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Å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim) er et viktig 
satsingsområde for Skatteetaten. Flere av artiklene i 

denne utgaven av Analysenytt handler direkte eller 
indirekte om a-krim. A-krim er mangefaset og 

komplekst, og vi må derfor bruke forskjellige 
metoder for å forstå risikoen og for å måle 
effekter av vår innsats. Blant Skatteetaten 
sine tiltak kan vi nevne SERO-undersøkelsen. 
Det er en årlig studie som Skatteetaten 
gjennomfører for å måle næringslivets 
holdninger til flere faktorer som er viktige for 
å forstå etterlevelsen. Undersøkelsen gir oss 
viktig kunnskap som utfyller det vi kan se i 
våre egne registre. Etableringen av Nasjonalt 
tverretatlig analyse- og etterretningssenter 
(NTAES) gir oss en mulighet for å lage analyser 
sammen med andre etater, noe vi mener er 
en fordel siden de blir basert på et bredere 
kunnskapsgrunnlag enn om vi skulle utført 
analysene alene. NTAES er en viktig brikke 
for bedre å forstå hvordan vi kan forebygge 
og bekjempe skatte- og avgiftskriminalitet. 
Det finnes som nevnt ikke én måte å beregne 
omfanget eller å analysere risikoen for 
a-krim på. For å kunne gjøre en vurdering av 
utviklingen innen a-krim, må vi derfor bruke 
flere kilder og metoder. Skatteetaten har 
laget en synteserapport som presenteres i 
denne utgaven av Analysenytt. Den viser hva 
vi vet i dag om utviklingen av a-krim, ut fra 
funn fra flere ulike undersøkelser. Rapporten 
er et godt eksempel på at Skatteetaten i 
større grad ser analyser i sammenheng og 
at vi bruker forskjellige analyser for å vise 

hvordan vi kan påvirke etterlevelsen.

Øivind Strømme
Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet
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Arbeidslivskriminaliteten kan bekjempes

Virksomheter som begår arbeidslivskriminalitet kan 
utkonkurrere lovlydige virksomheter, og de kan undergrave 
fundamentet for skattesystemet som finansierer velferds-
staten. Arbeidslivskriminalitet er derfor en utfordring det er 
nødvendig å forebygge og bekjempe. Det har imidlertid vært 
knyttet stor usikkerhet til hvorvidt økt innsats fra offentlige 
etater gir redusert arbeidslivskriminalitet. I denne artikkelen 
benytter vi informasjon fra både spørreundersøkelser og 
registerdata for å undersøke dette. Resultatene indikerer at 
det er mulig å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. 

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske 
lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og 
avgifter. Den er gjerne organisert og utført på en måte som 
minimaliserer produksjonskostnadene, utnytter arbeids-
takere eller virker konkurransevridende og undergraver 
samfunnsstrukturen (Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge, 
2014). Aktørene spenner vidt, fra dem som kombinerer lovlig 
virksomhet med skatte- og avgiftsunndragelse for å oppnå 
konkurransefortrinn, til organiserte kriminelle som etablerer 
og bruker virksomheter utelukkende for å kamuflere kriminell 
aktivitet og utbytte fra denne.

I januar 2015 la regjeringen frem en strategi for å styrke 
innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Strategien inneholdt 
tiltak for tettere samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, 
Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater, slik at disse 
kunne gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll. Målet 
var å effektivisere etatenes innsats gjennom koordinerte 
aksjoner basert på felles analyser og handlingsplaner. Det 
har imidlertid vært knyttet stor usikkerhet til omfanget og 
utviklingen av arbeidslivskriminaliteten, og dermed om økt 
ressursinnsats fra offentlige etater gir ønsket reduksjon i 
kriminaliteten. 

I denne artikkelen benytter vi resultater fra flere 
undersøkelser med fokus på skatte- og avgiftskriminalitet, 
for å kartlegge omfanget og utviklingen av arbeidslivs-
kriminaliteten. Disse er nærmere omtalt i egen faktaboks. 
Undersøkelsene indikerer at økt ressursinnsats fra offentlige 
etater kan gi redusert arbeidslivskriminalitet, men at det 
generelt er små endringer i omfanget av kriminaliteten. 
Det vil være nødvendig med økt kunnskap om aktører og 
arbeidslivskriminalitet spesifikt, dersom man skal kunne 
bekjempe kriminaliteten ytterligere. 

Kari Djupdal Thomas Lange Myhrvold-Hanssen

Metodiske utfordringer ved å studere 
arbeidslivskriminalitet

Til tross for at det finnes en rekke beregningsmetoder 
for svart økonomi (Schneider, 2014), er det utfordrende å 
estimere omfanget og utviklingen av arbeidslivskriminalitet. 
Arbeidslivskriminalitet er et sammensatt og ofte skjult 
fenomen som inkluderer flere former for kriminalitet, ulike 
fremgangsmåter og aktører. 

Hver av undersøkelsene som presenteres i denne 
artikkelen gir innsikt i fenomenet arbeidslivskriminalitet, 
selv om det også er noe usikkerhet i resultatene. Ved 
å sammenholde informasjon fra flere undersøkelser 
reduserer vi usikkerheten ved enkeltresultatene, og vi får 
bedre forståelse av omfanget og utviklingen av arbeidslivs-
kriminaliteten. Vi kan vurdere arbeidslivskriminalitet ut 
fra flere indikatorer, og vi kan tillegge konklusjonene mer 
vekt dersom flere undersøkelser gir like resultat. Dersom 
resultatene ikke samsvarer, gir dette oss økt innsikt i 
kompleksiteten i fenomenet.

Hva er omfanget av arbeidslivskriminaliteten? 

Som nevnt, er det vanskelig å få et sikkert estimat på 
omfanget av arbeidslivskriminaliteten. En av usikkerhetene 
skyldes at omfanget beregnes ut fra indikatorer som 
relaterer seg til deler av arbeidslivskriminaliteten. 

Forbrukerundersøkelsen undersøker omfanget, kjøps-
motivene og framtidsutsiktene for kjøp av svart arbeid blant 
forbrukere. Forbrukerundersøkelsen viser at selv om de 
fleste forbrukerne har gode holdninger til skattebetaling, 
kjøper omtrent 15 prosent av forbrukerne svart arbeid. 
Undersøkelsen viser imidlertid at de som kjøper svart arbeid 
oftest kjøper fra privatpersoner og da for et relativt lite beløp. 

Analysen av kontrolldata undersøker kjennetegn, 
omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet basert 
på informasjon fra Skatteetatens kontrollvirksomhet. 
I denne studien ble det estimert en sannsynlighet for 
arbeidslivskriminalitet for hver virksomhet i Norge. Deretter 
ble gjennomsnittssannsynligheten for arbeidslivskriminalitet 
beregnet for landet og for hver bransje. Denne 
gjennomsnittssannsynligheten kan forstås som omfanget 
av arbeidslivskriminaliteten på lands- eller bransjenivå. 
Beregningene viser at gjennomsnittssannsynligheten for 
arbeidslivskriminalitet i Norge er i underkant av 7 prosent. 

Størst omfang i bygg- og anleggsbransjen 
Allingham og Sandmo (1972) argumenterer for at skattytere 
vil velge å unndra dersom gevinsten er større enn risikoen 
for å bli oppdaget. Ut fra dette kan vi anta at unndragelser av 
skatt og avgift vil være et større problem i bransjer hvor det 
er flere muligheter til å unndra. I bransjer hvor betaling ofte 

Kontrolldataundersøkelse

I undersøkelsen estimeres kjennetegn på aktører, 
omfanget på bransjenivå og utviklingen i arbeidslivs-
kriminaliteten med utgangspunkt i Skatteetatens 
kontrolldata i perioden 2011-2015. Arbeidslivskriminalitet 
er her definert som aktører som har fått skjerpet 
tilleggsskatt, avgift eller blitt anmeldt som følge av en 
kontroll relatert til arbeidslivskriminalitet. Undersøkelsen 
korrigerer for utvalgsskjevhet ved hjelp av two-stage 
Heckman metode (Heckman, 1979).

Spørreundersøkelse mot bygg- og anleggsbransjen

Spørreundersøkelsen er rettet mot virksomheter 
innenfor bygg og anlegg, og kartlegger endringer i 
bransjens egen oppfatning av arbeidslivskriminalitet ved 
kjøp og salg av varer og tjenester. Spørreundersøkelsen 
er gjennomført som telefonintervju i 2015 og 2016. 

Forbrukerundersøkelsen

Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av befolkningen og undersøker omfanget, 
kjøpsmotivene og framtidsutsiktene for kjøp av svart 
arbeid. Spørreundersøkelsene er gjennomført som 
telefonintervju i 2006, og via web i 2009, 2011, 2014 
og 2016. Arbeidslivskriminalitet vurderes gjennom ulike 
spørsmål relatert til svart arbeid. Undersøkelsene ligger 
tilgjengelig på www.samarbeidmotsvartokonomi.no/
undersokelser/ 

SERO (Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko)

Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av norske virksomheter, og undersøker holdninger 
til etterlevelse og skattemyndighetene. Spørre-
undersøkelsene er gjennomført som telefonintervju i 
2014 og 2016. Arbeidslivskriminalitet vurderes gjennom 
ulike spørsmål relatert til unndragelser og useriøse 
aktører. Undersøkelsene ligger tilgjengelig på www.
skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Statistikk-og-
analyse/Rapporter/ 

Evaluering av personallistekontroller

Evalueringen vurderer om personallisteordningen har 
ført til en reduksjon av svart arbeid, og om virksomhetene 
som er omfattet av ordningen, dermed rapporterer inn 
flere arbeidstakere, mer lønn og større omsetning til 
Skatteetaten. 
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Figur 1. Bransjer og gjennomsnittssannsynligheten for arbeidslivskriminalitet Figur 2. Utviklingen i gjennomsnittssannsynlighet for arbeidslivskriminalitet

skjer med kontanter, som servering, rengjøring og bilpleie, og 
i bransjer hvor det er lett tilgang til uregistrert arbeidskraft, 
kan det for eksempel være enklere å uteholde opplysninger 
for å unngå skatter og avgifter. 

