JUSTITSMINISTERIET
Den 13. februar 2006
1. Ved brev af 13. oktober 2005 har Statsrevisoratet sendt Statsrevisorernes beretning nr. 2 fra
2005 om ToldSkats indsats mod sort økonomi til Justitsministeriet.
Statsrevisoratet har samtidig anmodet Justitsministeriet om i medfør af § 18, stk. 2, i lov om
revisionen af statens regnskaber at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser,
som beretningen giver anledning til.
Det fremgår bl.a. af beretningen, at Rigsrevisionen ikke finder det tilfredsstillende, at der er
ansvarssager om sort økonomi, der ikke rejses på grund af forældelse som følge af lang
sagsbehandlingstid.
Rigsrevisionen anser det endvidere for god praksis, at sagsbehandling, efterforskning og
opfølgning på sager vedrørende sort økonomi sker i et tæt formaliseret samarbejde mellem
skattemyndighederne, politiet og andre relevante offentlige myndigheder. Rigsrevisionen finder
derfor, at der er behov for et mere formaliseret samarbejde mellem skattemyndighederne, politiet
og andre relevante offentlige myndigheder for at effektivere indsatsen mod sort økonomi.
2. Justitsministeriet skal i anledning af beretningen bemærke, at ministeriet er helt enig i, at der er
behov for et tæt samarbejde mellem politiet og skattemyndighederne.
Efter Justitsministeriets opfattelse er der dog ikke behov for at etablere et nyt formaliseret
samarbejde mellem politi og skattemyndighederne, idet de nødvendige rammer for samarbejdet
mellem politiet og skattemyndighederne efter Justitsministeriets opfattelse allerede er til stede.
Justitsministeriet finder således, at samarbejdet myndighederne imellem skal gøres mere effektivt
inden for rammerne af det eksisterende samarbejde med fokus på et tættere samarbejde i det
daglige, praktiske samspil mellem myndighederne.
Justitsministeriet kan i den forbindelse bl.a. henvise til de initiativer, der blev iværksat i forbindelse
med regeringens ”Fairplay”-kampagne i efteråret 2004. Som et led heri indgår bl.a., at det
eksisterende samarbejde mellem told- og skattemyndighederne, politiet og anklagemyndigheden
skal søges yderligere udbygget og effektiviseret, således at told- og skattemyndighederne fra
sagens start er opmærksomme på at gøre sagen klar til strafforfølgning og sikre, at de rette
oplysninger er til rådighed for anklagemyndigheden, ligesom politi og anklagemyndighed skal
sørge for at gøre brug af told- og skattemyndighedernes faglige kompetence med henblik på at
fremskynde behandlingen af skattestraffesagerne.
Endvidere er der som et led i ”Fairplay-kampagnen” etableret en såkaldt ”taskforce” i et
samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Justitsministeriet. Formålet
med ”taskforcen” er at etablere et samarbejde mellem ministerierne til bekæmpelse af sort arbejde
og socialt bedrageri, således at ”taskforcen” koordinerer indsatsen mod sort arbejde på tværs af
ministerierne og overvåger myndighedernes samlede resultat af indsatsen mod sort arbejde.
”Taskforcen” fungerer endvidere som central vidensbank for indsatsen.
3. For så vidt angår Rigsrevisionens bemærkninger i beretningen om erfaringer fra andre lande,
herunder den svenske ”Ekobrott-enhet”, kan Justitsministeriet oplyse, at Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk Kriminalitet for hele landet varetager sager om større økonomiske forbrydelser, og at

der således allerede er etableret en særlig statsadvokat til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
Justitsministeriet skal endvidere pege på regeringens lovudkast om en reform af politiet, der blev
sendt i høring den 16. december 2005 hos de berørte myndigheder og organisationer. Udkastet
bygger på Visionsudvalgets rapport af 18. maj 2005 om ”Fremtidens Politi”, og reformen skal efter
lovudkastet træde i kraft den 1. januar 2007 samtidig med kommunalreformen.
Det fremgår af lovudkastet, at Justitsministeriet bl.a. er enig i Visionsudvalget analyse af, at en
politikreds må have et samlet personaletal på 700-800 medarbejdere og et befolkningsgrundlag på
mindst 400.000 indbyggere, for at den enkelte politikreds fremover med undtagelse af helt
ekstraordinære situationer kan løse alle sine opgaver på egen hånd.
Antallet af landets politikredse foreslås derfor reduceret fra de nuværende 54 politikredse til 12,
hvilket bl.a. vil sikre, at der kan blive behandlet tilstrækkeligt mange sager til at opnå og
vedligeholde specialkompetencer og fornøden i rutine i mere komplicerede sagstyper som f.eks.
økonomisk kriminalitet.
Høringsfristen for lovudkastet udløb den 23. januar 2006, og regeringen forventer at fremsætte
lovforslaget for Folketinget ultimo februar 2006.
En gennemførelse af politireformen vil medføre væsentlige ændringer af organiseringen af politiet,
og Justitsministeriet finder også på den baggrund, at det på nuværende tidspunkt vil være
uhensigtsmæssigt at etablere nye formaliserede samarbejdsstrukturer mellem politiet og
skattemyndighederne.
Justitsministeriet har ikke i øvrigt bemærkninger til beretningen.
Denne redegørelse er også sendt elektronisk til Statsrevisoratet, ligesom der er sendt en kopi af
redegørelsen til Rigsrevisor.
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