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Løser vi samfunns-
oppdraget bedre ved å 
bruke data, analyse og 
prediktive modeller?



Alt var ikke bedre før…



Du bør velge en annen rute, det blir snart kø



Skatt i tall

5 020 289
personlig skattepliktige

1 467,3 milliarder
kroner i proveny

360 626
Upersonlig / næring



Vi skal møte næringsliv og 
innbyggere på en slik måte at 
det blir enklere å gjøre det rette 
og vanskeligere å gjøre feil



Mer datadrevet etat 
I dag bruker Skatteetaten prediktive tjenester på to måter

Prediksjon og seleksjon –
effektivt oppfølging av skatteyter

Digitale dialoger –
effektiv og tilpasset veiledning



Skatt person - skatteinngang langs verdikjeden

A-melding og 
forskuddstrekk

Aksjeoppgaven, 
eiendom, GLD 

Skreddersydd 
veiledning Meldingskontroll

FORHÅNDSUTFYLT SKATTEMELDING EGENFASTSETTING MYNDIGHETSFASTSETTING

515 MRD 4 MRD 1 MRD



200 veiledninger i ny skattemelding – tilpasset bruker

MANGEL 

UTVIDET VEILEDNING

STRENG MERKNAD



Høyt antall reisedager

Mangler listepris

Utleie sekundærbolig

66 prosentpoeng flere legger inn listepris

3 prosentpoeng flere rapporterer leieinntekter

9 prosentpoeng færre legger inn over 200 dager 

Vi vet at dulting fungerer

Utleie
19 prosentpoeng flere rapporterer netto inntekt ved utleie



Referansegruppe
Ingen veiledningB

200 000 skattepliktige 
med sekundærbolig

A

Forskjeller i etterlevelse, antall henvendelser o.l. må derfor skyldes at de fikk ulik veiledning!

Det er tilfeldig hvem som får A/B  Gruppene er like i gjennomsnitt 

Vi bruker A/B-testing for å måle effekter



Digitale dialoger gir riktigere fastsetting
Effektmåling av 10 dulter i 2022:

• 3,3 MRD NOK i endret innrapportert inntekt, hvorav
• 717 MNOK reduksjon 
• 2,383 MRD NOK økning

En ny prediktiv modell har størst effekt med 2,2 MRD



Ny strategi 2022: Skatteetaten skal bruke data, analyse og 
maskinlæring i stor skala i oppgaveløsningen



Datadrevet endring krever helhetlig tilnærming og modenhet

Fundament

Arbeidsform

VA
LU

E

Kompetanse og endringsledelse Sikre anvendelse og opplæring

Rekruttere og
beholde kompetanse

Kompetanse-
bygging og anvendelse

Smidig
tilnærming

2

Verdirealisering
Definere verdipotensial for virksomheten

3

Visjon og 
businesscase

Organisering og prosesser Innsikt

Tilgang på data

Data og AI-plattform Bygge en robust teknisk plattform

Økosystemer
i skyen

Data Management 
og Governance

Plattform and 
Arkitektur

1



Vi har et godt utgangspunkt
Skatteyterne har høy tillit til skatteetaten



Solide fagmiljø på analyse, adferd, effektmålinger og data science



Hva gjør vi for å skalere?

• Fortsette å vise effekt på samfunnsoppdraget
• Bygge data kyndighet i linja – Kompetanse og 

adferd
• Tverrfaglig data science kompetansesenter
• En smidigere etat med autonome produktteam
• Nye spilleregler - data governance

(datakvalitet, etisk, lovlig, styrt…)
• Ny informasjon og analyseplattform i sky



Fra etaten i sentrum – til brukeren i sentrum

Helhet for brukeren

Kun én gang

Økosystem



Digital transformasjon krever mental transformasjon



Takk for meg!

Linkedin.com/monaskaret
Mona.Skaret@skatteetaten.no
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