Flere av undersøkelsene som presenteres i denne 
artikkelen bekrefter at omfanget av arbeidslivskriminaliteten 
varierer mellom ulike bransjer. 

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) omhandler 
norske virksomheters holdninger til etterlevelse. 
Undersøkelsen antyder, som antatt, at unndragelser er 
et større problem i bransjer hvor det er større tilgang til 
uregistrert arbeidskraft. Undersøkelsen viser at innenfor 
bygg- og anlegg og rengjøring er det færrest som mener det 
er vanskelig å unndra, og innenfor bygg og anlegg, renhold 
og taxi og turbil oppleves konkurransen fra useriøse aktører 
som størst. I tillegg viser undersøkelsen at det er størst 
aksept for unndragelser av skatter og avgifter innenfor 
bygg- og anlegg, og innenfor vedlikehold og reparasjon av 
motorvogner. 

Forbrukerundersøkelsen underbygger funnene fra 
SERO ved å vise at renhold og håndverktjenester knyttet 
til ferdiggjøring av bygninger utgjør de største gruppene av 
tjenester som forbrukere kjøper svart.

Også kontrolldataundersøkelsen kan vise til tilsvarende 
funn. Den indikerer at gjennomsnittssannsynligheten 
for arbeidslivskriminalitet er høyest i bygg- og anlegg, 
spesielt innenfor ferdiggjøring av bygninger. Figur 1 
gir en oversikt over de 10 bransjene som har høyest 
gjennomsnittssannsynligheten for arbeidslivskriminalitet.  

Flere av undersøkelsene indikerer dermed at det 
er bransjeforskjeller når det gjelder omfanget av 
arbeidslivskriminaliteten, og at dette er relatert til mulighetene 
for å unndra. Analysen av kontrolldata utdyper imidlertid 
funnene fra de øvrige undersøkelsene ved å vise at bransjer 
er ulikt sammensatt når det gjelder antall virksomheter med 
kjennetegn relatert til arbeidslivskriminalitet. Analysen av 
kontrolldata viser at arbeidslivskriminalitet først og fremst er 
et fenomen blant små og mindre synlige virksomheter, med 
tilsynelatende legal virksomhet, og blant eldre virksomheter 
eller virksomheter med eldre daglige ledere og innehavere. 
Antallet virksomheter med disse kjennetegnene varierer 
mellom bransjene, og dette kan være årsaken til at en ser 
bransjeforskjeller i omfanget av arbeidslivskriminaliteten. 
Dersom ikke bransje er utslagsgivende for muligheten til å 
unndra, men at muligheten til å unndra er knyttet til andre 
kjennetegn ved virksomheten, har dette betydning for valg 
av innsatsområder og hvilke tiltak som bør iverksettes for å 
redusere omfanget av kriminaliteten. 

Hvordan er utviklingen i 
arbeidslivskriminaliteten?

Arbeidslivskriminaliteten har gått ned
Flere av undersøkelsene indikerer en reduksjon i 
utfordringene relatert til arbeidslivskriminalitet.

Analysen av kontrolldata estimerer sannsynligheten 
for arbeidslivskriminalitet i to tidsperioder, 2011-2012 og 
2013-2015. Resultatene antyder at det frem mot 2015 
var en reduksjon i gjennomsnittssannsynligheten for 
arbeidslivskriminalitet i Norge på opp mot 1,5 prosentpoeng, 
med unntak av region Nord som har hatt en økning på 0,2 
prosentpoeng. 

Spørreundersøkelsen som undersøker bygg- og 
anleggsbransjens egen oppfatning av arbeidslivskriminalitet 
finner også en svak reduksjon i andelen som mener 
arbeidslivskriminalitet er vanlig.

Forbrukerundersøkelsen bekrefter dette ytterligere 
ved at det frem mot 2014 var en reduksjon i andelen som 
vurderte å kjøpe svart og i andelen som kjøpte svart, og at 
det har vært en reduksjon i hvor mye av husholdningenes 
budsjett som anvendes til kjøp av svart arbeid siden 2009. 
Videre viser resultatene at skattemoralen har økt siden 2009. 
Tidligere studier, for eksempel Torgler og Schneider (2009), 
har vist at forbedret skattemoral gir bedre etterlevelse. Det 
er dermed nærliggende å anta at en forbedret skattemoral 
også gir redusert arbeidslivskriminalitet.

SERO-undersøkelsen antyder også en økning i 
skattemoralen ved at det er en økning på 6 prosentpoeng 
fra 2014 til 2016 i andelen som tror virksomheter rapporterer 
korrekte opplysninger til skattemyndighetene.

Samlet sett ser det ut til at en styrket innsats mot 
arbeidslivskriminalitet kan fungere, men som neste 
avsnitt viser, er effekten av innsatsen spesielt tydelig 
når innsatsområdene er avgrenset og ressursinnsatsen 
målrettet.

Arbeidslivskriminaliteten reduseres når innsatsen er 
avgrenset og målrettet  
I perioden 2009-2012 rettet Skatteetaten kontrollvirksomhet 
mot virksomheter innenfor bransjen ferdiggjøring av 
bygninger for å redusere omfanget av fiktiv fakturering 
og svart arbeid i organiserte nettverk. Kontrollinnsatsen 
avdekket 46 nettverk med skatte- og avgiftsunndragelser 

på til sammen 886 millioner kroner knyttet til organisert bruk 
av fiktive fakturaer. Figur 2 viser at selv om ferdiggjøring av 
bygninger fortsatt har høyest gjennomsnittssannsynlighet for 
arbeidslivskriminalitet, er det en reduksjon i sannsynligheten 
på 8 prosentpoeng fra perioden 2011-2012. . 

Videre har Skatteetaten hatt en tredobling av 
ressursinnsatsen rettet inn mot utenlandske arbeidstakere 
fra 2015 til 2016. Spørreundersøkelsen i bygg- og 
anleggsbransjen viser at det i samme periode var en 
reduksjon på 5 prosentpoeng i andelen som mener bruken 
av arbeidere uten lovlig oppholds- eller arbeidstillatelse er 
vanlig i denne bransjen. 

Det kan dermed se ut til at etatene lykkes med å redusere 
arbeidslivskriminaliteten når innsatsområdene er avgrenset 
og ressursinnsatsen målrettet.

... men utviklingen er ikke entydig positiv
Resultatene fra kontrolldatastudien antyder at 
hvorvidt omfanget av arbeidslivskriminaliteten øker 
eller reduseres varier mellom bransjer. Figur 2 viser 
endringen i gjennomsnittssannsynlighet fra 2011-2012 
til 2013-2015 for de 10 bransjene som hadde høyest 
gjennomsnittssannsynligheten for arbeidslivskriminalitet. 
Alle endringene er statistisk signifikante. 

Arbeidslivskriminaliteten øker i noen bransjer
Figur 2 viser at enkelte bransjer får økt gjennomsnitts-
sannsynlighet for arbeidslivskriminalitet. Økningen er 
spesielt stor innenfor drosjebiltransport, hvor økningen er på 
nesten 6 prosentpoeng. SERO-undersøkelsen viser at selv 
om drosjebilnæringen er en av næringene som oppfatter 
det som vanskelig å unndra, opplever virksomheter i denne 
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bransjen at konkurransen fra useriøse aktører er utfordrende.  
I perioden 2013-2015 ble det innført regelendringer 
for drosjebilnæringen, deriblant økt rapportering fra 
drosjesentralene. Resultatene om økt arbeidslivskriminalitet 
i denne bransjen er dermed overraskende, og årsakene 
til resultatene er uvisse. Ser en disse resultatene i 
sammenheng med forbrukerundersøkelsen som viser at det 
siden 2009 har vært en økende andel forbrukere som kjøper 
renholdstjenester svart, kan det imidlertid se ut som om 
enkelte områder krever at vi øker kunnskapen og eventuelt 
styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. 

