HNWI-gruppen er 
at de ofte har komplekse økonomiske forhold, og at dette kan 
gjøre det utfordrende for skattemyndighetene å håndtere 
de rikeste. Mange HNWI-er er involvert i flere virksomheter, 
og mange av disse virksomhetene er internasjonale. Unger 
(2016) finner at utenlandske verdier i stor grad holdes i 
geografisk nærhet til hjemlandet og i enda større grad på 
samme kontinent. 

Våre analyser viser for øvrig at HNWI ikke er en ensartet 
gruppe mennesker. De er entreprenører og arvinger, yrkes-

aktive og pensjonister, utenlandske statsborgere og etnisk 
norske. Det er dermed også svært forskjellige økonomier 
innad i gruppen og mange HNWI-er har ingen verdier i 
utlandet.

Foto: gettyimages.no

Nettoformue 

Nettoformue er skattepliktig bruttoformue minus 
fradragsberettiget gjeld. Det er denne formuen det 
beregnes formuesskatt av. Først legger man sammen 
verdien av det personen eier, og deretter trekker man 
fra gjelden. Verdier som personen ikke eier direkte, men 
for eksempel gjennom et aksjeselskap, er med som 
verdiene av aksjene personen eier i selskapet. 
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Betydelig økning i antall HNWI-er i Norge 

Vi har undersøkt hvordan HNWI-segmentet har utviklet 
seg siden 2014, med fokus på antall personer, formuenes 
størrelse og hvordan det kan fordeles mellom vedvarende, 
utgående og nye HNWI-er. Grupperingene er definert slik: 

• Vedvarende HNWI-er har over 50 millioner kroner 
nettoformue i både 2014 og 2017.

• Utgående HNWI-er har over 50 millioner kroner 
nettoformue i 2014, men ikke i 2017.

• Nye HNWI-er har over 50 millioner kroner 
nettoformue i 2017, men ikke i 2014. 

At en HNWI er utgående trenger med andre ord ikke å 
bety at vedkommende har gått konkurs, dødd eller utvandret. 
I mange tilfeller er det snakk om at nettoformuen faller til like 
under 50-millionersgrensen. 

De rike forblir rike, men mange har kommet til
Vi ser først på utviklingen i antall HNWI-er i figur 1a og 1b. 
Antall HNWI-er har økt fra 2 554 i 2014 til 3 860 i 2017, noe 
som tilsier en gjennomsnittlig årlig økning på 15 prosent, og 
51 prosent økning over hele perioden. Dette er en betydelig 
økning innenfor et så lite tidsrom. Driveren bak denne 
veksten blir ikke undersøkt i denne analysen. Vi ser også at 
flesteparten av HNWI-er i 2014 fortsatt er HNWI i 2017, bare 
én femtedel av HNWI-ene er utgående.

Dette tyder på at de rike forblir rike. En forklaring kan 
være en sterk korrelasjon mellom avkastning på formue og 

formuens størrelse, selv hvis man kontrollerer for høyere 
risikotoleranse blant de rike (Fagereng, Guiso og Pistaferri 
2016). Dette betyr at de rikeste oppnår bedre avkastning på 
sine investeringer enn den øvrige befolkningen. Hvorfor det 
er slik, er det det vanskelig å si med sikkerhet, men evner 
og bedre investeringsmuligheter og rådgivere er mulige 
forklaringer (OECD 2009).  

Nykommerne står for den største formuesveksten i 
perioden 2014–2017
I 2017 utgjorde den samlede skattepliktige nettoformuen 
for HNWI-er 643 milliarder kroner. Til sammenligning var 
statsbudsjettet i 2017 på 1 276 milliarder kroner. På samme 
måte som det har vært en betydelig vekst i antall HNWI-
er, har det også vært en tilsvarende vekst i den samlede 
nettoformuen for denne gruppen. Gjennomsnittlig årlig vekst 
i samlet nettoformue er på like under 16 prosent. Fra 2014 til 
2017 utgjør samlet vekst 53 prosent. 

