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ÖstrosTill statsrådet Thomas
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imedlemskapet EU.
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samarbeteförutsättningen för och erfarenheterna Tullverkets0 av
med andra myndigheter, särskilt EU-perspektiv.ettur
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Sammanfattning

Vårt inifrån ochangreppssätt är in

Vårt för denna utredning betrakta Tullverket uti-angreppssätt är att
från, dvs. utgå från de Tullverket till for och undersökaatt ärsom
hur Tullverket klarat tillgodose dessas Vårbehov. utvärderingatt
utgår från ambitionen frågan hur bra förmåtttullen lösaatt svara
detta uppdrag.

De primära och vi identifierat Tullverketatt ärorgan grupper som
till för allmänheten och näringslivet.är regeringen,

kravRegeringens samlas i fyra övergripande mål för Tullverket:

effektivt fastställaAtt uppbäraoch tullar, mervärdesskatt och0
andra skatter såavgifter riktig uppbörd kan säker-samt att en
ställas.

Att övervaka och kontrollera trafiken till frånoch utlandet så att0
bestämmelser in- och utförsel efterlevs.om av varor
Att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken0
så underlag god kvalitet kan inges.att ett av

vidAtt fullgörande sina uppgifter verka för kostnadernaatt0 av
för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet
och inom Tullverket tillhandahålla sågod service densamt atten
legitima handeln med tredje land underlättas i möjligastörsta ut-
sträckning och det legitima varuflödet inom inte hindras.EUatt

Regeringen har verkställa det mål riksdagen har fast-även att som
ställt för narkotikapolitiken, dvs Sverige ska narko-att ettvara
tikañitt samhälle. mål långtgåendeDetta mycket och ställer högaär
effektivitetskmv hela offentliga sektorn uppnås.det skaom

Allmänhetens krav verksamheten kontrollen vid åär att gräns
sidan såska effektiv andel den narkotikaatt storena vara en av som
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åTullverket andra sidanhandskaförs gränsen tasöver menom av
onödig och därmedså mycketinte "stör" väntanattgränspassagen

den internationellabehovuppstår. Näringslivet harirritation attav
tullförfarandeeffektivtså enkelt ochhandeln underkastas ett som

också näringslivetliggermedger. dettaregelverket Idet givna att
effektivt ska upptäckas.försöker fuskadeintressehar attett somav

skaffaillojala företag försökerhar inget intresseNäringslivet attav
fuskakonkurrensfördelarsig attgenom

kontrollmájlighetemczU-medlemskapet ändrade praktikenE intei

två slagsgick med i fickmed Sverige EUsambandI gränser,att
EU-land, bl.a.och inre Inre är gräns mot annatgräns. gränsyttre

så-icke EU-land, bl.a. FörNorge.Finland Yttre gräns är gräns mot
förvarutlödet gäller olika regelverkresandeväl kontroll ytt-somav

vid inrevaruflödet försvann tullpliktenrespektive inre Förgräns.re
Kontrollbefogenhetema ividbehölls ärgräns.gräns yttremen

vid och inrepraktiken i lika yttre gräns.stort sett

braTullverket klarat omställningenhar

häfteninförandet inretullen innebarFör gräns änatt mer avenav
sinmomsuppbörd försvann, vilket itull- ochall klarering, tursamt

kla-behövde till lägreinom tulleninnebar att anpassas enresurserna
Tullverket klaratkonstaterarreringsvolym. Sammantaget att an-

anslagsnivå regelverk bra.såvältill lägrepassningen ett nyttsomen
påtagligt fick ändraden myndighetTullverket troligen mestsomvar

omställningEU-inträdet. mycketverksamhet till följd Ensin storav
klarades kort tid.

97verksamheten for 1993/94har utvärderat årenVi w

och drautvärdering verksamhetenkunnaVi har för göraatt en av -
Tullverkets delinneburit förvad EU-medlemskapet harslutsatser -

åren 1997. Kostnadernajämföra verksamheten för 1994valt att -
åren 1993/94 tillsverksamheten har underför den totala omnu -

produktivi-såväl inflation normalt kravtillhänsyn etttas som
klareringenKostnaderna förtetsutveckling minskat med 9%.ca-

deklarationsvolymema medOch 60%.minskat med 23%.har ca
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brottsbekämpning igränskontrollen, inklusiveförKostnaderna är
armorlunda.under perioden fördelas Denoförändradestort sett men

minskat ochkontroll harverksamhet mest resursernasom syns - -
har ökat.undenättelse- spaningsverksamhetentill och

miljarder honorkostar samhälletTullprøcessen 5

från dess kost-erhållit uppgifter svenskt företagharVi ett stort om
beräkning gjortmed förtullningsarbete.nader i samband Den är

kr deklara-år har kostnad 213detta företag 1997att om ca peren
förekommande tullären-mix alladeklarationertion. Dessa är aven

intrastatanrnälningar.exklusiveden,
uppgår till 134 krkostnader deklarationTullverkets caper

Tullverket tillsammans kan därmedföretagen ochFör proces-
till kr eller totaltdeklaration uppskattas 350 1,5skostnaden caper

år.miljarder kronor per
processkostnader mellanjämföra fördelningenGenom nä-att av

framstår självklart denTullverket detringslivet och störstasom var
så långt gårgår uppnå, detdvs.samlade besparingen att attgenom

rutiner till företagensregelverket och Tullverketsförenkla anpassa
ifyllda.till inkommande deklarationerbehov är rättsamt att attse

Tullverket bör detkommande årens arbete inomdeFör vara en
prioritering medverka till detta.självklar att

rationaliseringspotential Tullverkets deldarati0ngransk-finnsDet istor
ning

Tullverkets deklara-rationaliseringspotential ifimsDet storen
överslagsmässigt beräk-olikationsgranskning. Vi har sättett par

projekt,intervallet mkr. Tullen sjösätterdenna till 50 100 ettnat -
leda delarunder kommerdet s.k. RISK-projektet, 1998, attattsom

uppnås.rationalisering kandennaav

förföre U-inträdet lägre åråretBeslagen E tioänär större än men se-
dan

åren be-kg för de aktuella visarBeslagsstatistiken i attmätt— -
året före inträdet, dock medförbättratsslagsvolymema avsevärt sen



10 SOU 1998:18

nedgång för 1996. detNär gäller antalet beslag har de ökatävenen
med nedgång alldeles efter EU-inträdet.men en

Vår bedömning statistiken nedgången i antalet beslagär attav
och beslagsvolymen1995 1996 har förklaring densom en oro som

följde personalminskningen i samband med inträdet. förstaIav
hand förefaller det småbeslagenha varit minskat. har dockDetsom
troligen påverkatinte narkotikamarknaden dåhelhet de be-som

påverkadesslagtagna volymema inte alls och endast1995 margi-
nellt 1996.

alkohol och tobakFör trenden stark ökning beslagenär en av un-
år.der samma

På uppdrag utredningen har Folkhälsoinstitutet gjort beräk-av en
ning den totala konsumtionen heroin, amfetamin och cannabisav av

årenunder 1993 1996. Vi använder denna volym för beräknaatt—
den s.k. allmänpreventionen i tullens beslag.

det gäller kokain har Folkhälsoinstitutet inteNär velat göra en
bedömning den konsumerade volymen:av

"Kokain såvitthar, kunnat blygsam spridning den svenskautrönas, en
marknaden. Beslagen har periodenunder hafi betydande fluk-1992-1996
tuationer. årenSammanlagt har under de fem beslagtagits drygt kg,125
motsvarande kg år. förefaller överträffa behovet den in-25 Dettaper
hemska svenska marknaden.

Vi har diskuterat frågan med Tullverket och den samlade bedöm-
vining bl.a. de lagändringar genomförts undergör är att som senare

år bl.a. tillgång tillgivit tullen flygbolagens bokningsdatorersom—
just for välmotiveradekokain varit mycket och lett till önskat re-—

sultat. Kokain har distributionsmönster det väl lämpatett görsom
bekämpa med bl.a. systematisk bokningslistoma.analysatt en av
Slutsatsen detta politiken narkotika åtminstoneär att mot närav

det gäller kokain förefaller ha varit lyckosarn.

Beslagsprocenten ökar

våraVi har grund för beräkningar utgått från Folkhälsoinstitu-som
pessimistiska scenario, dvs. maximialtemativet. Dettatets mest sce-

nario ställs tullens beslagsstatistik och detta beräknasmot sätt en
beslagsprocent, dvs andel förhållandebeslagtagen narkotika i till
uppskattad förbrukning. allmänpreventio-Detta är sättett att mäta

i tullens gränskontroll.nen
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sammanlagda andelen för de narkotikaslagen blirDen 11%tre
för tullens för Såledesdel och 4% polisens del. beslagtas samman-

15%.taget
påverkanSammantaget konstaterar tullen haratt storen genom

sin vid och tullens verksamhet inte bara allmän-närvaro gräns att är
påverkar ocksåpreventiv. den totalaDen volymen narkotika som
påfinns tillgänglig gatan.