... og enkelte tiltak bør trolig revurderes
SERO viser at det har vært en reduksjon på 7 prosentpoeng 
i andelen som mener kontrollinnsatsen fokuserer på 
de alvorlige unndragelsene. Nærmere undersøkelser 
viser at spesielt virksomheter som går inn under 
personallisteordningen, nemlig virksomheter innenfor 
serveringsbransjen, friseringsbransjen og vedlikehold 
av motorvogner, opplever at skattemyndighetene ikke 
fokuserer på alvorlige saker. Personallisteordningen ble 
innført i 2014 som et tiltak mot svart arbeid. Skatteetaten 
utførte i det påfølgende år personallistekontroller for å 
sikre at virksomhetene etterlevde ordningen. Kontrollene 
var imidlertid fokusert på rett føring av personallistene 
fremfor andre hendelser knyttet til etterlevelse av 
regelverket på skatte- og avgiftsområdet. At virksomhetene 
i disse bransjene opplever at skattemyndighetene ikke 
fokuserer på alvorlige saker, kan dermed skyldes den 
utstrakte bruken av personallistekontroller. Evalueringen av 
personallisteordningen fant ikke den ønskede reduksjonen 
i svart arbeid som var tiltenkt. Enkelte områder kan 
dermed trolig dra nytte av at en revurderer tiltakene som 
skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Innretningen på 
personallistekontrollene er nå endret som følge av dette.

Målrettet innsats kan redusere 
arbeidslivskriminaliteten

Denne artikkelen har vist at omtrent 7 prosent av 
virksomhetene i Norge er involvert i arbeidslivskriminalitet. 
Flere av undersøkelsene som har blitt presentert antyder en 
nedgang i kriminaliteten, men innenfor enkelte områder kan 
det se ut til at den øker.  

Arbeidslivskriminalitet er sammensatt, og trolig vil 
ikke ett overgripende virkemiddel være effektivt nok til å 
bekjempe utfordringen alene. Det kan imidlertid se ut til 

at en styrket innsats fra offentlige etater kan gi redusert 
arbeidslivskriminalitet, spesielt når innsatsområdene er 
avgrenset og ressursene målrettet.

Før en kan konkludere med hvilken retning utviklingen 
går i, og hvilke tiltak etatene bør prioritere, er det nødvendig 
med flere studier over en lengre tidsperiode. Det anbefales 
at etatene fortsetter å innhente spesifikk kunnskap om 
aktører og arbeidslivskriminalitet for å følge utviklingen, og 
for å kunne rette innsatsen effektivt mot aktuelle områder. 
Spesielt anbefales det at en øker kunnskapen om incentiver 
og regelverk i arbeidsmarkedet, bakmenn, ofre og andre 
aktører for å få bedre forståelse av handlingsrommet for 
arbeidslivskriminalitet. 

Referanser

Allingham, M. G. og A. Sandmo (1972). Income Tax 
Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public 
Economics 1: 323-38.

Heckman, J. (1979). Sample selection bias as a 
specification error. Econometrica 47, 153–61.

Kripos (2014). Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. 
Rapport

Schneider. F. (2014). The Shadow Economy and Shadow 
Labor Force:
A Survey of Recent Developments. IZA DP No. 8278

Torgler, B. og Schneider, F. G. (2009). The impact of tax 
morale and institutional quality on
the shadow economy. CESifo No. 1899



Jørgen Steen 

Figur 1. De fire fasene i etterretningsprosessen.
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Løfter blikket med et 
nytt nasjonalt senter 

Ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter 
(NTAES) er Politiet, Tolletaten, Arbeidstilsynet, NAV 
og Skatteetaten representert. Senteret skal utnytte de 
ulike etatenes analyse- og etterretningsinformasjon 
innen økonomisk kriminalitet. Samlokaliseringen og den 
tverretatlige kunnskapen gjør at senteret kan løfte blikket 
fra et etatsperspektiv, og i stedet se utfordringer og mulige 
løsninger ut fra et samfunnsperspektiv. Senteret har alt hatt 
sin første leveranse, og flere er på vei.

Senterets hovedformål er å utnytte etatenes 
analyse- og etterretningsinformasjon og utarbeide 
etterretningsprodukter for felles strategiske tiltak, som 
grunnlag for innsats mot økonomisk kriminalitet, som for 
eksempel arbeidslivskriminalitet. NTAES skal jobbe på et 
strategisk nivå og skal ikke ta opp enkeltsaker eller bidra 
direkte inn i politiets eller kontrolletatenes arbeid i konkrete 
saker.

Forventningene til senteret er store, mange og kommer 
fra ulike hold. Regjeringens strategi for arbeidslivskriminalitet 
legger vekt på at politiet og kontrolletatene skal 
utnytte etterretningsinformasjon samlet for å utvikle og 
gjennomføre en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker 
kriminalitetsbekjempelse. 

Hvem gir senteret oppdrag?

Noen timer før den offisielle åpningen av senteret 9. juni 2016, 
ble et av årets tre møter i Det Sentrale Samarbeidsforum 
(DSSF) avholdt. Der fikk NTAES sine første oppdrag. DSSF 
består av direktørene i de fem etatene, sjefen for ØKOKRIM 
og Riksadvokaten. Formålet med forumet er å styrke 
samarbeidet mellom etatene for å forebygge og bekjempe 
økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

Det er DSSF som beslutter hvilke oppdrag senteret skal 
gjennomføre. Oppdragene skal øke kunnskapsgrunnlaget 
for etatene i egne og felles tverretatlige prioriteringer innen 
bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Produktene som 
senteret utarbeider, skal gi lederne bedre kunnskap og gjøre 
bekjempelsen mer effektiv og slagkraftig. 

Den tydelige og tunge forankringen i toppledelsen 
har en rekke fordeler, men også noen utfordringer. For 
at produktene skal bli så dekkende som mulig, er det i 
instruksen for senteret bestemt at leder av senteret skal ha 
en tydelig oppdragsdialog med styringsgruppen for senteret. 
Styringsgruppen består av ledere fra alle de fem etatene og Marit Klemetsen 

den fungerer som et mellomledd mellom DSSF og senteret. 
Samarbeidet med styringsgruppen skal redusere usikkerhet 
og sikre merverdi i oppdragene.

Samlokalisering gir merverdi

Den store fordelen med å jobbe i et samlokalisert team versus 
i en ad hoc arbeidsgruppe, er tydelig for medarbeiderne 
på senteret. Gjennom kunnskap om andre etaters roller 
og arbeidsområder, endrer man syn fra et etatsperspektiv 
til et samfunnsperspektiv. Heller enn å presentere ett syn 
fra hver etat, systematiserer, bearbeider og analyserer vi 
informasjonen vi henter inn, med et mer helhetlig perspektiv. 

Regelverksutvikling og utveksling av 
opplysninger

Før etableringen i mai 2016 var det klart at enkelte rettslige 
spørsmål behøvde avklaring. I dag deler ikke senteret 
person- og foretaksopplysninger på tvers av etatene. 
Et tverretatlig senter bør foreta uavhengige analyser 
og se innsamlede data i en bredere samfunnsmessig 
sammenheng enn etatene kan gjøre hver for seg. Senterets 
analyser må derfor bygge på konkret datamateriale og ikke 
den enkelte etat sine vurderinger eller slutninger.

En utredningsgruppe anbefalte at det legges til rette 
for at analytikerne skal kunne sammenstille person- 
og foretaksdata innhentet fra de deltakende etatene. 
Medarbeiderne vil kunne hente inn data fra egne  register- 
og systemtilganger, og ved å bestille datasett eksternt. 
Det er likevel det enkelte oppdrag som vil avgrense hvilke 
opplysninger det er nødvendig å innhente. Det er foreslått 
at behandlingen av person- og foretaksdata skal skje i et 
arbeids- og etterretningsregister, etter politiregisterloven. 

Et annet spørsmål i utredningen er om hver av de 
fem etatene i senteret kan utveksle taushetsbelagte 
opplysninger til senterets formål, det vil si om dette er 
innenfor de begrensningene som persondataretten ellers 
setter for utveksling av informasjon. I gjennomgangen er det 
avdekket at Tolletaten og Skatteetaten mangler tilstrekkelig 
lovfestede unntak fra taushetsplikten. Arbeidsgruppen 
foreslår derfor nye lovfestede unntak fra taushetsplikten, i 
henholdsvis tolloven og skatteforvaltningsloven. Forslagene 
blir behandlet videre av relevante departementer.

Politiets etterretningsdoktrine er sentral for 
senterets arbeid

Senteret skal bruke etterretningsmetodikk i 
oppdragsutførelsen. Etterretningsdoktrine for politiet 
(Politidirektoratet 2014) er veiledende for prosessene 
på senteret, med enkelte tilpasninger til tverretatlige 
produkter på strategisk nivå. Metoden er ikke ny, men 

er et hensiktsmessig og oversiktlig verktøy for de fleste 
oppdragene til senteret.

Etterretning defineres i politiet på denne måten: 
”Etterretning er en styrt prosess, bestående av systematisk 
innsamling, analyse og vurdering av informasjon om 
personer, grupper og fenomener for å danne grunnlag for 
beslutninger” (Politidirektoratet 2014). 

Etterretningsprosessen består av fire delfaser (se figur 1):

1. Styring og prioritering

2. Innhenting

3. Analyse og vurdering

4. Formidling

De fire fasene overlapper hverandre. Gjennom 
tilbakemeldinger og dialog vil man jobbe frem og tilbake 
mellom disse fasene.

