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Emne Referat 

Velkomst og 

præsentation af 

ny formand 

Underdirektør Lisbeth Rasmussen – SKAT: 

Præsenterede som ny formand sig selv  og den 

nye afdeling i SKAT – Person og Datakontrol 

(PDK). 

 

Herunder afdelingens fokusområder som primært 

v ille være personer og v irksomheder, der bevidst 

undlader at gøre det rigtigt. Men også v il have et 

fokus på globalisering, udenlandske værdipapirer 

og at afdelingen arbejder på at blive endnu 

mere datadreven. 

 

Status siden sid-

ste møde i Task 

Force i november 

2015 

Underdirektør Lisbeth Rasmussen – SKAT: 

Gav status på SKAT ud af krisen: 

  

Følger den plan ministeren præsenterede sidste 

efterår. 

 

 
 
 
TaskForce 
Fælles Myndighedsindsats 

 
 
23. maj 2016 
 
 
 

Referat- Fælles Myndighedsindsats TaskForce 
 

Tidspunkt:  
Mandag den 18. april 2016 kl. 10.00- 12.00 
 

Sted: 
SKAT, Sluseholmen 8B, 2450 København SV., i mødelokale 2.4.402 

 

Deltagere:   Dorte Harning- AT 

  Charlotte Munksgaard – KL 

  Runo J. Cederbye- NUC 

Gitte Fensten Madsen – ATP 

  Thomas Friedrichsen – Miljøstyrelsen 

  Jakob Næsager – Statsforvaltningen 

  Lene Jørgensen – Fødevarestyrelsen 

  Catherine Uttenthal - Udenrigsministeriet 

  Søren Tingkov – STAR 

  Kjeld Farcinsen – Kbh. Politi, Udlændingekontrol 

  Kim Damkjær – Kbh. Politi, Udlændingekontrol 

  Lisbeth Rasmussen, SKAT 

  Gitte Kaae-Bjarke, SKAT 

  Michael Larsen, SKAT 

 

 

  

Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 486
Offentligt
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Nye medarbejdere ansat men også flyttet med-

arbejdere internt i SKAT fra bl.a. PDK til inddrivelse. 

 

Der sker en trinv is nedlukning af EFI  medens SKATs 

midlertidige Inddrivelse er sendt i udbud og for-

ventes, at være klar ved udgangen af 2016. Kan 

være byggestenen til det varige inddrivelsessy-

stem, som ventes klar i 2019. Regeringen har 

imens suspenderet forældelsen af fordringerne. 

 

 

SKAT er også omfattet af udflytning af statslige ar-

bejdspladser, der indarbejdes i en rev ideret plan 

over opgaveløsning i 2020- samling af faglige mil-

jøer. Starter allerede i 2016 med at flytte medar-

bejdere og det sker løbende frem mod 2020. 

 

Kontrolaktivitetsplan for 2016 findes på SKAT.dk 

her er der fokus på en ny effektprioriteringsmodel. 

 

Der v il i SKAT være mere fokus på overvågning af 

bl.a. trends og der er bl.a. til dette arbejde opret-

tet en Antisv indelenhed. 

 

Lisbeth Rasmussen havde deltaget i et møde i et 

underudvalg nedsat af Skatteudvalget hvor der 

skal ses på hvad der sker vedr. sort økonomi / ar-

bejde ud fra 3 v inkler: 1) Lovgivning, 2) Processer 

og systemer, 3) Kontrol (effekt). 

 

Fælles Myndig-

hedssamarbejdet 

2016- fra SKATs 

synsv inkel  

Funktionsleder Gitte Kaae-Bjarke- SKAT: 

 

Omtalte kort SKATs resultater for 2015, hvor de var 

lokaliseret 10 steder i landet og brugte lidt under 

50 årsværk på opgaven. Der var blevet besøgt 

2391 v irksomheder og truffet 5898 arbejdende i 

v irksomhederne. 

 

Der er i 2016 sket en reducering i ressourcer til 26,8 

årsværk samt en ændring i den geografiske 

spredning således at projektet kun er lokaliseret 4 

steder i landet. Dette v il få betydning i forhold til 

den måde SKAT kan indgå i det fremadrettet 

myndighedssamarbejde. 

 

 De lokale kontaktudvalg er nu samlet 3 

steder, men har kontaktpersoner placeret i 
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Tønder, Horsens, Fredensborg og Køben-

havn. 