Bildet er noe annerledes når vi ser på hvordan denne 
formuen er fordelt mellom vedvarende, utgående og nye 
HNWI-er. Vi ser i figur 2b at 165 av 643 milliarder kroner 
skattepliktig nettoformue i 2017 tilhører de nye HNWI-ene, 
dette utgjør 25 prosent. Sammenligner vi 2017 med 2014 i 
figur 2b, ser vi to ting. For det første er det de nye HNWI-
ene som står for størsteparten av formuesveksten. De 
nye har kommet til med sine 165 milliarder kroner i 2017. 
For det andre ser vi at de vedvarende HNWI-ene også blir 
rikere ved at de har økt med 121 milliarder kroner fra 2014 til 
2017. I samme tidsrom har 519 personer med til sammen 63 
milliarder kroner i skattepliktig nettoformue falt ut av listen.

Kapitalinntektene skiller HNWI-ene fra resten 
av befolkningen

Inntil nå har vi kun sett på absolutte størrelser. Vi har ikke 
sett HNWI-er i forhold til befolkningen i sin helhet. Hvor store 
er HNWI-enes verdier i forhold til resten av befolkningen?

Figur 3 viser nettopp dette for 2017 hvor HNWI-ene 
utgjorde 0,08 prosent av befolkningen. De mottok 1,2 
prosent av inntektene, noe som tilsvarte 15 ganger mer enn 
deres andel av befolkningen. Videre betalte de 2,5 prosent 
av skatten, 32 ganger mer enn deres andel av befolkningen. 

De mottok over 16 prosent av kapitalinntektene, noe som er 
200 ganger større enn deres andel av befolkningen. Til slutt 
ser vi at HNWI-ene eide 19 prosent av den skattepliktige 
nettoformuen og 46 prosent av verdiene fra utenlandske 
aksjer. Dette tilsvarer henholdsvis 238 og 563 ganger mer 
enn deres andel av befolkningen. Vi ser at inntektsulikheten 
er adskillig mindre enn formuesulikheten.

Her kommer en av de viktigste forskjellene mellom 
HNWI-ene og den øvrige befolkningen frem: HNWI-ene 
har kapitalinntekter som sin hovedinntektskilde, mens den 
øvrige befolkningen har lønn og andre naturalytelser som sin 

Figur 1b. Antall HNWI-er i Norge i perioden 2014—2017, 
vedvarende, utgående og nye

Figur 2a. Total nettoformue blant HNWI-er i Norge i perioden 2014—2017 Figur 2b. Nettoformue fordelt mellom vedvarende, utgående og nye HNWI-er

Figur 3. HNWI-enes andeler av utvalgte størrelser i 2017

Figur 1a. Antall HNWI-er i perioden 2014—2017
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hovedinntektskilde. Som nevnt tidligere er en forklaring at 
avkastningen på kapital øker med størrelsen på individets 
formue. For øvrig er den svært høye andelen aksjer i utlandet 
en sterk indikator på at HNWI-er har en mer internasjonal 
økonomi enn resten av befolkningen, slik OECD (2009) også 
fremhever.

Formuesskatten utgjør en betydelig del av 
HNWI-enes totale beskatning

HNWI-ene står som nevnt for 2,5 prosent av skatten fra 
personlige skattepliktige, selv om andelen av inntekten 
er betydelig lavere. Dette er på grunn av formuesskatten. 
Formuesskatt pålegges nettoformuen over visse grense-
verdier. Det klare flertallet i Norge kvalifiserer ikke til 
formuesskatt. 

