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Personallisteordningen 
– motvirker den svart arbeid? 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er høyt prioritert 
innen Skatteetaten. Et av tiltakene mot svart arbeid var 
innføring av personallisteordningen den 1.1.2014. Hensikten 
med ordningen var å få virksomheter som driver svart til å 
endre adferd og innberette flere ansatte, høyere lønnsutgifter 
og omsetning. To år etter innføringen av ordningen 
gjennomførte Skatteetaten analyser der vi ikke ser de 
ønskede endringene  i bransjene som var omfattet. Vi fant 
heller ikke slike etterlevelseseffekter blant virksomheter som 
hadde fått personallistekontroll. Skatteetaten har siden da 
endret utforming og rammer for personallistekontrollene. De 
gjennomføres nå primært i utvidet form eller sammen med 
andre typer kontroller.

Personallister som tiltak mot svart arbeid

Den 1. januar 2014 ble det innført krav om at serverings-
steder, frisører og skjønnhetspleie, bilpleie og bilverksteder, 
skulle føre personallister. En personalliste er en liste over alle 
medarbeidere i virksomheten med informasjon om når den 
enkelte medarbeider har startet og avsluttet arbeidsdagen 
sin. For å sjekke at virksomheter i de aktuelle bransjene 
overholder de nye reglene, gjennomfører Skatteetaten og 
kemnerkontorene personallistekontroller. I 2014 ble det 
gjennomført til sammen 5 000 personallistekontroller i hele 
landet.

Hovedformålet med innføringen av ordningen var å 
motvirke svart arbeid. Svart arbeid innebærer at virksom-
heten unnlater å gi pliktige opplysninger om ansettelses-
forhold, og også om omsetning hvis svart omsetning brukes 
til å lønne ansatte svart. Dersom personallisteordningen 
motvirker svart arbeid, bør virksomheter som driver 
svart endre adferd og registrere flere ansatte og høyere 
omsetning som en følge av det nye regelverket og 
personallistekontroller.

Personallisteordningen ble innført etter inspirasjon 
fra Sverige. I Sverige kom regler om personallister i 
januar 2007 for restauranter og frisører. Samtidig med 
at personallisteordningen ble innført kom også nye krav 
til kassaapparater. I følge en utredning fra det svenske 
Skatteverket førte de nye reglene til økt innberetning av 
lønn særlig i restaurantbransjen, og effekten økte suksessivt 
de to første årene etter innføringen. I Sverige økte 
lønnsinnberetninger i restaurantbransjen med mellom 0,7-
1,2 milliarder kroner noe som tilsvarer 3000-5000 årsverk. 
Tallene bygger på en sammenligning av lønnsinnberetninger 
rett før og rett etter at ordningen ble innført.

Etter to år med den nye ordningen gjennomførte 
Skatteetaten to analyser som kan si noe om hvorvidt 
personallisteordningen motvirker svart arbeid også 

i Norge. Den første er en beskrivende analyse som 
ligner målingene som er gjort i Sverige. I tillegg har vi 
gjennomført en effektmåling av personallistekontrollene 
der vi sammenligner innberetninger blant kontrollerte 
virksomheter med tilsvarende virksomheter som ikke har 
blitt kontrollert. Vi ser lite effekter av ordningen i disse to 
analysene. 

Beskrivende analyse: Ingen endringer i 
bransjene omfattet av ordningen

I den beskrivende analysen følger vi alle norske virksomheter, 
unntatt oljebransjen, i perioden 2002-2015 og ser om 
utviklingen i de bransjene som er omfattet av ordningen 
med personallister har vært annerledes enn utviklingen i de 

øvrige bransjene. Vi følger utviklingen i antall arbeidstakere, 
lønnsinnberetning og omsetning for å se om utviklingen 
etter innføringen av ordningen i 2014 er annerledes enn 
tidligere år. 

Det var forventet at ordningen skulle medføre en økning 
i registrerte arbeidstakere og lønnsutgifter slik tilfellet har 
vært i Sverige, men vi finner ikke tegn til en slik utvikling. 
Figur 1 viser at det gjennomsnittlige antallet arbeidstakere 
per virksomhet har vært relativt stabilt over tid innen alle 
bransjene. Det er ingenting som tyder på at det har vært en 
økning i antall innrapporterte arbeidstakere i virksomheter i 
personallistebransjene fra 2013 til 2014. Det samme gjelder 
for lønnsutgifter.
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Vi har også sett på utviklingen i samlet omsetning for 
bransjene som er omfattet av ordningen og sammenlignet 
med andre bransjer. Omsetningen har økt innen alle bransjer 
både fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015. Selv om det er noen 
bransjeforskjeller er det ingenting som tyder på at økningen 
i innrapportert omsetning etter 2013 har vært spesielt sterk 
blant bransjene som omfattes av personallisteordningen.