Styring og prioritering
Etterretning er en ledelsesstyrt prosess. Etterretnings-
prosessen starter med et behov for økt kunnskap om 
utfordringer for å få et bedre beslutningsgrunnlag. 
Fagmiljøer og analysemiljøer kan spille ledelsen god 
gjennom å formidle kunnskapsbehov opp via linja til 
styringsgruppen. Beslutningstakere bør ha tilstrekkelig 
kompetanse i faget til å hente inn og formulere tydelige 
etterretningsbehov. Oppdragsdialogen er et viktig element 
i metodikken til senteret. En oppdragsdialog skal avklare 
formålet med oppdraget, og hvordan analysen skal 
medvirke til at topplederne får et bedre beslutningsgrunnlag 
for sine prioriteringer og tiltak. Hva er det man egentlig 
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lurer på eller bekymrer seg for, hvorfor lurer man på det, 
og hva har beslutningstakeren planer om å gjøre med 
beslutningsgrunnlaget? Prosessen skal sikre transparens, 
og at informasjonsinnhenting skjer ut i fra et behov og ikke 
et tilfeldig informasjonstilfang. 

Innhenting og analyse
Produktene fra NTAES vil omfatte situasjonsbeskrivelser, 
trusselvurderinger, rapporter og andre produkter. Uansett 
produkt, er det viktig at vurderinger og funn baseres på 
gode metoder for innhenting og analyse. For å få frem flere 
ulike sider av en problemstilling er det gunstig å kombinere 
kvalitative og kvantitative metoder. 

Vi tar i bruk intervjuer for å få dyptgående informasjon 
om et tema, for å utfordre den kunnskapen vi sitter på og 
for å skaffe informasjon om hvordan virkeligheten ser ut fra 
de som kjenner den best, for eksempel de som arbeider 
operativt mot kriminalitet eller andre med spesialkunnskap. 
Videre tar vi i bruk datamateriale fra etatene og eksterne 
miljøer for å sikre kunnskap som kan generaliseres for de 
ulike gruppene vi er interesserte i, som bransjer, geografiske 
områder og miljøer. Dette gjør at vi kan få en oppfatning av 
omfang og utbredelse av ulike fenomener, kjennetegn ved 
aktører og utviklingen av fenomener over tid. Samlet sett 
har etatene store mengder data som senteret skal og må 
dra nytte av. Begrensningene i delingen av opplysninger 
setter nå noen klare føringer på hva senteret kan gjøre. 
Per dags dato kan vi kun samle statistikk, men i fremtiden 
håper vi at vi kan ta i bruk person- og foretaksdata slik at 
vi kan kvalitetssikre våre funn, og få en bedre oversikt over 
aktørene som begår økonomisk kriminalitet på tvers av 
etatenes ansvarsområder. Det kan også tenkes at vi vil ta 
i bruk spørreundersøkelser. I tillegg tar vi i bruk rapporter 
og analyser fra etatene og andre, som er relevante for våre 
oppdrag. 

For å sikre at man har inkludert flere innfallsvinkler, 
innhentet relevant informasjon og tolket denne rett, er det 
essensielt at man får kritiske innspill fra personer utenfor 
prosjektet. Dette forsøker vi å sikre gjennom jevnlige 
presentasjoner i senteret, og for sentrale miljøer i etatene. 
Målet er at senterets produkter har så god kvalitet at politi- 
og kontrolletatene benytter de i egne og felles strategier, og 
i egen organisasjon.

Tverretatlig samarbeid bør også innebære et krav om å 
sette felles eller likelydende måleparametere, som igjen kan 
sammenstilles og virke som felles målbare indikatorer for den 

tverretatlige kontrollinnsatsen. Hva som måles og hva som 
ikke måles i etatenes datamateriale er praktiske utfordringer 
senteret ikke bare må forholde seg til, men også utfordre. 
En ny systemløsning for arbeidslivskriminalitetskontroller er 
på plass. For at denne skal kunne gi overordnet kunnskap 
om arbeidslivskriminaliteten, er det essensielt at løsningen 
legger til rette for at organisasjons- og personnummer, og 
eventuelle funn og sanksjoner som tas i bruk for å rette opp 
i forholdene, konsekvent registreres.

Formidling
Formidling er siste fasen i etterretningsprosessen. Hvem 
som er mottakerne av produktet og hvilke eventuelle 
begrensninger på offentliggjøring som gjelder, skal være 
tydeliggjort i oppdragets tidligste fase. Likevel må man 
ta høyde for at dette unntaksvis kan endre seg underveis 
i prosessen. Etterretningsproduktet kan også være 
interessant for andre mottakere som for eksempel deler av 
næringslivet, tilsynsmyndigheter, private aktører – og ikke 
minst – ansatte i etatene som jobber med problemstillingene 
til daglig.

Senteret er i en kontinuerlig prosess på hvordan 
medarbeiderne skal formidle et produkt på en mest mulig 
hensiktsmessig måte. Skal produktet benyttes av mange og 
av ulike etater må man ta et bevisst valg av distribusjonsform. 
Tilegning av kunnskap foregår i dag på mange ulike arenaer 
og plattformer. Forskjellen på bare å levere fra seg og levere 
et produkt som mottaker ønsker å fordype seg i er stor. 
Formen på produktet og presentasjoner i relevante fora 
spiller en viktig rolle. 

Senterets oppdrag

I juni 2017 skal senteret både levere en ny situasjons-
beskrivelse av arbeidslivskriminalitet og en trusselvurdering 
på nyere betalingstjenester. Senteret har levert en 
ny indikatorliste på mistenkelige transaksjoner for de 
rapporteringspliktige, og i oktober kommer en tilsvarende 
liste for etatene.

En ny indikatorliste på mistenkelige transaksjoner
Oppdraget som ble gitt av DSSF, var å utforme indikatorlister 
for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven (deloppdrag 
1) og for politiet og kontrolletatene (deloppdrag 2). 

En indikatorliste angir egenskaper og omstendigheter 
rundt mistenkelige transaksjoner som kan gjøre det lettere 
for rapporteringspliktige, politi og kontrolletater å identifisere 

dem. Den siste indikatorlisten som var tilgjengelig ble 
utarbeidet i 2008 og publisert i 2010. Det har vært stor 
utvikling av tilbudet og bruken av finansielle tjenester siden 
2008. Indikatorlista fremstod som utdatert på flere områder 
og lite brukervennlig. 

Det har blitt utarbeidet 8 bransjevise indikatorlister og 
deloppdrag 1 er ferdigstilt og levert DSSF. Indikatorlistene 
ble utarbeidet i samarbeid med avgivende etater, aktører fra 
næringslivet og aktuelle bransjeorganisasjoner. 

For deloppdrag 2 er det planlagt å utarbeide et eller 
flere produkter som skal øke kunnskapen om avdekking av 
mistenkelige transaksjoner i bekjempelsen av økonomisk 
kriminalitet, for politi og kontrolletatene.

En situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminaliteten
NTAES skal oppdatere situasjonsbeskrivelsen av 
arbeidslivskriminalitet fra 2014. Dette gjøres ved å intervjue 
flere personer ved hvert av de lokale akrim-sentrene og 
noen andre tverretatlige samarbeider, sentrale personer 
fra etterforskningen av de store straffesakene, og andre 
sentrale eksterne miljøer som Servicesenter for Utenlandske 
Arbeidstakere, Nasjonalt ID-senter og partene i arbeidslivet. 
Vi henter dessuten inn tallmateriale fra mange av de samme 
kildene, og tar i bruk rapporter og analyser på temaet.
Vi skal:

• Skaffe en oversikt over utviklingen over 
tid og omfanget av de ulike formene for 
arbeidslivskriminalitet, som utnyttelse av 
arbeidstakere, svart arbeid og omsetning, 
konkurskriminalitet, ID-misbruk, misbruk av 
velferdsordninger og hvitvasking.

• Undersøke hvorvidt arbeidslivskriminalitet er mer 
utbredt i visse bransjer eller regioner.

• Beskrive de ulike måtene kriminaliteten utføres på 
og motivene som ligger til grunn.

• Få en oversikt over mulige tilretteleggende faktorer 
for arbeidslivskriminalitet, som regelverk, praksis, 
utstyr, rollen til profesjonelle medhjelpere.

• Beskrive hvilke virkemidler hver av etatene har mot 
kriminelle aktører, og på hvilke måter etatene kan 
hjelpe hverandre å utnytte disse mulighetene bedre 
når man arbeider sammen. 

• Skaffe en oversikt over de ulike konsekvensene av 
arbeidslivskriminalitet.

En trusselvurdering av nyere betalingstjenester
Med digitalisering av økonomien, teknologisk utvikling og 
deregulering av finansmarkedene i EU, følger fremveksten 
av ulike nye betalingstjenester. Felles for en stor del av 
disse er at de i motsetning til kontanter etterlater seg 
elektroniske spor. Dessverre er mange av disse sporene i 
liten grad tilgjengelige for offentlige etater. Dette skaper et 
mulighetsrom for kriminelle aktørers oppbevaring og flytting 
av e-penger og virtuell valuta som vi per i dag ikke kjenner 
rekkevidden av.

NTAES skal gjøre en kartlegging av nyere 
betalingstjenester og deres sporbarhet, og vurdere hvordan 
manglende sporbarhet utgjør en trussel for etatenes arbeid 
med bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Vi har delt nyere betalingstjenester inn i følgende 
kategorier (Financial Action Task Force 2013):

• forhåndsbetalte kort 

• mobile betalingstjenester 

• internettbaserte betalingstjenester

• virtuell valuta 

Vi skal beskrive bruk, sporbarhet og trender for tjenester 
innenfor hver av de fire kategoriene. Beskrivelsen av 
disse, sammen med etatenes egne erfaringer med nyere 
betalingstjenester, vil ligge til grunn for trusselvurderingen.
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Hva skjer når noe endrer seg i livet ditt? 
En historie om skattekort 

Skatt kan du vanligvis forholde deg likt til år etter år, og 
skatteoppgjøret blir omtrent riktig fordi Skatteetaten henter 
inn opplysninger og fyller ut skattemeldingen for deg. Denne 
artikkelen handler om hva folk gjør i det noe av økonomisk 
betydning skjer i livene deres og de må gjøre noe annerledes 
for at skattetrekket skal bli riktig. 