I tabell 1 ser vi formuesskatt og total skatt for HNWI-ene 
og hele befolkningen i perioden 2014–2017. Her fremgår 
det at formuesskatten utgjør under 3 prosent av den totale 
skatten for alle personlige skattepliktige. For HNWI-er 
derimot, utgjør formuesskatten en betydelig andel av den 
totale beskatningen, over 43 prosent i 2017. Den totale 
skatten for HNWI-er svinger både opp og ned i perioden. 
Dette skyldes varierende inntekter, i all hovedsak varierende 

kapitalinntekter, som for HNWI-er gir et spesielt varierende 
skattegrunnlag. Formuesskatten er derimot stabil, jevnt 
stigende og utgjør hvert år en betydelig andel av skatten for 
HNWI-er. 

Vi ser også at HNWI-ene betaler lavere andel formues-
skatt i 2017 enn i 2014, men likevel med et større beløp. Dette 
på tross av at satsen for statlig formuesskatt ble halvert i 
2015. Dette bekrefter igjen at HNWI-ene stadig blir rikere. 
Dersom HNWI-ene fortsetter å øke i antall og formuesverdier 
vil formuesskatten få økt betydning i årene som kommer, 
både som proveny og utjevningsredskap. 

Betaler HNWI-ene riktig skatt?

Våre analyser viser at HNWI-ene, slik vi har definert 
dem, utgjør en liten andel av befolkningen og at de som 
privatpersoner bidrar med en liten andel av den totale 
skatteinngangen. Skatten de bidrar med er imidlertid relativt 
stor sett i forhold til hvor liten prosentandel gruppen utgjør av 
befolkningen i Norge. Analysene er begrenset til informasjon 
fra skattemeldingene til HNWI-ene, og gir ikke nødvendigvis 
svar på om segmentet er komplett og om de betaler riktig 
skatt. 

Segmentet kan danne grunnlag for videre 
analyser

I denne analysen har vi sett nærmere på de som har en 
nettoformue på over 50 millioner norske kroner. Analysen 
viser at en stor andel av HNWI-segmentet er stabilt, men 
at det på kort tid også har vært en stor økning i antall 
nykommere. Selv om segmentet utgjør en svært liten 
andel av befolkningen, står de for en markant større andel 
av formuen, kapitalinntekter og spesielt utenlandske 
aksjeverdier. Segmentet gir muligheter for ytterligere 
analyser av hva som kjennetegner HNWI-gruppen og deres 
skatteforhold.

Tabell 1. Formuesskatt og total skatt betalt av HNWI og hele befolkningen i perioden 2014—2017. Beløp i milliarder kroner, andeler i prosent

Vi har holdt verdier fra næringsvirksomhet utenfor 
denne analysen. En tilsvarende analyse hvor verdier fra 
næringsvirksomhet inkluderes vil derfor være en naturlig 
videreføring. Da kan vi i tillegg beregne hvor mye indirekte 
skatt HNWI-ene bidrar med gjennom virksomheter de selv 
eier. Slike analyser kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag for 

å forstå hvordan Skatteetaten best kan følge opp denne 
gruppen, og vil kunne bidra til et bedre internasjonalt 
samarbeid for å forstå risikoene knyttet til den rikeste 
andelen av befolkningen. Samtidig kan slike analyser være 
relevant for utformingen av skattepolitikken.

Referanser

Alstadsæter, A., N. Johannessen og G. Zucman (2019). ”Tax Evasion and Inequality”. American Economic Review 2019, 109(6): 2073–
2103.

Fagereng, A., L. Guiso, D. Malacrino og L. Pistaferri (2016). ”Heterogeneity and persistence in returns to wealth”, NBER Working 
Paper No. 22822.

OECD (2009). Engaging with high net worth individuals on tax compliance, OECD.

Unger, B. (2017). Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, European Parliament Economic and 
Monetary Affairs, Study for the PANA-Committee.