Beslagen cannabis, heroin och amfetamin i absoluta tal iärav
dag 587 kg mindre de kg, då1987 655 vilket inte bra,än ärvar

finnsdet inte skäl utbudet marknaden mindre.att anta att är

Eflektiviteten gréinskontrollen har ökat före U-mecüemskqpetEi sen

Beslagsprocenten dock ingen hänsyn till sig resursinsatsentar vare
eller det finns olika samhällsnytta i olika beslag. därförDenom ger

tillräckliginte information för kunna effektivitetenberäkna Föratt
bättre kunna effektiviteten i tullens gränskontrollatt ett sätt mäta

behöver samhällsnyttan verksamheten beräknas ställasoch motav
resursinsatsen. Vi har förenklat frågeställningarna och gjort delen
antaganden

dessaMed antaganden och förenklingar konstaterar gräns-att
kontrollen ineffektiv före EU-inträdet, för i dag effektiv.attvar vara
Gränskontrollen skapar i dag betydligt för samhälletnytta änmer
den kostar.

fim1s skäl tullens ökning narkotikabeslagenDet ochatt anta att av
därmed effektiviteten har direkt samband med ökningenett av an-

underrättelsertalet och därmed satsningen underrättelseverk-av
samheten.

Narkotikan 1 miljard kronor år och kostaromsätter änmer sexper
miljarder kronor årper

Om de prisuppgifter narkotika fått från polisen sammanförs
med den Folkhälsoinstitutet bedömda volymen konsumerad he-av
roin, amfetamin erhållsoch cannabis ungefärligt värde hurett
mycket för dessa narkotikaslag. Vi beräknar drygt lomsätts attsom
miljard kronor för denna narkotika. Viomsätts gör även över-en
slagsberälcningen den samlade kostnaden för heroin, amfetamin
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och cannabis i samhället. uppskattar till i storleksordning-Denna
miljarder kronor.6en

Tullverkets metoder för fördela kan utvecklasinterntatt resurserna

utvärdera resursfördelningen internt inom Tullverket harFör att
gjort fördjupad analys for samtliga regioner verksamhetenen av
1996.

Vår iakttagelse effektiviteten varierar mellan regi-är att avsevärt
samlade skulle kunna öka medDen resursin-nyttanonema samma

omfördela från såregioner inte kansats attgenom som generera
mycket samhällsnytta.

Vi har exempel visat hur den knappa narkotikahun-som resursen
dar fördelats vårmellan regionerna Enligt mening kan det till ex-
empel inte rimlig fördelning Haparanda-regionen harattvara en

lika många hundar 3 Arlanda 4 det i Hapa-nästan trots attsom
randa kg narkotika exklusive kat och Arlanda1 kg70togs

uppenbar1996. För detta brist prioritering.äross en
Vi klart samband mellan regionemas storlek och de-även ettser

effektivitet. antydan regionemasDetta antalattras ger en om an-
tingen bör begränsas så deras storlek ökar och/eller regioner-att att

bör tillföras arbetsuppgifter.na nya

slutsatserVåra utvärderingenav

Helhetssynen utvecklasbehövero
interna resursfördelningenDen behöver utvecklas och kopp-0

lingen i den inre resursallokeringen mellan och kostnadnytta
synliggöras

utvecklingsprojektStrategiska frånbör ledas med fastare hand0 en
Generaltullstyrelsen
Generaltullstyrelsens roll strategiskt ledningsorgan behöver0 som
utvecklas

dettaTill vill lägga såvitt någondet erfarit inte finnsatt utar-
betad vision, dvs. bild hur verksamheten skulle kunna uten av se

fem år.till tio Vi bedömer denna bild central betydel-att ärom av-
för verksledningen ledaska kunna kommande förändringsar-attse
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istrategin för-utifrån verksamhetenvisionbete. Det är somaven
fast.kan läggasändringsarbetet

Tullverket fem till årförVår tiovision om

skulle kunna fungeravår för hur Tullverketredovisat visionVi har
utgångspunkter:år. utgår från följandefem till tio Denom

samlade samhällsnyttaResurserna mot störstastyrs0
myndighetEn gräns eno -

helt enkelt därför dedeklarerar i allt väsentligtFöretagen atträtt0
det.tjänar

samhället bildatenade frontledande i denTullen är part som0 en
ingår såväl allmänhetenfronten företagennarkotikan. Imot som

tullsamarbetet stärktshar utvidgats ochEU0

barriärbrytande målTullverket bör medstyras

hållMål for utveckla verksamhetenför verksamheter bör rättatt-
Målenfrån verksamheten. börutgå omvärldens krav och behov av-

spegla de behov allmänhe-således, för rätt,att styra somresurserna
så de beskrivermål vadnäringslivet har. formulerasoch Om attten

verksamhetenuppnås förhållande skai till de behovska somsom
uppnås.normalfallet tala hur de skatillgodose, bör de i Förom

inte intresseåtminstone i normalfalletuppdragsgivaren detär av--
håller rimligasuppnås, sålänge metoden sig inom detdehur gräns.

s.k. barriär-innebärVi pekar de möjligheter det att sätta upp
i förändringsar-mål, så målsättningarbrytande dvs. högasättaatt

mångaiteknik harbetet alla tvingas tänka Dennasätt.att ett nytt
till exempel processkostnaderlyckade tillämpningar inneburit att

ofiafördubblas.halveras eller kunnat Detkunnat ärnyttan en an-
exempel IT-utvecklingenteknik verksamheter där tillvänd för ger

Tullverket kanförutsättningar effektivisera arbetethelt Förattnya
många metoder och invanda före-mål tillbaniärbrytande leda att
förändringar.ställningar tvingas till omfattande

Tullverket kanmålen gäller förövergripandeDe ansersom
verksamhetsmålen förändras.förslår Vifast.ligga Däremot att

fokuseraoch mätbaradessa bör baniärbrytande samtattanser vara
uppnås.ska uppnås hur detvad änsom snarare



14 SOU 1998: l 8

Vi har skisserat fyra sådana mätbara Verksamhetsmål:nya

Stor allmänprevention i gränskontrollen dvs. hög beslagspro-0 en
för de prioriterade varuslagen narkotika, alkohol ochcent tobak.
trafifiarocentBra i gränskontrollen för alla beslag, vilkettyper0 av

minimum störning i resandetrañkenett med bra beslags-ger av
resultat.

eflektivitet,Hög dvs det samhällsekonomiska värdet beslagen0 av
förhållandei resursinsatsen ska högt.vara

Eflektiv uppbörd, dvs uppbörd i tid till liten kostnad.rätt rätt0

En myndighetgräns en-

frånVi har flera utgångspunkter funnit det angeläget frå-att ta upp
sektoriseringen statsförvaltningen.gan om av

detNär gäller den samlade de statli myndig-resursinsats som ga
heterna förefaller ibland denutgör myndighe-omsorgen om egna

arbetsuppgifter före den samladetens svårigheternanyttan. att
samordna och tullkontroll exempel detta.är ettpass-

Vi vill vända och i stället utgå från allmänhetenssynsättet be-
hov frågaoch hur myndigheten då bör ut.se

glesbygdenFör innebär de åtstramningar gjorts bland desom
statliga myndigheterna vissa områden riskerar sikt i prakti-att att

ståken statlig myndighet med befogenheter ingripautan il-att mot
legal verksamhet.- Polisen åhar sin sida dragit ochner resurserna
Tullverket har gjort motsvarande.

Sammanfattningsvis det vår uppfattning grundregelnär böratt
myndighet.gräns Detta behöver inte i alla lägen inne-vara en en-

bära det Tullverket dennaatt är myndighet. Viärsom anser snarare
gränsuppgifterna bör fördelasatt pragrnatiskt mellan tull, polis och

kustbevakning, dvs den har bäst möjligheter i det enskilda fal-som
let bör lösa uppgifien.

Vi frågatar även tid till aktualiseras, nämligenupp en som annan
dela tullen, så gränskontrollenatt och undenättelseverksam-attupp

heten fors till polisen och klarering, revision och forsuppbörd till
skatteförvalttringen. Vi bedömer det finns risk för sådanatt att en
delning skapar fler problem det löser. finns frå-Det anledningän att

och flera skälövervägs enligt vår mening talargan noga motsom en
uppdelning.
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myndighetsutdvningen.sjynpåNy

följsreglernatillmyndighetertraditionella för ärDet attattsättet se
och vid felärendengranska inkomnautifrån bestämmelsergivnaatt

undantag.ingetsanktion. Tullennågon formutdöma ärav
utmaningarna in-ochvår dock behovenuppfattning ställerEnligt

verksamhet. Vioffentlighelt andra kravför 2000-talet attanser
de skötermyndighetsutövning börutgångspunkten för att somvara

i förstastraffas. dag gällerfuskar ska Iska och desig gynnas som
hand det sistnämnda.

såoffensivt inkom-arbeta mycketVi tullen bör attatt meranser
sådant kräver dockdeklarationer verkligen Ettmande synsättär rätt.

förstaförhållningssätt företagen. Dethelt steget är attmotett annat
måste utvecklasmed näringslivetinformationen till och dialogen