Personallisteordningen var forventet å gi utslag særlig 
blant små virksomheter, fordi man antar at det er blant små 
virksomheter omfanget av svart arbeid er størst. Figur 2 viser 
gjennomsnittlig antall arbeidstakere i virksomheter med 
under 5 millioner i årlig omsetning. Blant disse virksomhetene 
er det en nedgang i gjennomsnittlig antall arbeidstakere per 
virksomhet over tid innenfor alle bransjene, med unntak av 
frisører hvor gjennomsnittet ligger stabilt rundt 5. 

For servering er det en økning fra 9,7 til 10,2 arbeidstakere 
i gjennomsnitt per virksomhet fra 2013 til 2014. Flere 
arbeidstakere uten tilsvarende økning i antall virksomheter 
betyr at flere virksomheter innen servering rapporterer inn 
flere arbeidstakere i 2014 enn året før. Endringen er ikke 
stor, men gir en knekk på kurven.

Analysene viser en økning i gjennomsnittlig antall 
arbeidstakere og omsetning blant små virksomheter innen 
servering, men viser ikke tilsvarende utvikling for andre 
grupper. I hovedtrekk gir derfor den beskrivende analysen 
ikke grunnlag for å si at personallisteordningen har ført 
til økning i innrapportert antall arbeidstakere, lønn eller 
omsetning, verken for bransjene generelt eller for små 
virksomheter spesielt.

Effektmåling: Ingen etterlevelseseffekter av 
personallistekontrollene

Den andre analysen måler etterlevelseseffekter av 
personallistekontrollene ved å sammenligne virksomheter 
i to grupper. Den eneste forskjellen er at virksomhetene i 
den ene gruppen blir kontrollert, mens virksomhetene i den 
andre gruppen ikke blir det (referansegruppe). Vi sikrer 
dette ved først å definere målgruppen med virksomheter 
som vi ønsker å kontrollere. Deretter trekker vi et tilfeldig 
utvalg fra målgruppen, som får kontroll. Ved å bruke denne 
utplukksmetodikken skal virksomheter trukket til kontroll 
ha like egenskaper og i utgangspunktet utvikle seg på 
samme måte som referansegruppen. Vi kan dermed gå ut 
fra at eventuelle observerte forskjeller skyldes kontrollen. 
Effektmålingene er en del av et samarbeidsprosjekt med 
Statistisk Sentralbyrå.  Utplukksmetodikk og analyser bygger 
på innspill fra forskere ved SSB. Som en del av samarbeidet 
har forskerene fått tilgang til noe av datamaterialet og gjør 
også egne analyser.

Målgruppen består av aktive virksomheter innenfor de 
aktuelle bransjene med forretningsadresse i Oslo, omtrent 
2 500 virksomheter totalt. Det er viktig å prioritere kontroll 
blant virksomheter med høy risiko for svart omsetning 
og redusere risiko for ”bomturer”.  Bomturer betegner 
tilfeller der en planlagt kontroll av ulike årsaker ikke kan 
gjennomføres, for eksempel fordi virksomhetene ikke lenger 
er i drift eller ikke omfattes av personallistereglementet. For 
å kunne kombinere slike prioriteringer med tilfeldig utplukk til 
kontroll ble målgruppen delt i 12 ulike undergrupper. Innenfor 
hver undergruppe er opp til 70 prosent av virksomhetene 
trukket til kontroll. Det er trukket en større andel til kontroll i 

undergrupper med stor risiko for svart arbeid, for eksempel 
dem med stor omsetning i forhold til antall ansatte. Vi tar 
høyde for forskjeller mellom undergrupper i alle analysene. 

En stor utfordring i arbeidet med å definere målgruppen 
for kontroll er å skille mellom tilfeller der rapportering av 
omsetning og ansatte mangler fordi virksomhetene ikke 
lenger er i drift og tilfeller der virksomheten driver svart. Det 
finnes derfor virksomheter som burde vært i målgruppen, 
men som falt utenom. Så er det også en del tilfeller der vi 
ikke gjennomførte kontrollen fordi virksomhetene hadde lagt 
ned driften. I vårt tilfelle ble kontrollene gjennomført for 61 
prosent av de 921 virksomhetene som ble trukket til kontroll. 
En annen utfordring er at mange virksomheter innen de 
relevante bransjene har kort levetid, og det er stor utskiftning 
av ansatte i virksomhetene. Vi foretok derfor uttrekk flere 
ganger for å få med virksomheter som var startet opp i løpet 
av året, og har også gjort analyser som tar høyde for at ikke 
alle virksomheter trukket til kontroll har blitt kontrollert.