HNWI Alle

År Formuesskatt Sum skatt
Andel 

formuesskatt Formuesskatt Sum skatt
Andel 

formuesskatt

2014  4,11 8,06 50,98  13,19 445,49 2,96

2015  4,38 12,61 34,74 12,35 477,65 2,59

2016  4,96 11,58 42,81 13,34 480,04 2,78

2017  5,33 12,20 43,67 14,07 482,11 2,92

Kapitalinntekter 

Kapitalinntekter er typisk renteinntekter, aksjeutbytte, 
utleieinntekter, gevinst ved salg av aksjer, verdipapirfond 
og fast eiendom. 

Formuesskatt  

Formuesskatten beregnes både til kommunen der 
personen bor og til staten, med ulike satser og 
innslagspunkt. For 2019 skal det til sammen betales 0,85 
prosent av nettoformuen som overstiger 1,5 millioner 
kroner. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin 
samlede formue, er innslagspunktet det dobbelte, det vil 
si 3 millioner kroner. 
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Hvem møter opp i publikumsveiledning? 

Hvert år tar over 2 millioner personer kontakt med 
Skatteetaten, i overkant av 20 prosent av disse møter opp 
på et skattekontor. Likevel ser vi at antall henvendelser i 
publikumsveiledning og andre kanaler reduseres hvert år. 
En årsak til dette er at stadig flere blir digitale brukere som 
enklere finner riktig informasjon på skatteetaten.no, samtidig 
som våre digitale tjenester blir bedre. Vi ser derimot ikke den 
samme trenden for unge skattepliktige som ikke har norsk 
statsborgerskap

Skatteetaten har i flere år hatt et særskilt fokus på de som 
henvender seg, og har utarbeidet en servicepolicy. Formålet 
med denne er å anbefale en prioritering av Skatteetatens 
mest effektive kanaler for veiledning og samtidig sikre et 
godt servicenivå for brukerne (Johnsen 2017). Målet er å 
tilby brukere som har behov for veiledning, bedre service 
med mindre ventetid og rett kompetanse til rett tid. Målet 
er også at brukerne skal følge regelverket og at dette skal 
skje mest mulig effektivt for Skatteetaten og brukerne selv. 
Dermed kan Skatteetaten bruke mindre ressurser på dem 
som kan løse problemstillingene sine selv, og mer på dem 
som trenger støtte for å følge regelverket. Det er derfor 
et mål å gjøre brukerne mer selvhjulpne, og på den måten 
redusere antall henvendelser fra personer som ikke behøver 
å møte opp på et skattekontor i publikumsveiledningen. 
Anbefalingen for publikumsveiledning er at den i hovedsak 
skal benyttes i forbindelse med ID-kontroll, som krever 
personlig oppmøte. Publikumsveiledningen er nå endret fra 
en drop-in-funksjon til at brukerne selv må bestille time via 
skatteetaten.no eller telefon (Skatteetaten 2018a).  

For å finne ut hvordan vi kan redusere antall hen-
vendelser fra personer som ikke behøver å møte opp i 
publikumsveiledningen, er det nødvendig å se på kjennetegn 
på hvem som møter opp, og om vi kunne hjelpe dem til å 
bli mer selvhjulpne. Denne artikkelen presenterer derfor 
en kartlegging av hvem som møtte i publikumsveiledning i 
tidsperioden januar 2016–april 2019. Artikkelen er basert på 
data fra kundeloggen som veiledere bruker til å registrere 
hvilke typer henvendelser som kommer inn til kontorene, 
se faktaboks. For å kunne identifisere ulike kjennetegn 
ved disse brukerne ser vi kun på henvendelser registrert 
med et gyldig norsk identitetsnummer. Dersom en bruker 
trenger nærmere veiledning slik at veileder må innhente 
brukerens identitetsnummer for å svare ut henvendelsen, 
vil dette bli logget. Et gyldig identitetsnummer for veiledning 
av lønnstakere og pensjonister er et fødselsnummer eller 
et d-nummer. D-numre er midlertidige og kan tildeles 
personer som ikke har norsk statsborgerskap, og som i 

utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks 
måneder. Analysen som oppsummeres i denne artikkelen 
er dokumentert i Andersen, Enger og Knutsen (2019).