Utifrån behoven identifieras ochdenna dialog kanväsentligt. pro-
utvecklas förnyas.ellercesserna

kan stimulerasintresse deklareraNäringslivets rättatt genomav
förmåner. sköter sigfårde sköter sig olika Detyperatt somavsom

såfår inte utformasfår också förmåner. självfalletbäst Dettamest
chansförmåner. företag ska haAlladen orättvisa attatt sammager
förmånersådanaförmånstrappan Vi antalkvalificera isig ettser

fönnånstrappa.byggas ikan insom en
måste kvali-fönnånstrappa användasska kunnaFör ettatt en

företagen.såväl Tullverket hosbyggas in i In-tetstänkandet som
från börjanallt skariktningen bör rätt ettatt göras genomvara -

träffsäker efterkontroll.ochsamspel god service, bra informationav
med företaget kvalitets-tillsammansdettaEtt sätt att göra är att

genomgångsystematiskhela innebärsäkra tullprocessen. Detta en
skaparEndast de flödendvs. arbetsflödenalla somav processer,

så debehålls. behålls utvecklasflödenmervärden De att gersom
Därmed kan Tullverket säker-mervärde kostnad.till minstastörsta

från företagetsåväl kvalitetskrav och servicekravställa som egna
medver-omfattning de villkan välja i vilkenbudgetkrav. Företagen

fönnånerpå de önskar.beroende vilkaka i kvalitetssäkringen

gränskontrollensystematik behövsMer i

skervi den systematiskagränskontrollen saknarInom ansats som
riskobjekten.urvalsprocessenklareringen för förbättrainom att av

sådan hela Tullverketutgångspunktviktig förEn ansats är att ar-en
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betar riskbild, utifrånmot lägesbeskrivning och analyssamma som
såväl internationella nationella förhållanden iav utmynnarsom en

s.k. nationell hotbild avseende narkotikabrottsligheten. sådanEn
hotbild har också utarbetats Generaltullstyrelsen. Vårt intryck ärav
dock denna inte används i någonatt utsträckning försigstörre vare
prioritering de begränsade eller för systematisktav ettresurserna
urval riskprofiler. Vi bl.a därför det finns mycketav attmenar som
kan utvecklas inom gränskontrollen och undenättelseverksamheten
för betydligtatt styra effektivare användning.motresurserna en

deFör leder narkotikasmugglingen i skala det lön-störresom är
samheten i verksamheten intresset. Risken för upptäckt harstyrsom

dessa inte bedömts så det hindrar fortsatt verksam-storav attsom
het. åkerDe fast oftast inte de försökerärsom ta översom varan

För de narkotikahandelngräns. tullbeslagstyr detär ettsom samma
minskad lönsamhet. Lite tillspetsat fungerar tullbeslagensom

skatt, dvs det krävssätt avsevärd beslagsandel innansamma som en
intresset för verksamheten minskar.

Om till den minskade lönsamheten läggs risken för upptäckt tror
beslagsandelen måste öka till åtminstoneatt 30% tullens ochom

polisens beslag allvar ska hota de intressen den illegalastyrsom
verksamheten.

finnsDet ingen rimlig möjlighet enbart ökadeatt genom resurser
vid narkotikan.gränsen Ett exempelstoppa detta contai-är en
nerbåt kommer in till Göteborgs hamn med till exempel 8.000som
containrar. En container 8 arbetstimmar effektivttar undersö-attca
ka portabel kan användas. Omräknatröntgen blir dettaom en nästan

manår40 för undersöka allt godset. Till dettaatt kommer undersök-
ningen själva båten.av

Slutsatsen detta tullen måsteär jobba smaltatt Dåav smart.men
har underrättelse- och analysverksamhet central betydelse.en
Framgången beror träffsäkerheten de objekt förav tas utsom
kontroll.

snabbaDen Ökningen illegalt iryörd alkohol och tobak bekym-ärav
mersam

Vi konstaterar beslagen den illegaltatt införda alkoholen ochav to-
baken tilltar i förhållande till nivån före EU-inüädet. Utvecklingen

bekymmersam fleraär sätt:
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hållerskattfolkhälsoperspektiv effektivt instrument högEtt0 ur
erodera.att

allmän höjning dessa punktskatter inom inte trolig.EUEn ärav0
arbetsuppgifterfrån andra angelägna inom tul-Det tar0 resurser

len.
områdeillegala verksamheten har etablerats inom dettaDen0 som

Ävenårende skapar illegala nätverk. svenskasenaste omnya
illegala nätverkenskatter till omvärlden kommer de attanpassas

bestå. verksamheten till ille-kommer flyttaDessa att över annan
eller andra för tillfälletgal verksamhet, exempelvis narkotika

högbeskattade varor.
Vår uppfattning kontrollverksamhet i rimligdet inteär att0 genom

gåromfattning denna illegala införsel.att stoppa

ofrånkomligtförefaller därför för de svenska punktskat-Det attoss
nivå såför alkohol och tobak sikt bör justeras tilltema atten

storskalig smuggling blir mindre intressant.

Tullverket administrera punktskattemabör och kontrollera

Vi förordar Tullverket administrera och kontrol-attatt ansvaretges
mångalera punktskattema. finns skäl för detta:Det

Möjligheten fysiska kontroller.göraatt0
tillgångMöjligheten tidigt stadium till relevant in-att ett0

fonnation.
Tullnärvaro behövs i hela landet.

säkerställer vår inre-gräns kontrollmöjlighet.Det
Punktskattema klassificerade utifrån tulltaxan.är

finns effektiva informationssystem inom Tullverket.Det

Tullen behöver kontrollbqgenheter hela landetöver

kon-Tullverket hand punktskattema förutsätter detOm atttar om
trollpersonalen hela territoriet.befogenheter verkaatt överges

Även förändring.narkotikasynpunkt detta bra Denärur en upp-
fårdelning finns i dag mellan tull och polis, dvs. tullen baraattsom

någon ändamålsenlig förhål-verka mil landgräns, inte iinnanför är
lande till verklighetens Tullen och polisen har olika förut-behov.
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med narko-bättre de sysslarsättningar. Polisen fastär att ta som
bättremindre mängder narkotika. Tullentikan att taärtarmen

narkotikan.hanterarvolymema fast desämre att ta sommen
till allt sofistikerade smuggelmetoderanpassningEn är attmer

transporthänseendeansvarsfördelning följer logiska avgränsningar i
narkotikan från till kommerdvs. tullen följer utland dess denatt att

efterföljande dist-till distributionspunkt och polisen vid i dentaren
ributionen och konsumtionen.

Prisutvecklingen narkotika följas bättrepå bör

vårhar i samband med utvärdering Tullverkets verksamhetVi av
narkotika. har in-visst intresse prisutvecklingen Förägnat oss

självklart då indikatomvarit den den bästa förändringarärtresset
på förvåningmarknaden, eller marknaderna. medDet är storsnarare

någonvi konstaterat systematisk inrapportering ochattsom upp-
såvitt svårigheterföljning erfarit inte sker. vissaDet ävenvar- -

fram ungefärlig prisbild. följa prisut-Genom attatt noggranten
såvälvecklingen, för hela landet för enskilda mindre markna-som

fås någotkan till exempel snabb indikation händerder omen
marknaden. priset amfetamin i mindre stad börjar fallaOm ären

någondet snabb indikation distributör hålleratt atten ny
etablera sig, eller priset faller distributörinte gripits,trots attom en

det indikation dennaär ersatts.atten

Är dimensioneringen riktig

Frågan dimensioneringen demokratisktullen är ytterstom av en
fråga beror uppnås,vad ska hur mycket skanyttasom av som som
produceras. kan uppnås ökas. VårMer alltidnytta om resurserna
bedömning dock först effektivare fördelningär att när av resur-en

genomförts inom fråganTullverket bör Ökadeserna resurserom ev.
då gårförst det ställa de kraven vilkenDet ärprövas. rättaatt

ska produceras. Risken tillnytta är attsom annars nya resurser
delen fördelas i verksamheterna motsvarandestörsta störreutan att

uppnås.samhällsnytta
Vi också den mycket effektiviseringsmöjlighetatt storaanser

finns i klareringsverksarnheten, bland det s.k.annatsom genom
såvälRISK-projektet, kan frigöra till etableraatt syste-resurser en
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matisk dialog med näringslivet för effektivisera hela tullproces-att
förstärka i första hand underrättelser, spaning, kontrollattsen som

och Vårbrottsbekämpning. uppfattning den möjliga effektivi-är att
seringen tullens klareringsrutiner inte enbart beror det s.k.attav av
RISK-systemet införs det finns möjligheter för-än störreutan att
enkla tullprocesseni hela kvalitetssäkringgenom av processerna,
höja kvaliteten avlämnade deklarationer, effektivare användning

månadsvisainförandeIT, deklarationer, förenklat direkt-ettav av
förtullningsförfarande etc.

riskerar alltidNya förändringsprocessatt stopparesurser upp en
och bör därför Eftersom till tullen of-övervägas noga. nya resurser

handlar viljan narkotikan också sådanabörtast att stoppaom nya
i sammanhang där samtliga förprövas ett större attresurser resurser

narkotikan in Tullen kan aldrig sköldstoppa vägs vara en ensam
narkotikan. Tullen strategisk del enad front. Enligtmot är en av en

den utvärdering ort kostade gränskontrollen före EU-inträdet
den tillbaka i för samhället. Vårt dessaän nytta sätt göraattmer gav

beräkningar i och för sig inte invändningsfria det visar deär attmen
neddragningar gjordes i samband med EU-inträdetsom gav som re-
sultat inte bara effektiviteten i gränskontrollen ökade väsentligt,att
dessutom ökade beslagen radikalt.