De fleste i Norge trenger ikke å endre grunnlaget for 
skattekortet sitt i løpet av året. De får utskrevet et skattekort 
før året begynner, og Skatteetaten treffer stort sett godt 
basert på den informasjonen vi har tilgjengelig. Nesten 
halvparten får et skatteoppgjør på pluss eller minus fem 
tusen kroner. Likevel endrer over 650 000 personer 
grunnlaget for skattekortet sitt hvert år, og skatteoppgjøret 
viser at enda flere burde gjort det. Særlig burde lønnstakere 
som får høy restskatt, ha endret skattetrekket sitt.

En halv million mennesker får igjen over tjue tusen kroner 
i skatteoppgjøret. For noen er det å betale litt ekstra skatt i 
måneden en enkel måte å spare penger på, mens for andre 
ville det vært bedre å få utbetalt en tusenlapp eller to ekstra 
i måneden. 

I denne artikkelen ser vi på hvordan livsendringer kan 
utløse et behov for å endre skattetrekket. 

Ved livsendringer kan skattetrekket bli feil

Innen forskning er det vanlig å ta utgangspunkt i etablerte 
teorier når en skal belyse et tema. Det finnes ingen etablerte 
teorier om forskuddsskatt og restskatt. Derfor har vi snakket 
med fagfolk i Skatteetaten. De peker på at livsendringer ofte 
har store økonomiske og skattemessige konsekvenser som 
påvirker hvor mye skatt en skal betale. Vi har derfor valgt å 
fokusere analysene av skattetrekk på de som har opplevd 
endringer i livene sine. 

De aller fleste opplever endringer med store økonomiske 
konsekvenser flere ganger i løpet av livet. Den første store 
økonomiske endringen kommer med første sommerjobb 
eller deltidsstilling. De fleste har frikort den første perioden 
de er yrkesaktive. Vi ser at nesten 40 prosent tar kontakt 
med oss det året de passerer frikortgrensen og skal betale 
skatt for første gang. De fleste treffer bra med skattekortet 
i overgangen til å bli yrkesaktiv og får tilbake en tusenlapp 
eller to på skatten. 

Endringer som kommer senere i livet har ofte større 
økonomiske, og dermed skattemessige, konsekvenser. 
Eksempler på slike endringer er å få barn, endring i samlivs-
situasjon og overgang til pensjon, for å nevne noen. Slike 
endringer henger ofte sammen med hverandre. Samlivsbrudd, 
for eksempel, medfører ofte endret bosituasjon og endret 
gjeld. Vi ser at mange som opplever store livshendelser får 
feil skattetrekk. 

De aller fleste opplever flere endringer med skattemessige 
konsekvenser i løpet av livet, men for de fleste er det litt tid 
mellom hver gang slike hendelser inntreffer. I analysene av 
skattetrekk har vi sett på endringer i:

• Samlivsstatus og antall barn

• Jobb, inntekt og pensjon

• Formue (innskudd, gjeld, bolig, bil)

Vi har hentet informasjon om disse endringene fra 
skattemeldingen og Folkeregisteret. Det viser seg at noen av 
disse livsendringene har større skattemessige konsekvenser 

Foto: istock.com

Begrepsavklaring

Det finnes flere måter å betale skatt på. For lønnstakere 
og pensjonister er det mest vanlig med skattetrekk i 
form av tabellkort eller prosentkort. Det innebærer at 
arbeidsgiver trekker skatt av inntekten før den utbetales. 

Selvstendig næringsdrivende har som regel 
forskuddsskatt på næringsinntekten. Det innebærer at 
de mottar krav om å betale inn skatt på forskudd fire 
ganger i året.  

I forbindelse med ny skatteforvaltningslov i 2017 endret 
mange sentrale begreper navn. Begrepet ”Skattekort” er 
beholdt, men det betyr nå de opplysningene arbeidsgiver 
henter inn, det vil si informasjon om skattetrekk. På 
skatteetaten.no kan man fortsatt endre ”skattekort”. 
Når opplysningene blir oppdatert mottar skattyter en 
skattetrekksmelding med opplysninger om grunnlaget 
for beregning av skattetrekk og/eller forskuddsskatt og 
resultatet av disse beregningene.    

I denne artikkelen skiller vi ikke mellom de ulike formene 
for skattetrekk. I stedet ser vi på endringer i skatten som 
skal betales, uavhengig av hvordan denne trekkes. 
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enn andre. I denne artikkelen fokuserer vi på tre grupper 
som skiller seg særlig ut: enslige forsørgere, pensjonister og 
personlig næringsdrivende.

Enslige forsørgere har krav på fradrag
Hvert år blir i overkant 20 000 personer enslige forsørgere. 
Nesten tre av fire som blir enslige forsørgere, er kvinner. Én 
av tre blir enslig forsørger som følge av samlivsbrudd. De 
fleste av disse er i slutten av 30-årene og tidlig i 40-årene, 
og halvparten eier egen bolig. Det skjer imidlertid noe med 
bosituasjonen for mange idet de blir enslige forsørgere. 
Det henger sammen med at mange blir enslige forsørgere 
i forbindelse med samlivsbrudd. Ut fra endringer i gjeld og 
boligverdi ser det ut til at rundt én av ti flytter ut av felles 
bolig, mens om lag to av ti blir boende i felles bolig eller 
kjøper ny bolig. Endringer i renteutgifter på grunn av gjeld 
er med andre ord en vesentlig endring i privatøkonomien 
for mange som blir enslige forsørgere. Det gjør også at 
mange som blir enslige forsørgere ikke bare har én endring i 
privatøkonomien som påvirker hvor mye skatt de skal betale, 
men flere.  

De som søker NAV om utvidet barnetrygd har rett til 
særfradrag for enslige forsørgere hvis de får innvilget 
søknaden. NAV informerer Skatteetaten om vedtaket slik 
at fradrag for enslige forsørgere blir forhåndsutfyllt på 
skattemeldingen. 

Alle som blir enslige forsørgere har også krav på et 
skattefradrag som innebærer at de skal betale mindre skatt. 
De som blir enslige forsørgere må imidlertid selv endre 
skattekort for at skattetrekket skal bli riktig. Det, kombinert 
med økt gjeld, fører til at mange får igjen mye penger ved 
skatteoppgjøret hvis de ikke endrer skattetrekket. Faktisk 
får hver fjerde enslige forsørger igjen mer enn tjue tusen 
kroner. Spørsmålet er om dette er et problem? Dette vil 
variere, men det kan tenkes at dette er en utfordring for 
enslige forsørgere med lav inntekt. Dersom de hadde endret 
skattetrekket slik at det ble korrekt, kunne de fått beløpet 
utbetalt jevnt over året.  

Kun én av fire som blir enslige forsørgere endrer 
skattekort, til tross for at nesten halvparten er i kontakt med 
Skatteetaten i løpet av det året de blir enslige forsørgere. 
Mange av henvendelsene dreier seg om andre spørsmål 
enn skattekort, for eksempel separasjon og flytting. Derfor 
tror vi det ligger en mulighet til å oppmuntre flere til å endre 
skattekortet når de kontakter oss om flytting. 

Mange som separerer seg er inne på siden «Vi skal 
separeres» på skatteetaten.no for å finne ut hva de skal 
gjøre. Før vi begynte å se på livsendringer og skattekort lå 
det ingen informasjon om de skattemessige konsekvensene 
av å bli enslig forsørger på disse sidene. I september la 
Skatteetaten til lenker til slike sider på «Vi skal separeres»-
siden. Nesten tjue prosent av de som var inne på siden klikket 
seg videre på disse lenkene, og bruksmønsteret endret seg 
drastisk. Plutselig brukte de som var inne vesentlig lenger 
tid og var innom flere sider enn før disse lenkene kom. 
Økningen var faktisk på over femti prosent, både når det 
gjelder sidevisninger og tid brukt på siden. Når vi vet at 
lenkene kun er relevante for de fjorten prosentene som blir 
enslige forsørgere som følge av separasjon, er økningen 
overraskende høy. 

Endringen i bruksmønsteret viser at Skatteetaten ved å bli 
flinkere til å lenke på tvers av ulike temaområder, kan dekke 
informasjonsbehovene til de som opplever livsendringer 
bedre. I løpet av våren 2017 kommer det en rekke nye 
lenker som knytter livsendringer til de skattemessige 
konsekvensene av endringene. Et mål med de nye lenkene 
er å få flere til å skjønne at de bør endre skattetrekket sitt. 

Pensjonister må endre skattetrekket sitt selv
1,2 millioner skattytere i Norge mottok pensjon fra 
folketrygden i 2015, og antallet kommer til å øke betraktelig 
når etterkrigskullene går av med alderspensjon. Av disse 
var 550 000 alderspensjonister det vil si 67 år eller eldre, 
mens 260 000 er i alderen 18-62 år og hovedsakelig 
uførepensjonister. De resterende er i alderen 62-67 år og 
kan motta enten uførepensjon eller alderspensjon.