Antall henvendelser reduseres

Skatteetaten.no er vår største informasjonskanal ut. Telefon, 
publikumsveiledning og Altinn er derimot de største kanalene 
for mottak av henvendelser fra brukere. Telefon har dobbelt 
så mange henvendelser per år som publikumsveiledning 
og Altinn, de to sistnevnte kanalene har relativt likt antall 
henvendelser. Kundeloggen viser at henvendelser i 
publikumsveiledning likner mest på henvendelser på telefon. 
Fra 2017 til 2018 er antall henvendelser til Skatteetaten 
redusert med 10 prosent, mens antall henvendelser i 
publikumsveiledning ble redusert med 20 prosent i samme 
periode. 

Figur 1 viser at antall henvendelser i publikumsveiledning 
reduseres hvert år fra 2016–2018. Deler av reduksjonen i 

antall henvendelser i 2017 kommer av at flere kontorer ble lagt 
ned dette året (Skatteetaten 2018b). Noen kontorer ble også 
lagt ned i 2018, og det ble i tillegg innført timebestilling i juni 
som forklarer deler av nedgangen dette året (Skatteetaten 
2018a). Antall henvendelser i publikumsveiledning frem 
til og med april 2019 er redusert med omtrent 70 000 
henvendelser, noe som utgjør 31 prosent reduksjon fra 
samme periode i 2018. Samtidig benytter flere brukere 
de digitale løsningene, og skatteetaten.no har fått et mer 
brukervennlig webdesign og mer utfyllende informasjon. 
Dette bidrar også til at behovet for veiledning er lavere.

Foto: gettyimages.no

Figur 1. Antall henvendelser i publikumsveiledning 2016–2018 

Kundeloggen  

Hver enkelt henvendelse til Skatteetaten som veiledere 
i førstelinjen svarer ut skal logges i Kundeloggen med 
hva henvendelsen dreier seg om. Henvendelsene kan 
finne sted i 12 ulike kanaler. Av disse kanalene er det 
telefon, publikumsveiledning og Altinn hvor det er flest 
henvendelser. 
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Kun 3 av 10 henvendelser i publikumsveiledning 
krever personlig oppmøte

Brukere henvender seg med ulike problemstillinger i ulike 
kanaler. Publikumsveiledning er den eneste kanalen hvor 
man ved personlig oppmøte får gjennomført ID-kontroll, 
bekreftet farskap og tildelt førstegangsskattekort for 
utenlandske arbeidstakere. Det vil derfor alltid være et 
behov for at noen brukere må møte i publikumsveiledningen. 
Likevel utgjør henvendelser som krever personlig oppmøte 
kun 30 prosent av alle henvendelser i publikumsveiledning. 
Når vi analyserer hva henvendelsene i publikumsveiledning 
dreier seg om gjelder det i størst grad saker som angår 
folkeregister, skattekort og skattemelding. 

Når vi ser bort fra henvendelser som krever obligatorisk 
oppmøte omhandler 36 prosent av alle henvendelser 
i publikumsveiledning saker som angår folkeregister. 
Disse henvendelsene gjelder i stor grad flytting. 
Skattekorthenvendelser utgjør 33 prosent, og det er over 
3 ganger så mange henvendelser som gjelder skattekort 
sammenliknet med skattemelding. Skattekorthenvendelsene 
gjelder i stor grad endring av skattetrekk og førstegangs-
skattekort. Forespørsel om ligningsattester utgjør 7 
prosent av henvendelsene i publikumsveiledning, men siden 
disse blir ettersendt i posten er det unødvendig å møte 
opp. Problemstillinger som gjelder flytting eller endring 
av skattekort har fått mer utfyllende informasjon og mer 
brukervennlig webdesign på skatteetaten.no de siste årene, 
som har gjort det enklere å finne svar selv på nettsiden (Aas, 
Andresen, Enger og Knutsen 2018). 