Slutsatsen således Tullverket just dimensionerat.är att är rättnu
behov bör kunnaNya klaras med rationalisering verksamheten.av

Organisationen behöver fimyas, första hand centralti

ocksåDet naturligt dra slutsatser erfarenheterär attnu av av om-
ställningen och rikta in organisationen 2000-talets behov. EU-mot
regelverket till sin konstruktion komprornissprodukt mellanär en
många olika länders intressen Därmed innehåller det såväl ett stöme
tolkningsutryrnme för det enskilda landet flexibilitet.störresorn en

blirverksledningenFör det utmaning lotsa verket från denatten
svenska regeltraditionen till den europeiska. ställer krav så-Det
väl organisatoriska förändringar attityd och kulturförändringarsom
hos personalen.

visionDen och de barriärbrytande mål skisserat innebär helt
utmaningar och i förlängningen helt arbeta.ett annat sätt attnya

ledningenFör innebär denna utmaning leda förändringsarbetetatt
så fokus ändras fån myndighetatt attsom nu vara en som pro-- -
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uppbörd tilldeklarationsgranskning ochkontroll,ducerar en myn-
Tullverket till för.service dedighet ärsom ger

ledningsorganisationHuvudinriktningen bör utöversomvara en
resursallokeringsfrågor huvudsakitraditionella lednings- och ägnar

Tullverket. Vistrategisk utveckling och förnyelsesig attanserav
i dag harGeneraltullstyrelsenmånga operativa uppgifterde somav

så myndig-vissamyndigheterna,flyttas till de regionalakan attut
uppgifter Tullverket.får för inomheter även ansvar gemensamma

ledningsorganisatio-renodlasFördelen detta dubbel. Delsårav
regionala myndigheterna arbetsupp-uppgifter dels tillförs denens

fårtill exempel de bättregifter. de sistnämnda innebär dettaFör att
effektivare,möjligheter sin storlek bli attatt resur-genomgenom

effektivarei organisationen kan utnyttjasserna

ledningEngagerad

Vår uppfattning således centralmyndighetens inriktning deär att
kommande åren omständigheterna framtvingadebör ändras. Den av

fokuseringen bör bytasstarka de inre problemen ett strate-mot
framåttänlcande.giskt

liten reell möj-sig riksdag eller regering har dock ganskaVare
enbart direktiv framtvinga förändring.lighet o.dyl. dennaatt genom

ståndför förändring ska till ikrävs verklig kommaDet attsom en
dåskala för uppgiften verksledning. krävsengagerad Detärstor en

också sammansättning engagerad för föränd-denna ären av som
och framtiden utmaning.ringen ser som en

Antalet bör begränsasregioner

det gäller den regionala verksamheten den i dagNär ärattanser
småfördelad för många har visat deregioner. Utvärderingen att

regionmyndighetema svårigheter effektiviteten.har klara Detatt
också resursutnyttjan-antalet regioner leder till inflexibilitet istora

det.
Vårt förslag till regionindelning är att :

bör finnas fem sju regionala myndigheter, medDet0 en egen-
budget åtminstone mkr.100

bibehållas.Regionmyndigheterna och böri Sundsvall Haparanda0
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Skåne myndighet.bör täckas av en0
polis- och skattemyn-till länRegiongränser bör samtanpassas0

regionindelning.dighetemas

medmellanomfördelas ochArbetsuppgifter bör regionernainom
tulldatasystemetav

mellan regionernaojämnt fördelat EttKapacitetsutnyttjandet sättär
den myndighetavveckla folkdetta självklartlösa är attatt som

har högt. Vi villlågt och anställa denutnyttjandehar ett som
i dag for-tulldatasystemetpeka de möjligheterdock attgersom

tekniskt fungerar detarbetsuppgifter inom Tullverket.dela Rentom
såvälinom tullen,arbetsuppgifterutmärkt omfördelaalldeles att

exempel tullsta-kan tillolika regioner. Därmedmellaninom som
utnyttjas be-lång öppethållandetidlåg beläggningtioner med men

tydligt bättre i dag.än

Arbetstidsavtalet ändamålsenligtär inte

arbetstidsavtalet.det statligaTullverkets personal tjänstgör enligt
svårigheteroffentlig sektor hadeavtal slöts i tidDetta attnär re-en
utsträckning "varSverige i betydligtpersonal ochkrytera störrenär

pågår så-globaliseringenarbetstid takt medunder nonnalöppet" I
alladygnets tim-illegala verksamheter alltväl legala övermersom

till detta. Tullver-nuvarande avtalet inte NärDet är anpassatmar.
arbetstid leder det tilltid normalkets beordrar arbete änannan

regionerna till följdEffektenbetydande merkostnader. är att av
för mycket,insatser kostarminskande prioriterar somresurser ner

insatsen behövs.bedömningenexempelvis spaning, är atttrots att
verksamhetens behovUtgångspunkten måste det äratt somvara

detta skäl bör avtaletarbetstiden och inte Av över.styr tvärtom. ses

eflektiviserasintemationella behöverDen representationen

formernaifrågasätter vår dagsVi for del det inte omprövaär attom
i första hand Gene-Tullverkets deltagande i EU-arbetet.för Inom

många deltar i EU-arbetetraltullstyrelsen i aktivtdet dagär ge-som
ñnns skälomfattande resande till Bryssel. Det att övervägaettnom

ochistället bör öka resandetinte den fasta representationenom
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minska. allt kan informationsöverföringTrots till del skestor te-
lefon och fax och e-mail, under förutsättning det finnsattgenom
personal i Bryssel har lämplig kompetens hantera infonna-attsom
tionen.

rådgivandeEtt kan bättre styrelse för myndighetenänorgan vara en

Vi tveksamma till förstyrelse Tullverket. Förnyttan av en en myn-
dighet det regeringen de factoär utövar merpartensom av en
normal styrelses uppgifter. Något för övrigt otänkbartannat vore
då myndigheterna del det demokratiska och där-är systemeten av
med ska lyda under demokratiska institutioner. föreslårVi dock inte

styrelsen dåavskaffas detta bör bedömas i generelltatt ett mer
sammanhang statsförvaltningenhur ska ledas.

Vi rådgivande kan tillföra verksamhetenatt änanser organ mer
styrelse. Vi har föreslagit med näringslivet rådgivandeetten organ

ska principielltslita viktiga tolkningar EU-regelverket. Spe-som av
ciellt i tid regelverk med så-vinär ett ersätts ett annat tror att etten
dant kan fullgöra viktiga uppgifter för Sveriges tillämp-attorgan
ning regelverket såvälska bli flexibel riktig. finnsDet ävenav som
andra behov kan klaras rådgivandemed inriktningDensom organ.

föreslår för Tullverket kräver omfattande samverkan medsom en
näringslivet ifråga utveckla och förnya tullprocesserna, finnaattom
mätmetoder för till exempel kvalitetsmätningar, dessaFör än-m.m.
damål kan rådgivande spela viktig roll.ett organ en

Regeringen bör chefer verkschefennärmastutse

Regeringen utsåg tidigare de chefer verkschefen ledernärmastsom
verksamheten, bl.a. regioncheferna. ändradesDetta dock i samband
med organisationsförändringen år Vi1995. ställer tveksammaoss
till denna förändring och förslår regeringen återtar befogenhetenatt

dessa chefer. kan ligga såvälDet sakligt symbolisktatt utse ett som
ivärde regeringen förutom verkschef och överdirektör,att utser,

andra chefer direkt underställda verkschefen. inne-även Detärsom
bär bl.a. markering den viktiga funktion förenad medären av som

viss tjänst. Vidare det tydligt den utnämnde, liksomgörs atten
verkschefen, har inför regeringen.ett ansvar



1998:18SOU 23

Till detta lägger förslag de högsta chefstjänstema inomett att
Tullverket bör omfattas tidsbegränsade förordnanden.av
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Bakgrund

verksamhet och organisationTullens

framgåroch arbetsuppgifter regering-Tullverkets organisation av
instruktion för Tullverketförordning 1991:1524 med samtens

organisationGeneraltullstyrelsens föreskrift TFS 1991:15 om av
tullstaten.

uppgifterinstruktionen för Tullverket verkets i 2 DärI anges
och avgifterstadgas Tullverket uppbär tullar, andra skatteratt som
invid import och samlar och bearbetarsamttas ut export av varor

övervakar och kontrol-uppgifter för utrikeshandelsstatistik. Vidare
från såletar Tullverket trafiken till och tredje land bestämmelseratt

och eñerlevs bedriver utrednings-import samtexportom av varor
åklagarverksamhet frågaoch i brott dessa bestämmelser.motom

Tullverket övervakar och kontrollerar tredjelandstrafiken iäven öv-
rigt i enlighet med särskilda föreskrifter ñillgör vissa andra fö-samt
reskriva övervakningsuppgifter.

också trafikVerket fullgör vissa kontrolluppgifier avseende till
ñånoch land medlem i Europeiska unionen enligtär sär-annat som

skilda föreskrifter.
UtlänningslagenföreskrifterTullverket kan med stöd i ochav

Utlänningsförordningenzmedverka vid polisens kontroll utlän-av
ningar i landet.som reser

utgångspunkt instruktionen för Tullverket har i reglerings-Med i
mål- effektmålför följande övergripande förbrevet 1998 angetts ~

tullverksamheten:

’ Utléinningslagen Ut1L SFS 1989:529
2 Utlänningsforordningen UtlF SFS 1989:547
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effektivt fastställa tullar, mervärdeskatt och and-och uppbäraatt0
såskatter avgifter riktig uppbörd kan fastställas,samt attra en

fråntrafiken till och utlandet såövervaka och kontrolleraatt att0
bestämmelserna utförsel efterlevs,ochom av varor

samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistikenatt0
så underlag god kvalitet kan inges,att ett av

vid fullgörande sina uppgifter verka för kostnaderna föratt att0 av
tullprocedurema minimeras, både för näringsliv, allmänhet och
inom Tullverket, tillhandahålla god såservice den le-samt atten
gitima handeln underlättas i möjliga utsträckning ochstörsta att

legitimadet varuflödet inom inte hindras.EU

Tullverkets nuvarande organisation trädde i kraft den juli 1995.l
Generaltullstyrelsen chefsmyndighet inom Tullverket. General-är
tullstyrelsen byråer,indelad i sju juridiskt sekretariat,är ett ett
verkssekretariat internrevisionsenhet.samt en

Under Generaltullstyrelsen verksamheten indelat i regioner.12är
varje region finns tullmyndighet,I vilken kan ha delar verk-en av

såsamheten förlagd till kallade lokalkontor. För närvarande finns
sådanatotalt 36 lokalkontor.

budgetåretUnder 1998 kan Tullverket disponera cirka 2 550
årsarbetskrafter, vilka Generaltullstyrelsen förfogar cirkaöverav
330. Denna täcker vissa verksgemensammanumerär ävensenare
funktioner såsom laboratoneverksamhet, utbildning, rikssam-
bandscentral och utveckling och drift verketsav gemensamma
ADB-system. funktionenDen Generaltullstyrelsens ADB-senare -
byrå inte samlokaliserad med funktionerövriga har place-är utan-

Luleå.irats
Som följd inträdet i den Europeiska unionen och den där-en av

med sammanhängande minskningen arbetsvolymema reducera-av
des anslaget med sammanlagt miljoner288 kronor under budget-
åren 1995/96 och 1997.

utgångspunktMed i regleringsbrevet verksamheten såviastyrs
kallade verksamhetsöverenskommelser med varje tullregion. I
överenskommelserna de ekonomiska föranges ramarna en ram-
drift och för investeringar och målde skall gälla fören som re--
spektive region. Inom för överenskommelserna har de regio-ramen
nala myndigheterna totalansvar för verksamheten inom respekti-ett

region På motsvarande ocksåarbetar Generaltullstyrelsenssättve
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enheter inom för verksarnhetsöverenskommelser medramen
verksledningen.

Med stöd verksförordningen 1987:1100 beslutar Generaltull-av
styrelsen Tullverkets organisation Generaltullstyrelsen har dockom
delegerat till de regionala myndigheterna fatta beslut denatt om eg-

myndighetens indelning i enheter och arbetsfördelningna grupper,
och andra liknande inornregionala frågor organisatorisk karak-av
tär.

Medlemskapet i och förändringarnaEU för Tullverket

och med inträdetI i ställdesEU Tullverket inför omfattande för-en
ändring sin verksamhet beträffande gränsforrnaliteterav m.m.

Genomförandet tullunionen innebär hela blivitEU endaatt ettav
tullområde där kan sig fritt tullforrnaliteter lik-röra utanvaror
nande inom land. unionenInom har begreppen importsätt ettsom
och inte någonlängre innebörd, klarering och kontroll inrik-export

främst tullunionenstas yttre gräns.
Effekterna för tullverksamheten olika vid inreden respektiveär

vid den Med unionensyttre gränsen yttre gräns gräns motavses
tredje land, medan inre syftar mellan medlemsländer.gräns gräns

svenskaDen kusten likaså svenska harrmar, denär yttre gräns, utom
del hamn där det bara förekommer trafik mellan EU-länder.av
Flygplatser för till frånoch tredje land,är i övrigayttre gräns varor
fall inre gräns.

Vid Tullverkets uppgifter efter medlemskapet iyttre gräns är stort
desamma före medlemskapet. Skillnaden Tullverket,sett är attsom

efter medlemskapet, här skall tillvara samladeEU:s intressen be-ta
träffande uppbörd och kontroll tillämpa EG:ssamt gemensamma
tullagstifming. Unionens gränskontroll så för-yttre är sätt en av
utsättningarna för den fria rörligheten de inre Sveri-över gränserna.

härmed också för korrekt uppbörd EUatt gentemot sä-ge svarar en
kerställs.

Den tullagstiñningen skiljer sig i vissa avseendengemensamma
från den svenska lagstiftning gällde före medlemskapet. Med-som
lemskapet har bl.a. inneburit återinförande importlicenser ochett av
kvoter. Vidare skall s.k. tullförfaranden med ekonomisk verkannya
tillämpas. Den jordbrukspolitiken påverkar ocksågemensamma
tullförfarandena.
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till inträdet ii Sverige framtillämpadestulltaxadenI ge-som
kombina-sjusifñigstatistiskabestod detmenskapen numret av en

långtgåendeinnehåller betydligtintegrerade tulltaxation. EG:s mer
positio-tillämpas 24 000varunomenklaturen;uppdelningar canu

tidigare 6800.mot caner
Även depå principertullprocedurer byggerEU:s somsammaom

flera kanskillnader vilkakan hel delsvenskatidigare noteras, aven
tillgällde i Sverige framåtergång de principertillsägas somenvara

den utlämningsrättexempel detta1970-talet. Ettmitten är attav
godsvårdsbolagen tulluppla-svenskagods deimporteratför som

måste utlämningsbe-och i ställethafi sedan bort1974gen har togs
tullmyndighetema.slut fattas av

förfarandenockså for deutgjorde regelsystemetnyhetEn som
Regel-förfaranden med ekonomisk verkan.sammanfattaskan som

invecklade och ställer kravförfarandenkring dessaverket storaär
skall lämna till myndigheter-dokumentation företagenden som

na.
jord-också den svenskaMedlemskapet innebar exportenatt av

få exportbidragsstödkunde deloch livsmedelsprodukterbruks- av
tullmyndighe-medverkarutgår detta sammanhanginom EU. Isom

exportkontrollen.iterna
verk-tullverksamheten har berörtförändringarna förDe största

principklareringsverksamheten ivid den inre därsamheten gränsen,
bortfallit helt.

EU-ländermervärdesbeskattningen handel medharDärutöver av
Samtidigt vissaskatteförvaltningen. harfrån Tullverket tillflyttats

arbetsuppgifter tillkommit.nya
regle-innehåller den materiellatullagstiñningGemenskapens
ocksåtullfrihetvillkor förbl.a. tullsatser ochringen menm.m.om

Medlemsstaterna har dockför tullforfarande.procedurbestärmnelser
kontrollverksamhet,tullmyndighetemasreglerasjälva närmareatt

Samtidigt med Sveri-tillståndsgivning, indrivningsanktioner, m.m.
gällande iinte bara EG:s förordningari unionen blevinträdeges
tullagstift-och anpassad nationellsamtidigt träddeSverige utan ny

ikraft.ning
denTullverkets kontrollbefogenhet vidbl.a.reglerarDenna yttre

kraft den julilag i 1 1996Därefter har även trättgränsen somen ny
till andrabefogenheter vid EU-Tullverketsbestämmer gränsen

1änder3. kontrollbefo-Tullverket har enligt denna i stort sett samma

3 SFS 1996:701
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genheter vid den användningen dessa be-yttre gränsen,som men av
fogenheter förbehållen kontroll in- och utförselrestriktionerär av
för vissa i lagen såsomuppräknade narkotika, ocht.ex.varor vapen
dopningsmedel. Kontrollerna får inte ske sig planmässigt ellervare
slumpmässigt.

juliDen l 1996 trädde vidare den s.k. transportkontrollagen i
kraft liksom ändrade befogenheter för Tullverket i utlänningskon-
trollen.

Utvecklingen och union gränskontrollersträvan mot utanen
mellan länderna förutsätter dessa kontroller andra ef-att ersätts av
fektiva metoder förhindra ökad utbredning narkoti-att en av
kabrottsligheten och brottsligheten inom varuhandeln. Arbete med

sådanautveckla kompensatoriska åtgärder pågår både nationelltatt
och inom unionen. viktigt inslag i dettaEtt hög vaksamhet ochär en
bevakning unionens också ökat samarbete mel-gränsyttreav men
lan myndigheter. Utvecklandet sådana åtgärder kommer med-attav
föra eller mindre ändrade arbetsformer i brottsbekämpningenmer
och leda till effektivare kontrollverksamhet. Utvecklingen går t.ex.

ökad inriktning på underrättelse- och spaningsverksamhet imot en
samarbete med andra länder. exempel påEtt detta de databaserär

under planering och uppbyggnad i för inforrnationsut-EUärsom
byte mellan länderna i brottsbekämpningen.

nationellEn kompensatorisk åtgärd har vidtagits införan-genom
det möjlighet för tullen i den brottsbekämpande verksam-attav en
heten del frånuppgifter transportföretagen till Sverigeta av om an-
kommande avgåendeoch avseende dess ochtransporter passagerare
last. Avsikten ökad möjlighet för tullenår att att, utan stör-ge en
ningar i trañken, riskbedömning avseende brottslighet igöra en
samband med våratransporter över gränser.

tullmyndighetEn internationell organisation i meningenär atten
den arbetar frågormed knyter till gränsöverskridande verk-som an
samhet det gäller beskattning och kontroll varuflödenoavsett om av
eller bekämpning illegal in- och utförsel detIav av varor. senare
avseendet har länge odlats frekventa kontakter med andra tulladmi-
nistrationer. På nordisk nivå finns sedan 1960-talet etablerat samar-
bete.