Analysene er basert på terminopplysninger fra opptil 
ett år før og ett år etter kontrolldatoen for årene 2013-
2015 og omfatter de fleste av personallistekontrollene som 
ble gjennomført i Oslo i 2014 og første halvdel av 2015. 
Virksomheter som ikke har blitt kontrollert har naturligvis 
ingen kontrolldato, men de har fått tildelt en tilfeldig generert 
kontrolldato slik at vi enkelt kan sammenligne virksomheter 
som er blitt trukket til kontroll med virksomheter i 
referansegruppa. Hvis kontrollene har effekt vil vi se at 
utviklingen i gruppen som er kontrollert er forskjellige fra 
den i referansegruppen i tiden etter kontroll.

Vi har brukt terminopplysninger fordi vi regner med at en 
eventuell atferdsendring som følge av kontroll vil skje rimelig 
raskt etter kontrollen. Vi skulle helst målt virksomhetene 
etter hvor mange ansatte de rapporterer og samlede 
lønnsutgifter per termin, men slike data har vi først tilgang til 
for 2015 da A-meldingen kom. Kun et fåtall av virksomhetene 
i vårt datagrunnlag ble kontrollert i 2015. Vi har derfor brukt 
terminopplysninger for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 
fra lønns- og trekkoppgavene som indikatorer på lønn 
og antall ansatte. For disse utfallene kan vi ikke følge 
virksomhetene utover i 2015 fordi innføring av A-meldingen 
fører til brudd i måten opplysningene rapporteres på. I tillegg til 
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, ser vi på omsetningen 
virksomhetene rapporterer i meldingsoppgaver og andelen 
som leverer meldingsoppgaver. For meldingsoppgavene kan 
vi følge virksomhetene i alle de seks terminene før og etter 
kontroll uavhengig av når kontrollen ble gjennomført. 

Alle analysene viser at utviklingen er omtrent lik for de 
som har fått kontroll og for referansegruppen. Det vi ser av 
forskjeller er stort sett ikke statistisk signifikante og kan like 
gjerne være et utslag av tilfeldigheter. Effektmålingene gir 
dermed ikke grunnlag for å si at personallistekontrollene 
motvirker svart arbeid. De neste figurene viser utviklingen. 
Figur 3 viser utviklingen i arbeidsgiveravgift per termin, figur 
4 omsetning fra meldingsoppgaver og figur 5 andelen som 
leverer meldingsoppgaver. I figurene er kontrolltidspunktet 
markert med 0 og rød linje. Negative tall (-6 til -1) viser til 
terminer før kontroll, og positive tall (1-6) viser til terminene 
etter kontroll. Virksomheter trukket til kontroll ligger 
gjennomgående litt over referansegruppa for omsetning 
og arbeidsgiveravgift, men heller ikke denne forskjellen er 
statistisk signifikant.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall arbeidstakere per virksomhet, etter bransje Figur 2. Gjennomsnittlig antall arbeidstakere per virksomhet etter bransje, under 5 millioner kroner i omsetning



Figur 3 Arbeidsgiveravgift per termin, kontrollert for strata Figur 4 MVA-omsetning 0-5 millioner, kontrollert for strata Figur 5 Andel med levert meldingsoppgave, kontrollert for strata
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Utover å se på etterlevelseseffekter har vi også sett 
spesielt på virksomheter som hadde feil eller mangler 
ved personallistekontroll og som ble ilagt gebyr.  Ved 
oppfølgingskontroll hadde omtrent 2/3 helt eller delvis 
innrettet seg etter regelverket, mens 1/3 ble ilagt gebyr 
også i oppfølgingskontrollen. Personallistekontrollene 
ser dermed ut til å ha god effekt på korrekt føring av 
personallister. De aller fleste virksomheter som får avdekket 
feil ved førstegangskontroll, har rettet opp disse ved 
oppfølgingskontroll.

Hva har vi lært?