Pensjon skattlegges annerledes enn lønnsinntekt. De 
viktigste forskjellene er at trygdeavgiften er noe lavere for 
pensjonister og at pensjonsinntekten er vesentlig lavere 
enn lønnsinntekten. Det gjør at både overgang til pensjon 
og endring av pensjonsgrad kan gi feil skattetrekk. Den 
forhåndsutfylte skattetrekksmeldingen alle får tilsendt i 
desember baserer seg på det siste skatteoppgjøret, som 
er for inntektsåret for to år tilbake. Det betyr at for 2017 
ligger skatteoppgjøret for inntektsåret 2015 til grunn. En 
konsekvens av denne forsinkelsen er at alle som går av 
med pensjon får en skattetrekksmelding som om de skulle 
fortsette med full lønnsinntekt. Med andre ord trekkes 
nye pensjonister for mye i skatt, med mindre de selv aktivt 
går inn og endrer skattetrekket sitt. Dette gjelder både 
alderspensjonister og uførepensjonister. Likevel endrer kun 

én av fire skattetrekket. Konsekvensen er at én av tre fikk 
igjen mer enn tjue tusen kroner på skatten året etter at de 
gikk av med pensjon. Særlig ser vi at mange med lav inntekt 
får igjen mye på skatten. Det betyr at mange med lav inntekt 
får mye mindre utbetalt gjennom året enn de egentlig kunne 
fått om skattetrekket hadde vært riktig. 

I utgangspunktet bør alle som går av med pensjon endre 
skattekortet sitt. Dette gjelder både de som går av helt eller 
delvis med alderspensjon og de som blir helt eller delvis 
uføre.  I praksis viser det seg at kun én av fire gjør det. 

Skatteetaten mottar informasjon om pensjon fra 
folketrygden på månedlig basis gjennom A-meldingen. Vi 
mottar også informasjon om overgang til pensjon fra NAV. 
Denne informasjonen brukes foreløpig ikke til å endre 
skattetrekket på vegne av de skattepliktige. En av årsakene 
til dette er at man kan kombinere pensjon med lønnet 
arbeid. I 2014 kombinerte 132 000 personer lønnsinntekt 
og pensjonsinntekt. Hver enkelt pensjonist kan endre 
pensjonsgrad opptil to ganger i året, men kan når som helst 
avslutte pensjonen og gå tilbake til å være lønnsmottaker. 
Det som før var et klart skille, «Nå går jeg av med pensjon», 
er blitt til en overgangsperiode som kan innebære flere 
endringer over mange år. Hver gang en pensjonist endrer 
pensjonsgrad vil det ha konsekvenser for hvor mye skatt 
han eller hun skal betale. Det kan med andre ord være 
lurt for pensjonister å endre skattetrekket når de endrer 
pensjonsgrad. 

Et av de vanligste spørsmålene til pensjonister som møter 
opp i publikumsveiledningen er «Vet du ikke at jeg har gått av 
med pensjon?». Det tyder på at en del pensjonister forventer 
at vi skal tilpasse skattetrekket basert på den informasjonen 
vi har tilgjengelig. I NAV sin pensjonskalkulator står det 
ingenting om skatt og endring av skattekort per i dag, men 
skatt er nå nevnt i brevet nye pensjonister mottar fra NAV 
ved overgang til pensjon.   

Skatteetaten jobber nå med bedre veiledning for de 
som går av med pensjon, og vi ser også på muligheten til å 
samarbeide tettere med NAV slik at flere blir oppmuntret til 
å endre grunnlaget for skattekortet samtidig som de søker 
om pensjon eller om endring av pensjonsgrad. Imidlertid er 
forhåndsutfylling basert på tredjepartsinformasjon det mest 
effektive virkemidlet Skatteetaten har for å få inn riktige 
opplysninger (Olsen 2013, Kleven 2011). Hvis Skatteetaten 
skal utvide bruken av tredjepartsinformasjon, anbefaler vi 

å starte med å bruke midlertidige månedlige lønnsdata til å 
foreslå nytt skattekort til de som blir pensjonister.

Mange selvstendig næringsdrivende får høy restskatt
I 2014 fikk 32 000 personer over 100 000 kroner i restskatt. 
Over halvparten av disse var selvstendig næringsdrivende. 
Det viser seg at utfordringen er størst for de som nettopp er 
blitt næringsdrivende, men at høy restskatt også er et tema 
for etablerte næringsdrivende.

Skatteetaten har ikke informasjon om næringsinntekten 
i løpet av året, og er derfor avhengige av at selvstendig 
næringsdrivende selv rapporterer inn hva de forventer 
av næringsinntekt. Dette fyller de ut når de endrer 
forskuddsskatt på skatteetaten.no. Næringsdrivende skal 
betale forskuddsskatt fire ganger i året. For de som har 
drevet en stund vil næringsinntekten være forhåndsutfylt 
på skattekortet, men hvis inntekten endrer seg vesentlig i 
løpet av året vil ikke Skatteetaten kunne fange det opp, med 
mindre den næringsdrivende selv gir beskjed om endringen. 

Mange næringsdrivende er avhengige av oppdrag for 
å få inntekt. Mens noen har forholdsvis stabil inntekt, for 
eksempel leger, tannleger og veterinærer, er det også en del 
som opplever store variasjoner i hvor mange oppdrag de får. 
De som opplever variasjon i antall oppdrag burde nok endre 
forskuddsskatten minst en gang i året. I underkant av én av 
fire næringsdrivende endrer forskuddsskatt i løpet av året. 

Det er vanskelig å vite hvor mange selvstendig 
næringsdrivende som strategisk velger å ha lav 
forskuddsskatt i løpet av året. Av dataene ser vi at mange 
næringsdrivende med svært høy restskatt betaler mye skatt 
og har millioninntekt. Det peker i retning av at en god del av 
de som får høy restskatt godt vet hva de gjør. 

Imidlertid er det også noen som har lav inntekt blant 
de som får restskatt på over hundre tusen – ti prosent 
tjener 400 000 kroner eller mindre. Det er grunn til å tro 
at en del av disse ikke er klar over at de kommer til å få 
høy restskatt med mindre de betaler nok forskuddsskatt. 
For næringsdrivende med lav inntekt kan høy restskatt 
være en utfordring. Skattehjelpen, en enhet i Skatteetaten 
som hjelper skattepliktige som ikke er i stand til å oppfylle 
forpliktelsene sine, erfarer at noen næringsdrivende bygger 
opp mye gjeld fordi de ikke forstår hvordan systemet 
fungerer.
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Hva kan Skatteetaten gjøre?

Eksemplene på økonomiske endringer vi har sett nærmere 
på i denne artikkelen er blant de som skiller seg mest ut når 
det gjelder restskatt, kontakt med Skatteetaten og endring 
av skattetrekk. Vi har sett på mange flere endringer enn 
de vi omtaler i denne artikkelen. Hovedbildet er at vi er på 
rett spor når vi foreslår å rette tiltak mot personer som 
opplever livsendringer. En hovedutfordring er at for få endrer 
skattetrekk når noe av skattemessig betydning inntreffer. 
Det vanligste er å fortsette som før. 

Spørsmålet er hva vi bør gjøre videre. Skatteetaten har 
en strategi om i større grad å tilby veiledning og informasjon 
som møter brukernes behov. Den første muligheten vi ser 
er på skatteetaten.no. Der kan vi bli flinkere til å holde på 
brukerne ved å gi dem den informasjonen de trenger i sin 
livssituasjon. Der har vi allerede gjort en jobb med å legge 
til lenker fra folkeregistersider til skattekortsider. Vi holder 
også på å lage oppsummeringstekster om, for eksempel, de 
økonomiske konsekvensene av separasjon. Målet med disse 
sidene er å gi de som allerede leter etter informasjon om 
livsendringer på Skatteetatens nettsider informasjon om at 
livsendringer kan føre til at de bør endre skattetrekk.

Den neste muligheten er kampanjer rettet mot målgrupper 
som allerede er på internett, men ikke nødvendigvis på 
Skatteetaten sine sider. Her er målrettet annonsering på 
Facebook, eller andre nettsteder målgruppen bruker, et 
alternativ vi vurderer. Poenget vil være å ivareta brukere 
som allerede er på nett, slik at de kan trykke seg videre og 
gjennomføre eventuelle endringer på skattekortet selv. 

Om lag 20 prosent av befolkningen i alderen 16-64 
år (DIFI 2014) har så lav kompetanse på bruk av digitale 
hjelpemidler at vi ikke kan forvente at de greier seg selv på 
nett. Det innebærer at vi har en øvre grense for hvor mange vi 
kan nå med digitale tjenester, uansett hvor gode tjenestene 
og informasjonen om dem er. Det eneste virkemiddelet vi har 
som kan nå alle, inkludert de med lav digital kompetanse, 
er automatisk endring av skattetrekk basert på den nyeste 
informasjonen vi har, for eksempel fra A-meldingen. En 
mulighet er å gjøre som danske Skat som oppdaterer 
skattetrekket etter hvert som de får informasjon som tilsier 
at det er fornuftig. I Danmark har løsningen med å benytte 
oppdaterte grunnlagsdata til å endre skattetrekket løpende 
ført til at 425 000 færre personer betaler restskatt, og på et 
år ble restskatten redusert med 1,3 milliarder danske kroner 
(SKAT 2015).