Medlemskapet i har förEU Tullverket inneburit dramatisk ök-en
ning de internationella kontakterna. mycket omfattandeEnav ar-
betsuppgift har blivit medverkan i olika kommittéer och arbetsgrup-

4 SFS 1996:598
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Tullverketpelaren. Totaltsåväl tredjeförstainom ärsettsomper
medverkarVidaresammanhang.olikai 60representerat ca

så kallade Matthaeus-detförinomtulltjänstemän ramen
utbild-utvecklings- ochiTulloch ZOOO-programmetprogrammet

exempelbiståndprogram för tillningsseminarier, liksom i EU:s
Baltikum.

införtiden för förberedelser EU-bakgrundMot attav
tidigare gjortTullverketmycket kort,medlemskapet samt attvar

medlemskap,konsekvensanalyserförberedelser for och ett varav
sin organisation.Tullverket självt fick Dettadet naturligt överatt se

budgetåret 1994/95.regleringsbrevet införTullverket iuppdrogs
svensktbakgrundformuleradesUppdraget "mot att ettatt avsom

gällerförändringar vadleder till grundläggandemedlemskap i EU
be-Generaltullstyrelsenoch kontroll skallgränsformaliteter överse

förändringar inom Tullverket".organisatoriskahovet av
nivåer, General-organisatoriskatidigare indelat iVerket trevar

och därLmder fyra regionalatullstyrelsen chefsmyndighetsom
flertal lokala tullmyndighe-tullrnyndigheter administrerade ettsom

totalansvar för uppbörd,med verksamhet olika platser ochter
områ-inom givna geografiskakontroll och övriga arbetsuppgifier,

den.
organisation innebar denGeneraltullstyrelsens förslag till attny

behållas, tull-skulle den fastadå befintliga myndighetsstrukturen
årsarbets-från platser och antaletskulle minska till 5256närvaron

medmed innebärande anslagsminskningkrañer reduceras 522, en
miljoner kronor.141

budgetåreti budgetpropositionen införRegeringen ställde sig
Generaltullstyrelsens förslag avseende1995/96 tveksam till an-

förändring-slagsnivå den grundläggandeoch organisation eftersom
motsvarande föränd-Tullverkets verksamhet borde resultera ifören

och organisationsstruktur.ring i anslagstilldelning
verketsUtgångspunkten för regeringens ställningstagande om

skulleanalys vilka verksamheterdimensionering somvar en av
bortfal vid EU-medlemskapet.

bakgrunden Tullverkets anslagRegeringen föreslog den attmot
under periodenminska med totalt miljoner kronorskulle 362

årsarbetskrañer.motsvarande1995/96 1998, 1 100ca-
sigbudgetpropositionen borde det inte ankommaEnligt vare

fastställa Tullverkets organisa-regeringen eller riksdagen exaktatt
tionsstruktur.
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Styrande för hur organisationen utformades och lokaliserades
borde trafikens och näringslivets behov tullinsatser ochvara av
statsmaktemas krav effektivitet och rationell klarerings- och
kontrollverksamhet.

Generaltullstyrelsen uppmanades därför att nytt överväga om
den befintliga organisationsstrukturen den ändamålsenligamestvar
och optimala inför medlemskapet i RegeringenEU. menade också

det borde ankomma Generaltullstyrelsen organisera ochatt att
fonna de tullmyndighetema.nya

Riksdagsbehandlingen regeringens budgetproposition leddeav
till regeringens förslag ändrades. Riksdagens beslut blevatt en
mindre besparing den regeringen föreslagit. Beslutet innebarän att
besparingen uppgick till 288 miljoner kronor två årunder iatt tas ut
stället för 362 miljoner kronor under år regeringen föresla-tre som
git. Tullverket kunde därmed behålla ytterligare årsarbets-250ca
krafter i verksamheten.

Riksdagsbeslutet innebar också Generaltullstyrelsen ñckatt ut-
forma den organisationen. Skatteutskottet ansåg neddrag-attnya
ningen borde begränsas något i förhållande till regeringens förslag.
Anledningen utskottet ville försäkra sig Tullverketatt attvar om
skulle kunna bibehålla ambitionsnivån beträffande kontrollen av
olaglig införsel bl.a. narkotika och verket skulle kunna bevaraattav

god servicenivå till de företag beroende internationellären som av
handel.

Efter riksdagsbehandlingen blev tiden mycket kort för General-
tullstyrelsen utforma den organisationen. Omorganisationenatt nya
genomfördes den julil och innebar1995 verket organiserades iatt
två nivåer, Generaltullstyrelsen och tolv regioner. Omorganisatio-

medförde också tullnårvaron upphörde tio platser i landet.attnen
Personalstyrkan minskades med cirka 820 och kom attpersoner
omfatta 2 årsarbetskrafter.450

tidigtI skede etablerades kontakter med Trygghetsstifielsen,ett
arbetsmarknadsmyndighetema och med företagshälsovården och ett
omfattande arbete lades så långt möjligt ordna arbetet ochattner
utbildning för dem sades från sina anställningar.som upp

Generaltullstyrelsen omstruktureringsarbetet ochattanser perso-
nalavvecklingen gåtthar förhållandevis smidigt.
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Omvärldsfrågor

Regeringens prioriteringar

för Tull-regeringen fastställtmålövergripandefyradeUtöver som
priorite-regleringsbreven ochiuppdrag lämnatshar antalverket ett

19985verksamhetsåretförbudgetpropositioneniuttalatsringar .
svenskaaktör i detviktigTullverketbetonarRegeringen äratt en

central roll för svenskdärför harutlandet ochmedhandelsutbytet en
viktdetRegeringenutlandet.handel med attstorvara avanser

förenklingararbeta medfortsätterverksamhetTullverket i sin att av
viktigttullprocedurer.effektiva Ettsmidigaregelverk och för men

datoriseringen.för dettaverktyg är
nå kvalitetarbete högremåste fortsätta sittTullverket attäven en

informa-förbättraverksamhet. led i dettasin Etti alla delar är attav
tullñågor utvecklagällernäringslivet vadtionen till samt att nya ar-

tullhantering.rationelluppnå effektiv ochförbetsmetoder att en
iTullverket viktig aktörtvädelat. DelsSyfiet med detta ärär att en

påverkar de svenskautlandet och därmedhandeln medden svenska
tullhanteringeffektivdels kommerkonkurrenskraft,företagens en

såsomandra viktiga delarfördelas tillkunnafrigöra attatt resurser
kontrollverksamhet.Tullverkets

Tullverket arbetarsåledes viktdetRegeringen attstoravanser
få uppgifterför in nödvändigatill näringslivetmed information att

eflektiv ochförutsättningar förkvalitet, tid vilketi rätträtt engerav
Tull-kontrollverksamheten gäller dessutomsäker uppbörci. För att

ef-måste med utvecklakontinuerligt arbetaverket här attäven nya
arbetsmetoder.fektiva

målet inför-verksamheten. fjärdemål för DetTullverket har fyra
service- ochbudgetåret för understryka1997från och meddes att

viktigarbete. Verketi Tullverketseffektivitetsdimensionen är en
viktenoch därför betonashandel med utlandeti Sverigesaktör av

mål.med dettaserviceinrilctad tullhanteringeffektiv ochen
budgetåret angivitförregleringsbrevet 1998har iRegeringen ett

övergripandeTullverketsVerksamhetsmål direkt kopplade tillantal
mål sid 121.se

regeringen angivituppgifter i övrigt harangelägnasärskiltSom
infor-utvecklinganvändning och fortsattför ökadverkaatt aven

så effektivtullverksarnhetenmationsteknik inom att programvara

5 1997/98:1Prop
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och modern teknik enligt internationell standard kan användas för
vidareutveckla funktionen med elektroniskt uppgiñslämnandeatt

EDI företag, myndigheter olika samarbetsprojekt inommot samt
EU. sammanhanget viktigaI uppgifter datorisering tullräk-är av
ningar, elektronisk irtlärrrningssedel m.m.

