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Punkt Emne Indlægsholder 

1 Velkomst  Projektejer Gitte Kaae-Bjarke bød velkommen. 

 

Kort præsentation af Gitte Kaae-Bjarke og af 

de lokale kontaktpersoner Kiri Kristensen og Be-

tina Strecker. 

2 Status siden sidste kontaktud-

valgsmøde  

Resultaterne fra projektet 2015 blev fremlagt og 

gennemgået. 

 

Gitte Kaae-Bjarke orienterede kort om udfor-

dringerne i SKAT, herunder om ”SKAT ud af kri-

sen”, der medfører en hel del ændringer i SKAT 

og derved også i projekt Fælles Myndigheds-

indsats, herunder i medarbejdernes hverdag.  

 

Projektets lokalisering og ressourceanvendelse 

blev gennemgået og drøftet. 

 

Mål, målstyring og succeskriterier blev drøftet. 

3 Fælles Myndighedssamarbej-

det 2016- fra SKATs synsv inkel  

Betina Strecker gennemgik projektets fokusom-

råder i 2016, herunder en kort orientering om 

formålet med og tilgangen til hvert af fokusom-

råderne. 

 

Der var enighed om, at der fortsat skal være et 

samarbejde myndighederne imellem, idet hver 

enkelt myndighed ligger inde med oplysninger, 

som kan være væsentlige for andre myndighe-

der. 

 

 

 

Kontaktudvalg  

Fælles Myndighedsindsats 
 

 
 
 

Referat- Fælles Myndighedsindsats  
Kontaktudvalg 
 

Tidspunkt:  
Tirsdag den 15.04.2016 kl. 10-12 
 
Sted: 
SKAT, Sluseholmen 8B, 2450 København SV. 

 

 

Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 486
Offentligt
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Anmeldelse og kontroloplysninger indenfor pro-

jektets fokusområder skal sendes til myndig-

hed@skat.dk . Der må ikke skrives attention en 

bestemt medarbejder i emnefeltet, da SKAT 

dermed kan risikere ikke at overholde sin orien-

teringsforpligtelse på de 10 dage ved fx syg-

dom eller ferie. 

 

Fælles kontroller blev drøftet – og der var enig-

hed om, at det kan lade sig gøre, hv is det giver 

mening for alle deltagende myndigheder. Og 

at v i skal være meget opmærksomme på ikke 

at foretage fælles interview. 

SKAT er i gang med at se nærmere på en mulig 

løsning på fremadrettede fælles interview og 

vender tilbage, når der er nyt. 

 

Inputs til kontrolemner – enten på v irksomheds-

niveau eller helt generelt – modtages gerne. 

SKAT skal i efteråret 2016 komme med forslag til 

fokusområder i 2017.  Her v il v i gennemgå alle 

indkomne forslag og foretage en prioritering. 

 

Kort orientering om webinarer, som er tilgæn-

gelige for alle, der har brug for v iden om enten, 

logbog, salgsregistrering og lønregistrering. Næ-

ste webinar er den 1/6-2016 – frist for tilmelding 

er den 29/5-2016. 

 

SKATs kontrolaktiviteter med sort økonomi v irk-

somheder blev kort gennemgået. Der kan læ-

ses mere i Kontrolaktivitetsplanen, som ligger på 

nettet.  

4 STAR udtræder – skriv  omdeles Birgitta Skaaning fra SIRI  orienterede om, at 

STAR udtræder af Fælles Myndighedsindsats. 

SIRI  fortsætter. 

 

Efterfølgende info fra SIRI: 

 

”Lufthavnstilsynet er nedlagt pr. 31.12 2015, og 

STAR står derfor ikke længere i lufthavnen. Tol-

derne træffer af og til nogle personer, der ikke har 

meldt deres ferie ind. I de tilfælde opretter STAR sa-

ger og sender dem til kommuner og a-kasser.” 

 

Kontroloplysninger til SIRI fremsendes til kon-

trol@siri.dk og Birgitta kan træffes på 

bgn@siri.dk 

mailto:myndighed@skat.dk
mailto:myndighed@skat.dk
mailto:kontrol@siri.dk
mailto:kontrol@siri.dk
mailto:bgn@siri.dk
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SIRIs pjece er vedlagt dette referat. 

5 Nyhedsbrev- Ønsker I det og 

hvad skal/kan være med? 

Gitte Kaae-Bjarke nævnte muligheden for at 

lave et fælles nyhedsbrev, hvor alle delta-

gende myndigheder byder ind.  Efter en kort 

drøftelse blev det besluttet, at der ikke er et be-

hov.  

6 Opsamling af fælles resultater- 

hvordan gør vi? 

Gitte Kaae-Bjarke spurgte til, hvorledes vi kan 

indsamle og synliggøre vores fælles resultater. 

Der var en kort drøftelse heraf. (Det er herefter 

besluttet på det efterfølgende Task Force at 

der v il blive en forsøgsperiode i 2016 hvor fælles 

resultater v il blive indsamlet og v idereformidlet.) 

7 Nyt og v igtigt fra myndighe-

derne 

Der var et kort indlæg fra Udbetaling Danmark 

og en efterfølgende drøftelse om fremsendelse 

af kontroloplysninger til relevante myndighed. 

Efterfølgende info fra Udbetaling Danmark: 

 

” Arbejdsgangen i Udbetaling Danmark er, modta-

ger vi eksempelvis henvendelse om en førtidspensio-

nist fra Skat, havner denne henvendelse i fagsporet 

pension. Henvendelsen bliver behandlet i fagsporet 

og relevante informationer videregives til kommu-

nen via manuel tværgående advis, som havner i 

KMD sag. Kommuner der ikke anvender KMD sag, 

vil typisk modtage sikker mail, med relevante infor-

mationer. ” 

 

Politiet orienterede kort om de udfordringer og 

tendenser, de støder på i deres arbejde. 

 

KL oplyste, at de er nødsaget på vegne af 

kommunerne, til at gå v idere rent politisk med 

SKATs prioritering af opgaven og nedgangen i 

kontrolarbejdet.  

Det blev drøftet hvordan samarbejdet kan re-

tænkes og KL v ille gerne komme med et udkast 

på et fælles fremadrettet kontrolsamarbejde. 

KL har efterfølgende meldt tilbage, at de af-

venter nyt omkring fælles interview, før de ser 

nærmere på et udkast.  

 

SIRI  orienterede kort om deres oplevelser af de 

fælles kontroller. 

8 Eventuelt Intet 

 


