
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

Den 18. marts 2005

Redegørelse i anledning af Statsrevisorernes Beretning nr. 4 2004 om grænsekontrollen

I brev af 22. november 2004 har statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 4 2004 om

grænsekontrollen.

Under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m., vil jeg i det følgende

redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Statsrevisorernes Beretning nr. 4 2004 om grænsekontrollen undersøger blandt andet

samarbejdet mellem ToldSkat og relevante ressortmyndigheder. Erhvervs- og Byggestyrelsen er

berørt af beretningen, da styrelsen administrerer reglerne for internationale handelsaftaler og

eksportkontrol med produkter med dobbelt anvendelse (dual-use). Formålet med eksportkontrol

med dual-use produkter er at forhindre, at dansk eksport bidrager til spredning af

masseødelæggelsesvåben og/eller disses fremføringsmidler. Dual-use produkter betragtes som

en særlig risikofyldt varegruppe.

Af beretningen fremgår, at der i de seneste år er iværksat initiativer for at styrke samarbejdet

mellem ToldSkat og relevante ressortmyndigheder. Samarbejdet har dog endnu ikke givet

anledning til at anvende de informationer, som myndighederne hver især råder over, i en samlet

prioritering af kontrollen. På den baggrund konkluderes, at der er behov for en koordinering af

anvendelsen af informationerne. Herudover fremhæves, at myndighederne bør indgå aftaler om, i

hvilket omfang særligt risikofyldte varegrupper skal kontrolleres.

I anledning af Statsrevisorernes beretning om grænsekontrollen har ministeriet taget initiativ til

udarbejdelse af udkast til en samarbejdsaftale mellem ToldSkat og Erhvervs- og Byggestyrelsen. I

aftalen vil rammerne for det fremtidige samarbejde om eksportkontrol med dual-use produkter

blive fastlagt. Jeg forventer, at aftalen vil føre til en styrkelse af eksportkontrollen, samtidig med at

de berørte virksomheder vil få en mere kompetent og effektiv rådgivning. Aftalen vil blive

underskrevet af direktørerne for henholdsvis ToldSkat og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

En kopi af denne redegørelse er samtidigt sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264

København K.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