Regeringen har i regleringsbrevet vidare angivit angelägnasom
uppgifter med utvecklad användning informationsteknikatt en av
åstadkomma fortsatt effektivisering de interna arbetsproces-en av

verka för enhetlig tolkning gällande lagar ochatt att öv-serna, en av
riga bestämmelser samtliga tullrnyndigheter, verka förgörs att attav

för transitering får hög tillförlitlighetsystemen samt attav varor en
lämpligt biträda Finansdepartementet och Utrikesdeparte-sätt

med analys frågor inom respektive områdementet behand-av som
las vid inom EU:s och lämna förslagmöten till svenskaorgan
ståndpunkter.

sin bedömningI resultatet för verksamhetsåret 1995/96 görav
regeringen bedömningen årsredovisningen saknar utförligaatt ana-
lyser de resultat Tullverket uppnått inom olika verksamheter.av
Även regionemas resultat saknar analyser och kommentarer, vilka -

de funnits hade årsredovisningensökat informations-avsevärtom -
värde. Indelningen verksamheten i de gör ävenav sex grenarna re-
sultatredovisningen fragmenterad svåröverskådlig.och Detta sam-

det för vissa de målenmantaget integör att möjligtuppsatta är attav
Tullverkets resultat godtagbartavgöra ellerärom

Regeringen detta otillfredsställande konstateraratt äranser men
Tullverket arbetar för lösa dessa problematt dels med denatt nya

indelningen i verksamhetsgrenar, dels med det tidredovisnings-nya
LIST verket börjat använda undersystemet 1997.som

Även beträffande narkotikakontrollen pekar regeringen beho-
fördjupad analys resultatet. I regleringsbrevetvet för 1997av ärav

kraven för redovisning beslagsstatistiken preciserade vilketav -
bl.a. innebär redovisning med beaktande beslag gjordaen av av po-
lisen -i syfie fâ heltäckande redovisning.att framtidenIen mer av-

regeringen i bredare perspektiv analysera narkotika-att ett ännuser
situationen

Med denna analys bakgrund regeringen förutsätt-attsom anser
ningarna för Tullverkets resultatredovisning avseende narkotikabe-
slag kan förbättras Beslagen narkotika kan då iavsevärt. lju-av ses

narkotikasituationen helhet. Narkotikakontrollenset skallav som
enligt regleringsbrevet högsta prioritet inom tullkontrollen ochges

2 18-0089
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överstigerochbeslag har ökatantaletkonstaterarregeringen att nu
EU-medlemskapet.från förenivån tiden

alko-sprit och andrabeslagenRegeringen konstaterar även att av
förregleringsbrevet 1997åren.kraftigt deholdrycker ökat Isenaste
regering-ochhög prioritetarbete skalldettahar att ävenangetts ges

bekämpningbeträffandefortsättaansträngningama skallattanseren
smuggling.denna typ avav

fått utredai uppdragför har Tullverketregleringsbrevet 1998I att
debalansräkningar förresultat- ochinföramöjligheterna att separata

regionala myndigheterna.

StoclaholmsdeklarationenörenklF ingar -

Sverige iEuropeiska unionen deltarmedlemskapet i denoch medI
och medmedtullunion gräns ett gemensamtyttregemensamenen

snabbamarknaden och denFullbordandet den inreregelverk. ut-av
världenmed den övrigagemenskapens handelsutbytevecklingen av

regler.tullprocedurer och enklamed smidigadet nödvändigtgör
näringslivet hareftersom delardetta viktigtminstInte storaär av

logistik vik-och välutveckladsnabba och säkra leveranser ettsom
internationella verksamhet.konkurrensmedel i sintigt

svenska handeln medviktig aktör i denTullverket därförär en
för de femtoninitiativ vidoch viktigtutlandet ett möteett togs

generaldirektörer i Stockholm i maj 1996. Därmedlemsstaternas
Stockholmsdeklarationeninitiativ den s.k.svensktantogs som

medlemsland tillsam-tullmyndighetema i respektiveinnebär att
regler och procedurer förför förenklingarskall arbeta attavmans

Stockhohnsdekla-till ökad tillväxt.handelsutbytet och bidrafrämja
mi-fått besluthar politiskt stöd EU:srationen ettäven avgenom
tul-åtgärdsplan för förenklingnisterråd. Därefter samladhar aven

bestårantagits Tullpolicykommittén vilkenlagstiftningen av ge-av
medlemsstater.tullverken inomneraldirektörema för EU:s

Tull 2000

Tull 2000har medlemsstaternaEUInom enats ettom program --
förutsättningtullverksamheten inom unionen.utveckling Enför av

det finnsskall fungeraden inre marknadenför avsett sätt är attatt
medlemsstater.tullmyndigheter iväl fungerande EU:s
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Tullprocedurer och måstekontroller fungera med beaktande av
utrikeshandelns krav snabbhet och smidighet samtidigtmen ga-

likvärdigt skydd för unionens medborgare företag.ochrantera ett
Procedurer och kontroller skall bidra till skydda gemenskapensatt
och medlemsstaternas ekonomiska intressen enhet-samt garantera

konkurrensneutralitet.lighet och
säkerställa innehållerFör detta strategiska rikt-att programmet

linjer för tullverksamheten fram till och med 2000. Sarnmanfatt-
ningsvis kan syftet dessa skall leda till tullverkensägas att är att att
inom skall fungeraEU de enda tullverk.ettsom om vore

Tulhnyndighetema inom kommer såledesEU i allt högre ut-
sträckning arbeta efter riktlinjer medlemssta-att gemensamma som
tema enas om.

Bedrägerier

Inom har under årEU transitering framförallt känsligtsenare av
gods dvs. högbeskattade cigaretter, alkohol och vissavaror som
jordbruksprodukter varit föremål för omfattande bedrägerier med
allvarliga konsekvenser för gemenskapens och medlemsstatemas
intäkter och för konkurrensförhållandena den inre marknaden.

allmänEn uppfattning transitering förutsätt-är att ärav varor en
ning för den inre marknadens funktion och därmed för den europe-
iska ekonomin helhet.som

pågårInom EU därför intensivt arbete för transite-ett att göra
ringssystemet säkrare samtidigt begränsa rörlighetutan att varors
över gränserna.

viktigEn del i reforrnarbetet datorisera transiteringsförfa-är att
randet.

harDärutöver EU-kommissionen i handlingsplan föreslagiten en
åtgärderrad bl.a. för säkerställa och tulladminist-att att operatörer

rationer följer de regler finns redan i dag för åstad-samt attsom
komma flexiblare transiteringssystem nivåndär kontrollerett och
säkerheter efter tillförlitlighet och de riskeroperatöremasanpassas

hänger med förfarandet.som samman
Reformeringen transiteringssystemet ställer del krav in-av en

nationell nivå. Regeringen detsatser även viktigt i detattanser
fortsatta arbetet inom verka förEU förändringarna inte skall be-att
höva någramedföra ytterligare administrativa bördor sig förvare
företagen eller tullmyndighetema
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såtobakalkohol ochmedbedrägerier stora attmed ärProblemen
Bedrägerier-situation.ekonomiskamedlemsländemaspåverkarde

funktionssättmarknadensden inrehot samtmotäven ettutgörna
tobakkonsumtionenminskahälsoskälambitionerna attmot avav

alkohol.och
arbetsgruppinrättatsdet inom EUbakgrund hardennaMot en

analy-syftar tillmedlemsländersamtligadeltagande attmed somav
kontrollordningamaochnuvarandei desvagheter systemensera

dessaförbättringarmöjligaidentifiera system.samt att av
punktskatte-tull-,med beaktandeskall utformasFörslagen av
avlämnaskallArbetsgruppenmervärdesskatteområdena.och en

våren 1998.underrapport
bedrägeribekämp-satsningarkansammanhangetI nämnas att

Enligtinvestering.lång sikt lönsamkontrollning och är upp-en
inommedelberäknasGeneraltullstyrelsenfrångifi satsas ex-som

uppbördytterligareområdet revisionempelvis motsva-generera en
kostnaden.nedlagdagånger denrande flera

utvidgningE U:s

medutvidgning EUförhandlingartagitsBeslut har om avenom
omgången omfattaskall den förstadockmedlemmar;ytterligare 11

förstatagits med iintede länderdessa.endast fem För om-somav
i dessabeträffande lägetårlig utvärderinggången skall görasen

Östersjöländema stå utanförRyssland EUskulle endastländer. Av
för anslutning.intresse Näruttrycktland haroch dettaäven nya

delade meningar Attråder detkommermedlemmar att tas om.
klare-påverka främstkommertidpunktengivnadetta vid den att

alldelesdet givetvisklart,i Tullverketringsverksamheten ärär men
andelAnsökarländemasomfattningen.bedömaför tidigt att av

värdemässigt im-11%utgjordeutrikeshandel utanför EUsvensk
till utri-måsteår 1996. Hänsynexportenoch 9%porten tas att

importdokumentensharunder 1995-97generelltkeshandeln växer;
harexportdokumentmedan antaletkonstant,tämligenantal varit

påverka utvecklingenkanfaktorYtterligareökat kraftigt. ärsomen
några år.skall skeUruguayrundanuppföljningden omsomav

EU-utvidgningenplaneradeåren denkommerdeUnder närmaste
tullmyn-medlemsstaternasnuvarandedeökande kravställaatt

ochambitiössynnerligenFörberedelsestrategindigheter. är genom-



SOU 1998:1 8 37

förandet åstadkommaskan inte omfattande frånmedverkanutan
medlemsländerna.

SchengenavtaletPassunionen

årSedan slutet 1996 deltar Sverige tillsammans med de övrigaav
nordiska länderna i Schengensamarbetet. Ambitionen deltaär att
operativt år 1999. Samarbetet berör verksamheten såvälinomsenast
tullen polisen och Kustbevakningen.som

‘ Schengensamarbetet syftar till genomföra fri rörlighet föratt per-
alla personkontroller vid de inre dvs.att gränserna,soner genom

mellan de länder deltar i samarbetet, avskaffas.gränserna Densom
fria rörlighet finns mellan de nordiska länderna kommer attsom nu
bevaras och utsträckas till omfatta hela Schengenområdet, dvsatt

exklusiveEU Storbritannien och Irland inklusive ochNorgemen
Island.