Analysen av høy restskatt peker ut selvstendig 
næringsdrivende som en målgruppe Skatteetaten bør 
påvirke til å endre skattetrekk etter hvert som de vet hvor 
mye de kommer til å tjene i løpet av året. Skatteetaten 
vurderer også generelle tiltak for å påvirke skattytere til å 
endre grunnlaget for skattekortet hvis de ligger an til å få høy 
restskatt. Et forslag er å benytte innleverte skattemeldinger 
i juni til å sende ut varsel til alle som ligger an til å få høy 
restskatt. Dette tiltaket vil treffe både næringsdrivende og 
andre.  
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Forenklinger og likere vilkår for 
næringslivet? 

Hanne Beate Næringsrud

Anders Berset

Hans Kristian Aspen

Å gjøre det enklere for næringslivet ved å redusere byrden 
knyttet til rapportering og bidra til mer like konkurransevilkår 
er to viktige ambisjoner i Skatteetatens fremtidsbilde. 
Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og 
oppdagelsesrisiko (SERO) måler om vi beveger oss i riktig 
retning for disse ambisjonene. I 2016 har andelen som mener 
det er enkelt å orientere seg om sine forpliktelser økt, mens 
hver tredje virksomhet fortsatt mener det er unødvendig 
ressurskrevende å rapportere til skattemyndighetene. Mer 
enn hver fjerde virksomhet opplever også at de må konkurrere 
mot virksomheter som unndrar.

Forenklinger for næringslivet og bekjempelse av svart 
økonomi er blant Skatteetatens hovedsatsingsområder frem 
mot 2025. Ambisjonene er at næringslivet i fremtiden skal 
oppleve betydelig redusert byrde knyttet til å forstå og følge 
regelverket, og at de ikke taper konkurransen i markedet 
mot aktører som ikke følger spillereglene. 

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering 
og oppdagelsesrisiko (SERO) er en spørreundersøkelse 
som kartlegger og følger utviklingen i norske virksomheters 
holdninger til å følge skatte- og avgiftsregelverket, og 
deres oppfatninger av skattemyndighetenes innsats. 
Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2014 og 
fulgt opp i 2016. 

Datagrunnlaget i SERO 

Målgruppen for undersøkelsen er virksomheter som er 
registrert som aktive i Merverdiavgiftsregisteret. 

For at utvalget skal representere næringslivet når det 
gjelder ulike virksomhetsstørrelser, er det gruppert 
etter antall ansatte. Virksomhetene er deretter trukket 
tilfeldig innenfor hver gruppe. 

Utvalget består av 2 000 virksomheter, hvor 1 300 er 
trukket ut for å gi et representativt bilde av næringslivet, 
og 700 er trukket ut for å sikre god representasjon i 
enkeltnæringer. 

Resultatene som er gjengitt i denne artikkelen er vektet 
med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene, 
både når det gjelder næring og antall ansatte.

Gjennomføringen av SERO

Det er Opinion som står for datainnsamlingen på vegne 
av Skatteetaten, noe som sikrer at de som deltar i 
undersøkelsen er anonyme overfor Skatteetaten. 
Intervjuene blir gjennomført over telefon. Det er i 
hovedsak daglig leder i virksomhetene som blir intervjuet, 
eller alternativt den som har ansvar for virksomhetens 
økonomi. Vi antar at dette er de personene som best 
kjenner virksomhetens drift og skattemessige forhold. 

Resultatene fra 2014 viste at en stor del av næringslivet 
mente det var unødvendig ressurskrevende å rapportere til 
skattemyndighetene, og at de ofte måtte konkurrere mot 
virksomheter som unndro (Kroknes, Næringsrud, Berset 
2016). Siden 2014 har det kommet på plass nye løsninger som 
skal forenkle rapporteringen for næringslivet. Blant annet 
A-ordningen som er en felles ordning for innrapportering av 
ansettelses- og inntektsopplysninger, og Næringsrapport 
skatt som er en ny selvangivelsesløsning for næringsdrivende 
med enkle forhold.  I tillegg kom regjeringens strategi for å 
styrke innsatsen mot arbeidsmarkedskriminalitet i 2015, 
og det har siden blitt opprettet en rekke tverretatlige og 
samlokaliserte enheter som gjennomfører felles tilsyn, 
veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer.

I denne artikkelen presenterer vi resultatene fra SERO 
om virksomhetenes syn på regelverket, sine forpliktelser 
og inntrykk av forholdene i sin bransje i 2016, og om det er 
endringer i disse oppfatningene siden 2014. Dermed kan 
vi få en indikasjon på om vi beveger oss i riktig retning for 
ambisjonene om redusert byrde og likere konkurransevilkår. 

Enklere å følge regelverket?

Å gjøre rapporteringen enklest mulig, og sørge for god 
og riktig informasjon, er effektive virkemidler for å øke 
etterlevelsen av regelverket (Park og Huyn 2003). Kopczuk 
(2006) argumenterer for at komplekse systemer og 
manglende kunnskap om regelverk kan øke risikoen for 
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Figur 1. Svarfordeling i 2016 for påstander om regelverket, rapportering og inntrykk av skattemyndighetene. Representativt utvalg (N = 1 324)

unndragelser, både fordi det er lettere å gjøre feil ubevisst, 
og fordi noen kan forsøke å utnytte kompleksiteten i 
regelverket. I tillegg blir forenklinger sett på som et mindre 
ressurskrevende virkemiddel for å øke regeletterlevelsen, 
sammenliknet med å øke risikoen for å bli oppdaget.

For å fange opp virksomhetenes inntrykk av 
kompleksiteten i regelverket som angår dem, spurte vi i 
2016 om virksomhetene mener regelverket er lett å forstå. 
39 prosent var helt eller delvis enige i dette, og 28 prosent 
var helt eller delvis uenige. Det viser at mange av de 
næringsdrivende mener regelverket er krevende. Spørsmål 
om hvor enkelt det er å orientere seg om forpliktelsene sine, 
og om rapporteringen fremstår unødvendig ressurskrevende, 
ble også stilt i 2014. Disse spørsmålene, som er vist i figur 1, 
kan gi oss en tidlig indikasjon på om virksomhetene opplever 
forenkling og redusert byrde.

Enklere å orientere seg om forpliktelsene...
I 2016 var 42 prosent enige i at det er enkelt å orientere seg om 
forpliktelsene som gjelder virksomheten. Det er en statistisk 
sikker økning i andelen enige med fem prosentpoeng 
sammenliknet med 2014. Skatteetaten jobber kontinuerlig 
for å tilby god informasjon og verktøy som gir skreddersydd 
veiledning på skatteetaten.no. Resultatet kan derfor tyde på 
at flere opplever at det blir enklere å finne frem selv. Dette 
funnet gjenspeiles også i en brukerundersøkelse rettet mot 
virksomheter som Skatteetaten gjennomfører med fokus 
på etatens tjenester og service. Her har andelen som er 
fornøyde med nettsidene og de elektroniske tjenestene økt 
(Skatteetaten 2016)

... men fortsatt ressurskrevende å rapportere inn.
I likhet med i 2014, var det i 2016 fortsatt en av tre virksomheter 
som mente det er unødvendig ressurskrevende å rapportere 

inn til skattemyndighetene. Selv om nye løsninger som 
A-ordningen og Næringsrapport skatt har kommet på plass 
siden 2014, ser vi altså ingen utvikling i hvorvidt næringslivet 
opplever redusert byrde knyttet til rapportering.

Næringsrapport skatt, den nye selvangivelsesløsningen 
for næringsdrivende med enkle forhold, er først og fremst 
ment å være for de som driver egen bedrift og rapporterer 
til Skatteetaten selv. Virksomhetene i undersøkelsen som 
verken har ansatte, eller benytter seg av ekstern rådgiver, 
mener i noe mindre grad enn andre at de bruker unødvendig 
med tid og ressurser på rapportering. Dette kan også ha 
sammenheng med at de har enklere skattemessige forhold. 
Fra 2014 har andelen som mener de bruker unødvendig tid 
og ressurser på rapportering i denne gruppen gått ned fire 
prosentpoeng, fra 31 til 27 prosent. Nedgangen er imidlertid 
ikke statistisk sikker. Næringsrapport skatt ble lansert noen 
få måneder før denne spørreundersøkelsen ble gjennomført, 
og det kan være for tidlig å si noe om den nye leveringsformen 
kan ha bidratt til at denne gruppen opplever redusert byrde. 
Antallet brukere av den nye løsningen er antatt å doble seg 
i 2017, og det blir derfor interessant å følge utviklingen de 
kommende årene.

Over 60 prosent ønsker å levere opplysninger direkte fra 
egne systemer
Skatteetaten ønsker å redusere rapporteringsbyrden 
gjennom å tilpasse informasjonsinnhentingen til 
næringslivets egne prosesser og informasjonsstrømmer. 
For at innhentingen av opplysninger skal være godt tilpasset 
næringslivets egne prosesser, er det en forutsetning at 
Skatteetaten har god forståelse av næringslivet og kunnskap 
om deres behov. I figur 1 ser vi at andelen som var enige 
i at skattemyndighetene forstår deres behov i 2016 var 31 
prosent, noe som er fem prosentpoeng høyere enn i 2014. 

