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Kontrollinformasjon og Skatteetaten
• Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette skatte- og
avgiftspolitikken

• Finansdepartementet har for 2019 gitt Skatteetaten følgende hovedmål:
o

Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene

o

Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet

o

Samfunnet har tillit til Skatteetaten

• Kontoopplysninger er en sentral informasjonskilde for etatens kontroll- og
innkrevingsaktiviteter
• Over 2 500 medarbeidere benytter opplysningene i sin saksbehandling

• Over 15 000 kontrollhenvendelser sendes årlig, ca 110 000 saldoforespørsler
• Prosjekt kontrollinformasjon er et sentralt initiativ for å støtte innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet

Hvordan brukes Kontoopplysninger i Skatteetaten?

@
Gammel løsning

5-10 dager

1-24 timer

Hvordan brukes Kontoopplysninger i Skatteetaten?

@
Gammel løsning

Ny løsning

1-24 timer

5-10 dager

1-5 minutter

Erfaringer fra vår pilotering av løsningen
Pilotering i Skatteetaten
• November 2018: Oppstart av pilot
o
o

3 saksbehandlere + Sparebank1 Østlandet
Fokus: Brukervennlighet, datakvalitet, effektmålinger

• Februar 2019: Utvidelse av intern pilot
o
o

40 saksbehandlere
Fokus: Datakvalitet, brukervennlighet, innføring, effektmålinger

Erfaringer så langt
• Løsningen oppfattes som rask, stabil og enkel i bruk
• Det som kunne ta opptil 10 dager tar nå 1 minutt!
• Oppslag i ferske data i KAR gir stor verdi!

• Datakvalitet er kritisk, vi må vite hva vi får og ikke får
• Tydelige vurderingskriterier og strukturert oppfølging har vært en
suksessfaktor

Fokus fremover
På kort sikt – Innhente viktige erfaringer
• Er løsningen god nok til å koble på flere brukere?
• Kan løsningen enkelt innføres til flere og større brukergrupper?
• Mottar vi riktig data og med riktig kvalitet?
• Har vi nok volum til at flere får løst sine behov?
• Har vi effektive samhandlingsprosesser mellom aktørene?

På lengre sikt – Utnytte muligheter
• Innføre løsningen til flere brukere og fagområder
• Ta steget videre – utnytte mulighetene digitale løsninger gir
o

Bedre utvelgelse av kontrollobjekter

o

Utføre flere og riktigere kontrollhandlinger

o

Automatisering av prosesser

• Mer effektivt forebygge og bekjempe økonomisk- og arbeidslivskriminalitet

• Forenkle for næringslivet