Pressperioder i publikumsveiledning

Det er to pressperioder i publikumsveiledning hvert år. Figur 
2 viser alle henvendelser i publikumsveiledning fordelt på 
måneder fra januar 2016 til og med april 2019 og illustrerer 
disse pressperiodene.

Fra figur 2 kan vi se at antall henvendelser i publikums-
veiledning er høyere i januar og april. Det er også en økning 
i antall henvendelser disse månedene på telefon og Altinn. 
Disse pressperiodene kaller vi skattekortperioden og skatte- 
meldingsperioden. Utover pressperiodene er det relativt 
stabilt antall henvendelser resten av året.

Skattekortperioden er den lengste pressperioden 
I midten av desember hvert år får alle lønnstakere 
og pensjonister nytt skattekort for neste inntektsår. 
Skattekortperioden er den lengste pressperioden, med en 
varighet på omtrent 7 uker. Denne pressperioden varer ut 
januar året etter, og avtar etter første lønnsutbetaling med 
nytt skattekort. Antall henvendelser i skattekortperioden 
utgjorde omtrent 45 000 i 2019. Figur 3 viser antall 
henvendelser i publikumsveiledning i skattekortperioden 
hvor vi har ekskludert henvendelser som er obligatoriske.

Figur 3 viser en tydelig nedgang i antall henvendelser i 
denne perioden hvert år. Nedgangen i antall henvendelser i uke 
52 skyldes juleferien hvor publikumsveiledningen er stengt 
på helligdagene. Antall henvendelser i skattekortperioden er 
mer enn halvert fra 2016–2019. I 2017 ble det enklere å endre 
skattekortet selv på Skatteetatens nettsider etter at en ny 
tjeneste for skattekort ble lansert (Skatteetaten 2016). I 2018 
ble det gjort endringer for skattekortet, hvor målet på sikt er 
et mer presist forskudd, ved at Skatteetaten tilrettelegger 

for at bruker kan ha forskjellig trekk på inntekter med ulik 
skattesats. I tillegg er skattekortperioden 2019 den første 
pressperioden hvor alle skattepliktige som henvender seg 
i publikumsveiledning må bestille time på skatteetaten.no 
(Skatteetaten 2018a). Dette kan forklare deler av nedgangen 
i antall henvendelser i skattekortperioden disse årene. 

Henvendelsene i publikumsveiledning i denne perioden 
gjelder skattekort i 70 prosent av tilfellene. Disse 
henvendelsene gjelder hovedsakelig endring av skattetrekk 
og i noen grad informasjon om skattekortet. 25 prosent 
gjelder flytting. Det er flest i aldersgruppen 30–39 år og det 
er flest menn som møter opp i publikumsveiledning i denne 
pressperioden. Blant brukere med norsk statsborgerskap er 
det flere i 60-årene som møter opp. Blant brukere som ikke 
har norsk statsborgerskap er det flest i 30-årene. Sistnevnte 
gruppe har ofte et ønske om å bruke skatteetaten.no for å 
finne svaret selv, men fordi de har vanskeligheter med norsk 
eller engelsk språk som nettløsningen tilbyr veiledning i, 
møter de derfor i stedet opp i publikumsveiledningen flere 
ganger. Dette er også en gruppe som ikke er godt kjent med 
norske skatteregler, slik at personlig veiledning vil trygge 
disse brukerne. I tillegg er disse brukerne allerede kjent med 
publikumsveiledning fra ID-kontrollen. 

Skattemeldingsperioden har størst volum av 
henvendelser på kort tid
Skattemeldingsperioden varer fra utsendelse til fristen 
for innlevering av skattemeldingen. I denne perioden 
skal alle lønnstakere og pensjonister se over, endre 
eller levere skattemeldingen sin. Antall henvendelser i 
publikumsveiledning i skattemeldingsperioden i 2019 var 
47 000 og siden antall uker i skattemeldingsperioden 
er færre enn skattekortperioden, er antall henvendelser 
per dag høyere. Figur 4 viser antall henvendelser i 

publikumsveiledning i skattemeldingsperioden ekskludert 
henvendelser som krever obligatorisk oppmøte.