Resultater fra analysene tyder ikke på at 
personallisteordningen eller kontrollene motvirker 
svart arbeid. Den beskrivende analysen viser en økning 
i gjennomsnittlig antall arbeidstakere og omsetning 
blant små virksomheter innen servering, men viser ikke 
tilsvarende utvikling for andre grupper. Når vi sammenligner 
kontrollerte virksomheter med referansegruppe ser vi ingen 
tegn til tydelig ulik utvikling. Verken arbeidsgiveravgift, 
forskuddstrekk, omsetning eller andelen som leverer 
meldingsoppgaver, ser ut til å øke i terminene etter kontroll. 
Personallistekontrollene ser likevel ut til å ha god effekt på 
korrekt føring av personallister. De fleste virksomheter som 
får avdekket feil ved førstegangskontroll har rettet opp disse 
ved oppfølgingskontroll. 

Et viktig premiss for at vi skal kunne se effekter av 
kontrollene er at en del av virksomhetene faktisk driver svart. 
Det kan tenkes at vi ville sett større effekter i en mer spisset 
målgruppe der forekomsten av svart arbeid er høyere enn 
blant virksomhetene som er med i dette datagrunnlaget, 
men det er vanskelig å si sikkert basert på de analysene som 
er gjort. 

Datagrunnlaget for effektmålingen er kontroller 
gjennomført i 2014 og i begynnelsen av 2015, altså 
hovedsakelig fra det første året med ordningen der de første 
månedene var unntatt gebyrer. Tanken med analysene har 
imidlertid ikke vært å vurdere om selve gebyret fører til at 
virksomhetene endrer praksis, men snarere å måle effektene 
av hele ordningen. På bakgrunn av analysene kan vi ikke si 
noe om den videre utviklingen i 2015 og 2016, men vi har 
i hvert fall ikke funnet store umiddelbare effekter som ble 
observert i Sverige. 

Våre analyser gir ikke grunnlag for å si at 
personallisteordningen generelt sett har ført til økning 
i innrapportert antall arbeidstakere, lønnsutgifter eller 
omsetning. Det ser heller ikke ut til at personalliste-
kontrollene fører til endringer i rapportert arbeidsgiveravgift 
eller omsetning når vi følger virksomhetene terminene før og 
etter kontroll. Selv om vi ser få tegn til effekter i våre analyser, 
kan vi ikke utelukke at ordningen har hatt effekter på andre 
utfall eller andre måter å måle på.

Hvilke endringer har vi gjort?

Ida Døsen Solberg (SKD), Erik Nilsen (SKØ) og    
Christian Charlsen Pande (Oslo kemnerkontor)

På bakgrunn av analyser og andre erfaringer har 
Skatteetaten gjort endringer i rammer og innretning 
for personallistekontrollene. De gjennomføres nå 
stort sett i forbindelse med undersøkelseskontroller, 
aksjonskontroller i samarbeid med andre etater eller 
som en inngang for å vurdere om det er grunnlag for mer 
omfattende bokettersyn. Fra Skattedirektoratets side 
er det ikke lenger noe krav om å gjennomføre et visst 
antall personallistekontroller. Kontrollmiljøene bestemmer 
selv utplukk og prioriteringer. Personallistekontroll 
gjennomføres nå i mindre skala og er alltid basert på en 
samlet risikovurdering av virksomheten. 

Skatt Øst er i ferd med å videreutvikle kontroll-
metodikken for personallistekontrollene i samarbeid med 
skatteoppkreverne. I utvidede personallistekontroller 
avstemmer kontrollører personallister med A-meldingen 
og avdekker dermed arbeid som det ikke er innrapportert 
lønn for. De henter også inn ytterligere informasjon 
fra blant annet lønnsslipper, husleiekontrakter og 

bankopplysninger. At personallistene finnes og føres er en 
forutsetning for å gjennomføre slike utvidede kontroller. 
De er også en forutsetning for å kunne etterprøve det 
materielle innholdet i regnskap og skattemeldinger.

Selv om personallisteordningen ikke ser ut til å ha ført 
til ønskede endringer i de berørte bransjene, gir de nyttig 
informasjon både til Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og 
Politiet. For bevillingsmyndighetene er det et særlig nyttig 
virkemiddel. Flere brudd på personallistebestemmelsene 
eventuelt sammen med andre brudd, kan føre til at 
virksomheter mister bevillingen eller at virksomhetene 
får fornyet bevilling for en begrenset periode. Ved hjelp 
av personallistekontroller avdekkes også virksomheter 
som bruker uregistrert svart arbeidskraft. For Skatte-
etaten fungerer personallistekontrollene godt som 
samarbeidskontroller med andre etater, og de er et nyttig 
verktøy i kontrollarbeidet. Det foreligger derfor ingen 
planer om å avskaffe ordningen. 
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