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I. Indledning 

1. Jeg har tidligere i notater af 21. april 2005 og 28. april 2008 orienteret Statsrevisorerne 
om udviklingen i en række initiativer vedrørende effektivisering af person- og varekontrol-
len, herunder en styrkelse af myndighedssamarbejdet på området. 
 
2. Det drejede sig bl.a. om indgåelse af aftaler vedrørende kontrollen mellem SKAT (tidli-
gere ToldSkat) og de ressortmyndigheder, der er ansvarlige for at udstede regler og tilla-
delser vedrørende import og eksport. Endvidere drejede det sig om fælles tiltag og juste-
ringer af samarbejdsaftalen mellem SKATs Hovedcenter (tidligere Told- og Skattestyrel-
sen) og Rigspolitiet vedrørende en fælles indsats mod smugleri og grænseoverskridende 
økonomisk kriminalitet. 
 
3. Det fremgik af mit notat af 28. april 2008, at jeg fortsat ville følge indgåelsen af aftaler 
mellem myndighederne, og at jeg ville orientere Statsrevisorerne igen, når alle aftaler fore-
lå. 
 
II. Styrkelse af samarbejdet mellem SKAT og en række ressortmyndigheder   

4. Rigsrevisionens undersøgelse havde vist, at SKAT, politi, forsvar og relevante ressortmyn-
digheder samarbejdede på en række områder vedrørende grænsekontrollen. Rammebetin-
gelserne for samarbejdet kunne dog bl.a. styrkes ved, at de ressortmyndigheder, som er an-
svarlige for at udstede regler samt import- og eksporttilladelser, og SKAT, der udfører kon-
trollen, indgik aftaler om, i hvilket omfang særligt risikofyldte varegrupper skulle kontrolleres, 
samt hvordan kontrollen løbende kunne målrettes mod disse varegrupper. 
 
5. Det fremgik af mit notat af 28. april 2008, at der på 5 af de 9 områder, som var nævnt i 
beretningen, var indgået aftaler om samarbejdet mellem SKAT og den relevante ressort-
myndighed vedrørende kontrollen. 4 aftaler var dog stadig ikke indgået. Det drejede sig 
om kontrollen vedrørende: 
 
• ind- og udførsel af våben og sprængstoffer 
• ind- og udførsel af lægemidler 
• import og eksport af affald og giftstoffer 
• indførsel af smitsomme dyresygdomme mv. 
 
6. De ansvarlige myndigheder har i forbindelse med Rigsrevisionens opfølgning oplyst, at 
der nu også på de 4 resterende områder er indgået aftaler om kontrollen. Aftalerne beskri-
ver rammebetingelserne for samarbejdet, herunder ansvars- og opgavefordelingen mellem 
myndighederne, udveksling af oplysninger mellem myndighederne samt krav til resurser og 
evaluering af samarbejdet. 
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7. Jeg finder det tilfredsstillende, at der nu på alle områder, som var nævnt i beretningen, 
er indgået aftaler mellem SKAT og de relevante ressortmyndigheder vedrørende kontrol-
len. 
 
III. Fælles tiltag og justeringer af samarbejdsaftalen vedrørende en fælles indsats 
mod smugleri og økonomisk kriminalitet 

8. Rigsrevisionens undersøgelse havde vist, at rammerne for samarbejdet mellem SKATs 
Hovedcenter og Rigspolitiet vedrørende en fælles indsats mod smugleri og grænseoverskri-
dende økonomisk kriminalitet ikke fuldt ud var på plads. 
 
9. Det fremgik af mit notat af 28. april 2008, at det daglige samarbejde mellem Rigspolitiet 
(Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter) og SKATs Hovedcenter på daværende 
tidspunkt skete i henhold til et nyt aftaleudkast, der bl.a. satte fokus på intensivering af infor-
mationsudveksling, samkøring og vurdering af risikoanalyser samt fælles tilrettelæggelse af 
efterforskningsoplæg og fælles kontrolaktioner. Den endelige indgåelse af aftalen afvente-
de dog indgåelse af en ny overordnet central myndighedsaftale mellem Rigspolitiet og SKAT. 
 
10. Aftalen vedrørende det daglige samarbejde, som i dag varetages af Rigspolitiet og den 
Landsdækkende Toldenhed under SKAT København, er nu endeligt på plads. Jeg finder det 
tilfredsstillende, at der nu foreligger et nyt aftalegrundlag, der skal sikre, at indsatsen i end-
nu højere grad samordnes mellem Rigspolitiet og SKAT vedrørende grænseoverskridende 
kriminalitet. 
 
IV. Afslutning 

11. Jeg finder det tilfredsstillende, at alle punkter i sagen nu er afklaret, omend der har væ-
ret tale om et noget langstrakt tidsforløb. Det er min vurdering, at de gennemførte tiltag vil 
medvirke til at effektivisere person- og varekontrollen samt styrke samarbejdet mellem myn-
dighederne. Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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