 SKAT skal besøge flere v irksomheder ved 

udgående kontroller. Der er ikke mulighed 

for kun at køre for at deltage 1-2 steder. 

 

 Alle kontroloplysninger/anmeldelser skal 

indgå til journalpostkasse Myndig-

hed@skat.dk som er krypteret. SKAT fore-

tage en prioritering af kontrolsager også 

vedrørende dem som modtages fra sam-

arbejdspartnere. 

 

Uagtet ovenstående tiltag opfordres der forsat til 

et godt samarbejde som fortsat er under udvik-

ling. 

 

Gitte gennemgik projektets fokusområder i 2016, 

herunder en kort orientering om formålet med og 

tilgangen til hvert af fokusområderne. 

 

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. 

 

Forslag til fremadrettet kontrolemner er velkomne.  

 

KL v il tage initiativ  at der i myndighedssamarbej-

det nedsættes en arbejdsgruppe der skal se på 

fælles kontroller. Dette afventer dog en arbejds-

gruppe der internt i SKAT skal se reglerne for fæl-

les interv iew.  

 

Samarbejdsaftalen for Task Force skal ajourføres 

og det samme skal kommissorium for de lokale 

udvalg – herunder eventuelt indtænkes måder at 

foretage fælles udmeldinger om resultaterne af 

samarbejdet. Der efterlystes input fra andre myn-

digheder senest den 30. april 2016. 

 

 

Udveksling af op-

lysninger mellem 

myndigheder 

SouchefJanne S. Samuelsson-SIRI : 

 

Punktet udgik pga. afbud. 

 

Bordrunde  Søren Tingskov, STAR: 

mailto:Myndighed@skat.dk
mailto:Myndighed@skat.dk
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Orienterede om at 5-årig budgetaftale var udlø-

bet og dette indebar bl.a., at de ikke længere 

deltager i lufthavnskontroller men at de meget 

gerne modtager kontroloplysninger. 

 

For 2016 v il rådighedstilsynene blive opgraderet 

samt at der var et nyt mere datadreven tilsyn un-

der udarbejdelse. 

 

Charlotte Munksgaard, KL: 

Der er stort fokus på kommunal kontrol. 

 

KL udtrykte utilfredshed med reduktion af projek-

tet og dermed samarbejdet med kommunerne. 

 

Dorte Harning, AT: 

AT fortsætter med atdeltage i Social Dumping i 

2016, hvor der pt. er planlagt 8 landsdækkende 

og 36 regionale aktioner. 

 

Runo Cederbye, NUC: 

Orienterede om, at NUC var blevet omorganise-

ret og fremadrettet kun arbejde styrelsesmæssigt 

og ikke længere operativt. Der var sket en redu-

cering i antallet af årsværk fra 200 til 25. 

 

Catherine Uttenthal, UM: 

De er i dialog med Udbetaling Danmark med bi-

stand fra ambassader vedr. rejser. 

 

Jakob Næsager, Statsforvaltningen: 

Omtalte problematikken med at E-indkomstregi-

streret ikke er autoritativt idet der kan udstedes 

opholdstilladelser på et forkert grundlag når der 

sker efterfølgende rettelser i registeret. 

 

Gitte Fensten Madsen, Udbetaling Danmark: 

De arbejder v idere med statistik dataanalyse 

med tilgang af nye datakilder. 

 

Der arbejdes med vejledningskampagner sam-

men med kommunerne. 

 

Kjeld Farcinsen, Københavns Politi: 

Oplyste af deltagelse i Social Dumping er en bun-

den opgave samt at de har måttet afgive res-
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sourcer til bl.a. grænsekontrol og terrorbekæm-

pelse. Vi skal derfor kun ”inv itere” politiet til kontrol 

hvor der er yderst nødvendigt. 

 

Thomas Friedrichsen, Miljøstyrelsen: 

Orienterede om en række samarbejdsaftaler 

blandet andet vedr. told og afgifter. 

 

Lene Jørgensen, Fødevarestyrelsen: 

Der opereres med mere decentral planlægning 

samt kampagner for 2016, herunder bl.a. marke-

der. 

Gitte Kaae-Bjarke, SKAT: 

Planer mv. omtalt under tidligere punkter. 

 

 

 Næste møde afholdes i oktober 2016. SKAT ind-

kalder til mødet. 

 

Inden da er der mulighed for bilaterale møder 

om specifikke emner. 

 
  

 
 

 


