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Beretning nr. 4/04 om grænsekontrollen

I brev af 22. november 2004 er jeg blevet bedt om at redegøre for de foranstaltninger og

overvejelser, som ovennævnte beretning om grænsekontrollen giver anledning til.

Rigsrevisionens samlede vurdering er, at det på en række områder er muligt at effektivisere

person- og varekontrollen. Særligt vil en prioritering af ressourceanvendelsen på baggrund af

risikovurderinger være en væsentlig faktor i opnåelsen af en mere effektiv kontrol.

For så vidt angår ToldSkat indsats noterer jeg med tilfredshed, at undersøgelsen på faktisk alle

punkter har vist, at samarbejdet med andre myndigheder fungerer tilfredsstillende samt at såvel

tilrettelæggelsen som gennemførelsen af kontrollen i væsentligt omfang er effektiv.

Rigsrevisionen konkluderer dog i sit resumé, at indsatsen på nedennævnte områder kan

forbedres, hvilket jeg allerede har bedt Told- og Skattestyrelsen iværksætte. Rigsrevisionen vil

blive orienteret om effekten af disse initiativer.

Til styrkelse af samarbejdet med andre relevante ressortmyndigheder vil styrelsen kontakte de

enkelte ressortmyndigheder med henblik på at formalisere samarbejdet med hensyn til omfang og

prioritering af kontrolindsatsen. Jeg forventer, at resultaterne af disse fælles drøftelser vil kunne

udmøntes i løbet af det kommende år.

Rigsrevisionen påpeger en manglende opfyldelse af samarbejdsaftalen med Rigspolitiet. I den

forbindelse hæfter jeg mig ved at det kun er dele af aftalen, der ikke opfyldes, og ikke hensigten

med aftalen som sådan.

Der er allerede fulgt op på denne kritik på et møde med Rigspolitiet i december. Begge parter er

indstillet på, at videreføre det tætte samarbejde, eventuelt med nødvendige justeringer af aftalen,

men stadig med en prioritering af den fælles indsats mod organiseret smugleri og økonomisk

kriminalitet. Sigtelinjen for færdiggørelsen af disse fælles tiltag er første halvår af 2005.

Behovet for at der udarbejdes en samlet import-, eksport- og smugleristrategi for varekontrollen, er

jeg helt enig i. Med den nye fælles kontrol- og servicestrategi på skatteministeriets område, som

blev iværksat sidste år, indgår toldområdet reelt allerede, men Told- og Skattestyrelsen vil i løbet

af i år arbejde med at synliggøre en fælles strategi specifikt for toldområdet.

Endelig slår Rigsrevisionen fast, at en prioritering af ressourceanvendelsen på baggrund af

risikovurderinger vil være en væsentlig faktor i en mere effektiv kontrol. Den risikobaserede kontrol

bør dog kombineres med stikprøvevis kontrol og indsats, hvor risikoen vurderes størst, hvilket

styrelsen allerede har henledt told- og skatteområdernes opmærksomhed på.

Risikovurdering er netop ét af grundelementerne i ToldSkats kontrolindsats, og jeg kan kun slå

fast, at man i ToldSkat løbende udvikler metoder og værktøjer til at effektivisere kontrollen. Jeg er

heller ikke i tvivl om, at det mere formaliserede samarbejde, som der nu lægges op til med de

respektive ressortmyndigheder om kontrollen med de særlige ind- og udførselsbestemmelser, og

som især bygger på øget anvendelse af fælles udarbejdede trusselbilleder, vil styrke og

effektivisere indsatsen.

Til kritikken af, at styrelsens ikke i tilstrækkeligt omfang har udarbejdes analyser til understøttelse

af told- og skatteregionernes arbejde kan det oplyses, at styrelsen har påbegyndt en kortlægning



af det samlede behov for analyser. Cigaretsmuglerianalyser er allerede iværksat, og analyser på

andre relevante områder forventes iværksat i løbet af i år.

Jeg er også til stadighed opmærksom på, at toldområdet, og dermed også grænsekontrollen, må

sikres tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre kontrollen effektivt og forsvarligt, og i præcis

den kvalitet, som forventes af ToldSkat.

Denne redegørelse er samtidig sendt i ét eksemplar til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Kristian Jensen