Figur 4 viser at antall henvendelser i skattemeldings-
perioden reduseres hvert år. Det er 56 prosent færre 
henvendelser i fra 2016–2019. Figuren viser at det både 
i 2017 og i 2019 er en uke i skattemeldingsperioden 
med svært få henvendelser. Dette skyldes påsken hvor 
publikumsveiledningen er stengt deler av uken, noe som 
fører til en tydelig økning i antall henvendelser uken 
etter. I samme periode i 2018 og 2016 var derimot antall 
henvendelser stabilt over hele perioden, hvor påsken ikke 
sammenfalt med pressperioden. Fra 2017 til 2018 er antall 
henvendelser redusert med 6 prosent, men fra 2018 til 2019 
er antall henvendelser redusert med 37 prosent. Denne store 
reduksjonen kan forklares med kravet om timebestilling som 
ble innført i juni 2018. 

Når vi ser bort fra alle henvendelser som krever personlig 
oppmøte i publikumsveiledning og kun ser på henvendelser 
som gjelder personlige skattepliktige, utgjør dette 32 000 
henvendelser fordelt på disse 5 ukene. 65 prosent av disse 
henvendelsene gjelder skattemelding, 19 prosent gjelder 
skattekort og 14 prosent saker som angår folkeregister. Det 
er flest i aldersgruppen 60–69 år. Dette betyr at det er flere 
eldre brukere som henvender seg i skattemeldingsperioden 
sammenliknet med skattekortperioden. Dette igjen viser 
at personer med overgang til pensjon oppdager at de har 
feil skattetrekk først når de mottar skattemeldingen (Aas 
og Knutsen 2017). Dersom Skatteetaten kan hjelpe disse 
brukerne med å få riktig skattetrekk på et tidspunkt nærmere 
overgang til pensjon kan dette redusere antall henvendelser 
fra disse brukerne i fremtiden. 

Figur 3. Antall henvendelser i publikumsveiledning i skattekortperioden fordelt på uker per årFigur 2. Antall henvendelser i publikumsveiledning fordelt på måneder i årene 2016 til april 2019
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42 prosent av henvendelsene i 
publikumsveiledning er fra gjengangere

Brukere som henvender seg til Skatteetaten og blir logget 
med et gyldig identitetsnummer to eller flere ganger i løpet 
av 2018, og der henvendelsene ikke gjelder obligatorisk 
oppmøte, kaller vi gjengangere. Vi har sett nærmere på 
gjengangere som henvender seg i publikumsveiledning og 
på telefon, da dette er to kanaler som likner sett ut fra hva 
brukerne henvender seg om. Blant alle brukere som henvender 
seg i disse kanalene er 30 prosent gjengangere og de står 
for 54 prosent av alle henvendelser i publikumsveiledning og 
telefon i 2018. Når vi derimot kun analyserer henvendelser i 
publikumsveiledning finner vi at 23 prosent er gjengangere, 
og at de står for 42 prosent av alle henvendelser. Det mest 
vanlige henvendelsesmønsteret blant gjengangerne er 
henvendelser i den samme kanalen to eller flere ganger. 
Totalt sett er det flest gjengangere i aldersgruppen 30–39 
år, og det er en større andel gjengangere som ikke har 
norsk statsborgerskap. Blant gjengangere med norsk 
statsborgerskap er det flest i aldersgruppen 60–69 år. 