Figur 2 viser de næringsdrivendes oppfatninger av regeletterlevelsen hos andre virksomheter, og hvordan de vurderer mulighetene for å unndra i bransjen. 

Endring fra 2014 i andelen 
enig i prosentpoeng 

Selv om andelen som er enige bør være enda høyere, er det 
et positivt resultat for Skatteetaten at utviklingen har gått i 
riktig retning. 

A-ordningen legger til rette for at de fleste 
næringsdrivende kan rapportere direkte via egne lønns- og 
personalsystemer, fordi dette kan redusere næringslivets 
rapporteringsbyrde. I 2016 målte vi derfor hvilken holdning 
virksomhetene har til dette. Totalt var det 64 prosent av de 
som tok stilling til spørsmålet som ønsket muligheten for å 
levere mer direkte fra sine regnskapssystemer. Dette viser at 
de næringsdrivende i stor grad deler oppfatningen om at det 
er fordelaktig at rapporteringen er mer tilpasset systemene 
som allerede er en del av deres hverdag. Blant de som er enig 
i at de bruker unødvendig tid og ressurser på å rapportere inn 
i dag, er andelen som ønsker denne muligheten enda høyere, 
70 prosent. Vi kan dermed anta at vi kunne redusert andelen 
som synes det er unødvendig ressurskrevende å rapportere 
inn, ved å gjøre levering direkte fra de næringsdrivendes 
egne systemer mulig på flere områder.

Konkurransevilkår og unndragelser i bransjene

Like vilkår og opplevd rettferdighet blir ofte vektlagt som 
viktige forutsetninger for frivillig etterlevelse av skatte- og 
avgiftsregelverket. For eksempel finner Torgler og Frey 
(2007) empirisk støtte for at viljen til å følge reglene øker 
når man antar at andre også er ærlige, og tilsvarende at 
viljen til å følge reglene avtar dersom man tror at andre ikke 
holder sin del av avtalen. Sandmo (2004) vektlegger også at 
unndragelser må sees på som et sosialt fenomen, og at jo 
mer utbredt unndragelser er, jo mer sosialt akseptabelt vil det 
fremstå. Hva andre gjør, og hva som blir sett på som vanlig, 
kan med andre ord ha sterk innflytelse på egne valg. Hvilke 
oppfatninger de næringsdrivende har av regeletterlevelsen 

til de andre i sin bransje, forteller oss derfor noe om hva 
som kan bli sett på som normalt innen bransjen, og hvor 
akseptabelt unndragelser fremstår.

Figur 2 viser de næringsdrivendes oppfatninger av 
regeletterlevelsen hos andre virksomheter, og hvordan de 
vurderer mulighetene for å unndra i bransjen.

Generelt høy tillit til at andre virksomheter rapporterer 
det de skal
Både andelen som mener det er vanskelig å unndra i sin 
bransje, og andelen som har tillit til at flertallet av virksomheter 
i Norge rapporterer det de skal, er på 70 prosent. Sistnevnte 
andel har økt signifikant med seks prosentpoeng fra 2014. 
Dersom vi som Torgler og Frey (2007) går ut i fra at tillit til at 
andre virksomheter gjør det de skal kan påvirke etterlevelsen, 
er det positivt at denne andelen er høy og i vekst. Andelen 
som ikke har tillit til at andre rapporterer det de skal er også 
svært lav, på kun fire prosent. 

Mer enn hver fjerde opplever å konkurrere mot 
virksomheter som unndrar
Påstanden om at virksomheten ofte må konkurrere mot 
virksomheter som driver svart eller på annen måte unndrar, 
kan gi oss en pekepinn på om vi beveger oss i riktig retning 
for ambisjonen om likere konkurransevilkår. I 2016 var 28 
prosent enige i denne påstanden, og vi ser foreløpig ingen 
utvikling for dette målet, ettersom resultatet er tilsvarende 
som i 2014. Det er imidlertid store forskjeller på hvordan de 
ulike bransjene vurderer denne påstanden.

Bransjeforskjeller i hvordan konkurransesituasjonen 
oppleves
Fordi vi i undersøkelsen har et ekstra utvalg på 700 
virksomheter som sikrer god representasjon i enkeltnæringer 

Endring fra 2014 i andelen 
enig i prosentpoeng
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Figur 3. Andelen i 2016 som er helt eller delvis enig i at de ofte må konkurrere mot virksomheter som unndrar, etter bransje. Alle (N = 2 004)

(se faktaboks om datagrunnlaget), har vi mulighet til å 
sammenlikne resultatene og følge utviklingen for påstandene 
på bransjenivå.

Figur 3 viser andelen i hver bransje som var helt eller 
delvis enig i at de ofte må konkurrere mot noen som unndrar. 
Det er malerne, taxisjåførene, snekkerne og renholderne 
som i størst grad opplever at de må konkurrere mot 
virksomheter som unndrar i sin bransje. For de fleste av 
bransjene har det ikke vært signifikante endringer siden 
2014. For taxi- og turbilnæringen har det imidlertid vært 
en statistisk sikker økning i andelen enige siden 2014. Det 
er nærliggende å anta at fremveksten av nye aktører som 
tilbyr kjøretjenester via formidlingsplattformer, har ført til at 
taxisjåførene nå i større grad mener de opplever dette. For 
eksempel har forbundslederen i Norsk taxiforbund uttalt at 
sjåfører som tilbyr kjøretjenester mot betaling uten løyve, 
driver piratvirksomhet (Aftenposten.no 2016).

Til tross for at taxi- og turbilnæringen i stor grad opplever 
å konkurrere mot bedrifter som unndrar, vurderer de det ikke 
som enkelt å unndra i sin bransje. Dette tyder også på at 
konkurransevilkårene sjåførene opplever, ikke nødvendigvis 
skyldes forhold innenfor bransjen, men at de er utsatt for 
konkurranse fra andre aktører i samme marked.

Bygg- og anleggsbransjen er pekt ut som en særlig 
viktig målgruppe for Skatteetatens innsats for å redusere 
arbeidsmarkedskriminalitet. Næringene innen bygg og 
anlegg er de som i størst grad er uenige i at det er vanskelig 
å unndra i sin bransje, og som nevnt oppga særlig malere 
og snekkere at de i stor grad må konkurrere mot bedrifter 
som driver svart eller på andre måter unndrar skatter og 
avgifter. Med unntak av malerne, har det i de andre bygg- og 
anleggsnæringene vært en nedgang i andelen som opplever 
slik konkurranse fra 2014 til 2016, men endringene er ikke 

statistisk sikre. Det er imidlertid flere studier som indikerer 
at arbeidsmarkedskriminaliteten går ned, blant annet 
viser en spørreundersøkelse spesielt rettet mot bygg- og 
anleggsbransjen at det har vært en svak reduksjon i andelen 
som mener arbeidsmarkedskriminalitet er vanlig (Djupdal og 
Myhrvold-Hanssen 2017).

Vi følger utviklingen videre

Skatteetaten har over flere år hatt fokus på å forenkle 
rapporteringsløsninger og utvikle målrettet informasjon 
og veiledning til næringsdrivende gjennom skatteetaten.
no. I SERO 2016 var det en økt andel som opplever det 
som enklere å orientere seg om sine forpliktelser, og at 
skattemyndighetene forstår deres behov. Dette kan indikere 
at vi er på riktig vei når det gjelder å utvikle brukertilpasset 
informasjon som gjør de næringsdrivende mer selvhjulpne. 
Imidlertid mener fortsatt hver tredje virksomhet at 
det er unødvendig ressurskrevende å rapportere til 
skattemyndighetene. Mange av rapporteringsløsningene og 
skjemaene har i hovedsak vært uendret over flere tiår, og det 
kan være en av forklaringene til denne relativt høye andelen. 
Vi antar at brukeropplevelsen av både A-ordningen og 
næringsrapport skatt vil kunne påvirke denne opplevelsen i 
positiv retning i fremtidige undersøkelser, men at det trolig 
var for tidlig til at vi kunne se noen endring allerede i 2016. 
Et interessant funn i 2016 var også at en stor andel av de 
som opplever det som ressurskrevende å rapportere inn, er 
åpne for å levere mer direkte fra sine systemer, noe som gir 
grunn til å tro at denne andelen kan gå ned dersom flere får 
mulighet til å levere mer direkte.

I SERO 2016 var det totalt sett ingen bevegelse i andelen 
som opplever at de må konkurrere mot virksomheter som 
unndrar. Men virksomheter i ulike bransjer opplever dette 
svært forskjellig, og det er tydelig at noen utsatte bransjer 
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peker seg ut. At taxi- og turbilnæringen i 2016 i større 
grad opplevde slik konkurranse, er trolig knyttet til nye 
aktører i deres marked som formidler kjøretjenester via 
delingsplattformer. Kravene til tilbydere via delingsplattformer 
har blitt utredet av delingsøkonomiutvalget, som blant 
annet foreslår rapporteringsplikt til skattemyndighetene 
for slike plattformer (NOU 2017:4). Mer positivt var det at 

det er tegn til bedring for bygg- og anleggsbransjen, som 
den tverretatlige satsingen på arbeidsmarkedskriminalitet 
har hatt særskilt fokus på. Skatteetaten skal også fremover, 
sammen med andre offentlige etater, rette innsats mot 
arbeidsmarkedskriminalitet blant utvalgte målgrupper. 
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