RIGSREVISIONEN

København, den 21. april 2005
RN A302/05

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 4/04 om grænsekontrollen

Miljøministerens redegørelse af 15. marts 2005
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 17. marts 2005
Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 18. marts 2005
Justitsministerens redegørelse af 21. marts 2005
Skatteministerens redegørelse af 29. marts 2005
Forsvarsministerens redegørelse af 29. marts 2005
Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 29. marts 2005
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse af 1. april 2005
Ministeren for familie- og forbrugeranliggenders redegørelse af 5. april 2005

1. Det fremgår af flere ministres redegørelser, at de generelt er enige i, at det på en
række punkter er muligt at effektivisere person- og varekontrollen, og at samarbejdet
mellem myndighederne kan styrkes.
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Forsvarsministerens redegørelse
2. I beretningen fandt Rigsrevisionen det mindre tilfredsstillende, at forsvarets udøvelse af politimyndigheden på søen og i luften ikke var klarlagt og nærmere præciseret.
Forsvarsministeren oplyser, at Forsvarsministeriet og Justitsministeriet forventer
at have færdiggjort en rammeaftale vedrørende forsvarets udøvelse af politimyndigheden på søterritoriet og i luften i løbet af 1. halvår 2005.
Jeg finder det tilfredsstillende, at reglerne for forsvarets udøvelse af politimyndigheden bliver klarlagt, og jeg vil gennemgå aftalen, når den foreligger.

Skatteministerens redegørelse
3. Det fremgår af beretningen, at ToldSkat kan styrke samarbejdet med de ressortmyndigheder, som er ansvarlige for at udstede regler og tilladelser vedrørende import
og eksport. Det kan ske ved at gennemføre en samlet prioritering af kontrollen og
indgå aftaler om omfanget af kontrollen.
Skatteministeren oplyser, at Told- og Skattestyrelsen vil drøfte mulighederne med
de relevante ressortmyndigheder for at formalisere samarbejdet for så vidt angår omfang og prioritering af kontrollen. Det forventes, at resultaterne af drøftelserne vil
kunne udmøntes inden for de kommende år.
Skatteministeren oplyser videre, at Told- og Skattestyrelsen på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse vil udarbejde en samlet strategi for import-, eksport- og
smuglerikontrollen, som vil muliggøre en samlet prioritering af kontrollen. Derudover har styrelsen påbegyndt en kortlægning af told- og skatteområdernes behov for
analyser, der kan danne grundlag for områdernes lokale prioriteringer af kontrollen.
Det fremgår endvidere af beretningen, at Told- og Skattestyrelsen og Rigspolitiet
ikke fuldt ud opfyldte den samarbejdsaftale, myndighederne har indgået, som bl.a.
pålægger myndighederne at udarbejde fælles risikovurderinger med henblik på en
koordineret indsats.
Ministeren oplyser hertil, at begge parter er indstillet på at videreføre det tætte
samarbejde med en prioritering af den fælles indsats. Det er hensigten at færdiggøre
fælles tiltag og foretage eventuelle justeringer af aftalen i løbet af 1. halvår 2005.
Jeg finder det tilfredsstillende, at Told- og Skattestyrelsen på disse punkter har
iværksat en række initiativer med henblik på at effektivisere kontrollen og samarbej-
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det med Rigspolitiet og de ressortmyndigheder, som er ansvarlige for at udstede regler og tilladelser vedrørende import og eksport. Jeg vil følge op på disse initiativer.

Økonomi- og erhvervsministerens, miljøministerens, indenrigs- og sundhedsministerens, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris samt ministeren for familieog forbrugeranliggenders redegørelse
4. Det fremgår af økonomi- og erhvervsministerens, miljøministerens og ministeren
for familie- og forbrugeranliggenders redegørelse, at der allerede på en række områder er taget initiativer til indgåelse af samarbejdsaftaler mellem ToldSkat og de relevante myndigheder med henblik på en samlet prioritering af kontrollen og fastlæggelse af kontrollens omfang.
Endvidere oplyser ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, at ministeriet vil
bidrage positivt til den fortsatte udvikling af grænsekontrollen, herunder samarbejdet
med ToldSkat.
Indenrigs- og sundhedsministeren har ingen bemærkninger til beretningen, hvorfor jeg må antage, at ministeren er enig i, at samarbejdet mellem ToldSkat og Lægemiddelstyrelsen kan styrkes for så vidt angår en samlet prioritering af kontrollen og
aftaler om kontrollens omfang.
Jeg finder det tilfredsstillende, at der på nogle områder allerede er taget initiativ til
en samlet prioritering af kontrollen og indgåelse af aftaler om omfanget af kontrollen. Jeg vil vurdere aftalerne, når disse foreligger.

Justitsministerens redegørelse
5. Det fremgår af beretningen, at Rigspolitiet ikke anvender mål- og resultatstyring
for grænsekontrollen. Rigsrevisionen pegede i beretningen på, at mål- og resultatstyring ville synliggøre indsatsen og forbedre forudsætningerne for en effektiv kontrol.
Justitsministeren oplyser, at overvejelser om opstilling af mål for indsatsen vil
indgå i rigspolitichefens generelle arbejde med at modernisere politiets styring og effektivisering af ressourceanvendelsen. Der vil endvidere i forbindelse med opfølgning på politiets flerårsaftale for 2004-2006 blive foretaget målinger af politikredsenes indsats, bl.a. vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.
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Videre fremgår det af beretningen, at Rigspolitiet ikke udarbejder analyser af den
grænseoverskridende kriminalitet til brug for politikredsenes prioritering af kontrollen. Justitsministeren oplyser, at rigspolitichefen for at understøtte politikredsenes
prioritering af kontrollen vil styrke samarbejdet mellem Rigspolitiet og politikredsene ved oprettelse af relevante samarbejdsfora samt løbende følge op på spørgsmålet
over for politikredsene. Samtidig vil rigspolitichefen overveje mulighederne for at
nyttiggøre grænsepolitiafdelingernes ressourcer og ekspertise på grænsekontrolområdet, når politikredsene gennemfører kontrol.
Jeg finder det tilfredsstillende, at Rigspolitiet tager initiativer til at styrke politikredsenes indsats samt forbedre samarbejdet med kredsene, bl.a. med henblik på at
understøtte kredsenes prioritering af kontrollen. Jeg vil følge op på politiets arbejde
med at styrke kontrol mv. på området.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse
6. Af beretningen fremgår det, at politikredsene finder det uhensigtsmæssigt, at de
ikke generelt har adgang til personoplysninger fra flyselskaberne vedrørende passagerer og besætning, da adgangen hertil vil muliggøre en mere målrettet udvælgelse af
personer til kontrol.
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration oplyser, at ministeriet vil tage kontakt til Rigspolitiet med henblik på en nærmere præcisering af formålet med
den ønskede adgang for dermed at få afklaret, om hjemlen mest hensigtsmæssigt tilvejebringes inden for udlændingeloven eller strafferetsplejen.
Jeg finder det tilfredsstillende, at der er taget initiativ til at sikre politiet adgang til
flyselskabernes bookingsystemer, og vil følge op på, om hjemlen hertil tilvejebringes.

7. Samlet set anser jeg ministrenes redegørelser for tilfredsstillende. Da flere af initiativerne endnu er på planlægningsstadiet, vil jeg fortsat følge initiativerne med hensyn
til at styrke samarbejdet mellem myndighederne og effektivisere person- og varekontrollen.

Henrik Otbo