Blant gjengangerne er det mest vanlig å henvende 
seg om det samme i den samme kanalen flere ganger. 
Gjengangerne som henvender seg i publikumsveiledning 
flere ganger, henvender seg mest om folkeregister ved deres 
første henvendelse. Dersom første henvendelse omhandlet 
folkeregister, omhandler også 72 prosent folkeregister på 
den andre henvendelsen. Dersom første henvendelse gjaldt 
skattekort, omhandler 44 prosent også skattekort i den 
andre henvendelsen. Det er en liten gruppe gjengangere 
som bytter kanal, og det er omtrent like mange av disse som 
henvender seg først i publikumsveiledning som på telefon, og 
deretter motsatt. Fra våren 2018 har det vært økt fokus på å 
løse henvendelsen ved første kontakt, som også innebærer 

at veilederne samtidig løser andre endringer som oppstår 
knyttet til henvendelsen. Slike henvendelser tar lenger tid, 
men samtidig slipper brukeren å henvende seg flere ganger. 
På sikt vil dette tiltaket redusere antall henvendelser fra 
gjengangere.  

Det er flest unge som møter i publikumsveiledning
I publikumsveiledningen er det gjennomsnittlig 70 
prosent av alle henvendelser som er logget med et gyldig 
identitetsnummer. Ser vi bort fra henvendelser som krever 
obligatorisk oppmøte, sitter vi igjen med 63 prosent av alle 
henvendelser i publikumsveiledning. 

Figur 5 viser antall henvendelser totalt i publikums-
veiledning i 2018 fordelt på ulike aldersgrupper og 
statsborgerskap. Fra figuren kan vi se at det er flest 
henvendelser fra brukere i aldersgruppen 30–39 år. For 
brukere som ikke har norsk statsborgerskap er det mange 
som tidligere har møtt opp i publikumsveiledning for å 
gjennomføre ID-kontroll. 32 prosent av henvendelsene 
i publikumsveiledning er fra brukere som ikke har norsk 
statsborgerskap. Dette viser at denne gruppen henvender 
seg igjen i den kanalen de allerede er kjent med som følge 
av obligatorisk oppmøte. Figur 5 viser også at den største 
gruppen henvendelser blant brukere som ikke har norsk 
statsborgerskap er i alderen 30–39 år. Blant disse er det 
flest med polsk, litauisk eller svensk statsborgerskap. Vi 
finner også at det er flere menn blant denne gruppen som 
møter opp. Blant brukere med norsk statsborgerskap kan 
vi se av figur 5 at det er flest henvendelser fra brukere i 
aldersgruppen 60–69 år.

Figur 5. Antall henvendelser i publikumsveiledning i 2018 fordelt på aldersgrupper og statsborgerskap. Henvendelser som krever obligatorisk oppmøte 
er ekskludert fra figuren 

Behov for flere automatiserte og tilrettelagte 
selvbetjeningsløsninger 

Denne kartleggingen av hvem som møter opp i publikums-
veiledningen viser at antall henvendelser reduseres hvert 
år. Deler av denne reduksjonen skyldes bedre løsning og 
informasjon på Skatteetatens nettsider, samt innføring 
av timebestilling. Kontorene har imidlertid fremdeles 
stor trafikk av henvendelser som burde ha vært håndtert 
via selvbetjeningsløsningene på skatteetaten.no, chat, 
telefon eller ved automatiserte løsninger. Det er mange 
unge brukere som ikke har norsk statsborgerskap som 
ønsker å bruke våre selvbetjeningsløsninger men utfordres 

av språkkompetansen, siden skatteetaten.no kun er på 
norsk eller engelsk. Ved å tilrettelegge for veilednings-
løsninger på litauisk og polsk vil mange av disse brukerne 
være selvhjulpne. Brukere med norsk statsborgerskap i 
aldersgruppen 60–69 år vil være tjent med automatiserte 
løsninger som for eksempel endring av skattekort 
ved overgang til pensjon. For å kunne redusere antall 
henvendelser fra gjengangere og gi bedre service bør 
det være større fokus på å løse henvendelsen ved første 
kontakt i alle kanaler.
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Figur 4. Antall henvendelser i skattemeldingsperioden i publikumsveiledning fordelt på uker per år 
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