Genom de inre i praktiken avskaffas mellanatt gränserna
Schengenländema har dessa istället åtagit sig kontrolle-att noggrant

icke Schengenländer enligt enhetligagränserna regler.motra -
Alla skall åtminstone underkastas kontroll för faststäl-personer en
lande identitet uppvisande resedokument. Personkon-av genom av
trollen skall granskning och andra villkor för inresa,utöver av pass
vistelse, arbete och omfatta efierspanjng och förhind-utresa, även
rande brott. Kontrollen kommer bli effektivare i dagatt änav ge-

datasökningar skall i det s.k. SIS-systemet, blandatt görasnom som
innehåller spärrlistor efterlysta inom helaannat över personer

Schengenområdet och inte skall beviljas inresa. Vidpersoner som
inresa till Schengenområdet skall icke EU-medborgare underkastas

kontroll. Kontroll skall ske vidäven utresaen mera noggrann ur
Schengenområdet. kontroll skallDenna utföras efter behov av spa-
ning och för förhindrande hot inre säkerhet och allmän ord-motav
ning. Utresekontrollen skall utföras i samtliga fall vad gäller icke
EU-medborgare.

Tullverket påverkas inte direkt Sveriges anslutning tillav
Schengensamarbetet. De delar Schengenkonventionen be-av som
handlar rörlighet har övertagits EU:s regelverk för tullu-varors av
nionen, d.v.s. visavi tredje land Vid inre visavi Schengen-
länderna, regleras Tullverkets kontrolluppgiñer nationellt genom
lagen 1996:701 Tullverkets befogenheter vid Sveriges gränsom

land inom Europeiska Unionen befogenhetslagen.mot ett annat
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således inte i sigpåverkarSchengensamarbetettillAnslutningen
emellertid likvälfårAnslutningenkontrollbefogenheter.Tullverkets

myndig-andrapå åtgärderberoende defrämstkonsekvenser som
organiseraspersonkontrollenfrämst hurgällerheter planerar. Det

vidtas föråtgärdergränsövergångar, vill dedetvid sägastörre som
föreskrivit ivadi enligt medpassagerarflödena äratt somseparera

Schengenavtalet.
Arlan-flygplatsernadet endast vid depraktikenI störstaär tre -

uppstår Tullverketsförproblemochda, Landvetter Sturup som-
separeringbedöms bestämmelsenfärjetrafikenvidkommande. I om

vidliksom denågra särskilda problem,innebäraintepassagerareav
vanligtvis sigtill följd detICAP-flygplatsemamindre s.k. rörattav

trañkintensitet.relativt ringaoch/ellerendast ankomst i tagetenom
samarbetefråganaktualiseras dockfalldessaI nämnareomsenare

utnyttja tillgängli-effektivare kunnapolis och tull i syftemellan att

ga resurser.

TulleninomViktiga förändringsproj ekt

del inneburit föränd-TullverketsAnslutningen till har förEU stora
helt arbeta.innebär detoch i förlängningenringar sätt attett annat

genomförtsförändringsprojektantaldenna bakgrund harMot ett
sammanfattnings-redovisasföljandeeller under utredning. detIär

pågårför närvarande inomförändringsprojektvissa viktigavis som
Tullverket.

klareringsstrategiNy

Tullverkets klare-klareringsstrategidem bygger denVissa av -
januariden 1997.ringsstrategi till började gälla 12000 som-

samband medåtgärder iMed klarering här Tullverkets att va-avses
formtullförfarande ellertransportmedel anmäls tilloch ett annanror

godkänd tullbehandling.av
målet klareringsverksamheten uttrycksförövergripandeDet som

utföras medklarering". uppnå skall klareringarnadetta"Rätt För att
såmöjligt ochså effektivtfullgod kvalitet, med god service som

målupp-också godframhållsenkelt möjligt. strateginI att ensom
inte enbart för klare-klareringsarbetet betydelsefyllelse i är storav

tullverksamheten, i särskilt högockså för andra delarringen utan av
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grad den initiativinriktade eñerkontrollverksamheten i form ef-av
terkontroller och revisioner.

kontrollstrategiTullverkets

Helt fastställdenyligen Generaltullstyrelsen reviderad kon-en
trollstrategi skall gälla till år 2000.

kontrollstrateginI beskrivs syftet med Tullverkets kontrollverk-
samhet som:

avslöja inte föreskrivet anmälts till Tullver-att sätt0 varor som
ket,

upptäcka och felaktigheter i samband med import,att rätta0
upptäcka och beivra överträdelser gällande bestämmelseratt0 av

vid in- och utförsel av varor,
upptäcka och beivra överträdelser övriga bestämmelseratt0 av

tullen övervakar,som
avskräcka från försök överträda gällande bestämmelser,att att0

gällande tullprocedur ochatt övriga be-mätare att0 vara en
stämmelser fungerar avsett sätt samt

tillämpad riskbedömningatt riktig.mätare att är0 vara en

Vidare kontrollverksamheten skall i perspektivetsägs bå-att ses av
vårade skyldigheter förhållandei till intressenEU:s och till natio-

nella intressen. utgångspunktEn för tullverksamheten i stort är att
stödja den legala handelns utveckling och därvid stävja illojal och

konkurrens.osund
Härutöver skall, under det övergripande uppbördsmålet, kontroll

med avseende ekonomisk brottslighet kommersiella tullbedrä-
gerier/varusmugglingsbrott också ekonomisk brottslig-utgörsom
het hög prioritet. prioriteringDenna utgår från såväl regering-ges

åtgärder ekonomisk brottslighet arbetet inommot EU attens som
bekämpa kommersiella tullbedrägerier.

kontrollverksamhetenFör gäller målet "Effektiv kontroll". Ef-
fektiv betyder snabbt och ofia når resultat, iatt avsettman som
detta fall lika nåmed de fyra målenövergripande för Tullver-är att
ket.

Effektiv kontroll innebär i sin behovtur av:
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kontrollåtgärdemainnebärvilketkontrollverksarnhet,Riktad att0
utförasskall endast

någon form under-föreliggervilka detobjekt avseende av
oegentlighet,möjlig/misstänkträttelse om

riskvärdering/riskanalys bedömsobjekt efter utgöraI som
risk ellersärskilt hög

riktighe-flöden i avsiktolikavalts iobjekt testaattutI som
gjord riskbedömning.iten

kontrollerna.kvalitet iFullgod0
utvecklingunderriittelseverksamhetenVidareutveckling samtav

riskanalysarbetet.tillämpningoch av
rörlighet.God

Näringslivets engagemang.
Ökad samverkan.

Utredningsverksamhet.

för kontrollverk-stödfram behovetlyñs i strateginDessutom av
ADB-stödochteknik-form befogenheter,samheten i samt ut-av

bildning.

—pr0jektetRISK

Tullverket införinnebärkvalitetsprojektRISK attär ett nya ar-som
kontrollverksamheten.och Debetsmetoder i klarerings- nya ar-

bredaregenerell inriktninginnebärbetsmetodema mot an-enen
effektivaretullverksamheten ochriskanalyser ivändning engerav

tillsamtidigt servicenTullverketsanvändning nä-somresurserav
och allmänheten ökar.ringslivet

från dagensarbetsväxlinginnebärklareringsmodellenDen ennya
tillärendekvantiteterovärderademanuella klarering ettstoraav

förhållande tillprioriterade iärendenkvalitetsarbete med ärsom
mål verksamheten. dagensövergripande för ITullverkets systern

ochnågot tulltjänstemanledalla ärenden ihanteras ett manu-av en
Tullverket.klarerasärendenbeslut fattas för allaellt som av

riska-utvecklingklareringsmodellen baserasDen avennya
ochför användarnasystemstödnalysmetoder utökatettsom ger

så ärendenprioritetsgrupperärenden isamtidigt fördelar attsom
kontrollåt-manuellaför särskildariskmed medel eller stor sorteras

förenkladrisk klareras medärenden med litengärder och auto-en
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Ärendenmatklareringsfunktion. med förhållandeliten risk i till
målTullverkets övergripande kommer således framtideni hante-att

automatiskt tulldatasystemet TDS. Tullverket kommerras av
därmed hantera antal ärenden med hjälp automatise-att ett stort av

beslut.rade Genom de arbetsmetodema kan klareringsresurser-nya
omfördelas till hanteringen de ärenden bedöms hana av som en

förhållanderisk i till de målenövergripande för Tullverketstörre
därmed skalloch högre kvalitet uppnåskunna i klareringenen av

dessa ärenden.
utveckling riskanalysmetoderEn för tullverksamheten kräverav

särskild organisation kontinuerligt kan övervaka rättatten som
ärende för granskning och kontroll. Tullverket har frånutsorteras
och med den 1 januari 1998 organiserat central riskanalysenheten
med uppgiñ för samordningen den generella för-att samtansvara
delningen ärenden enligt den klareringsmodellen ochav nya en re-
gional riskanalysstruktur kommer utveckla och tillämpa deattsom

arbetsmetodema med utgångspunkt från de regionala förutsätt-nya
ningarna.

En viktigt del de arbetsmetodema öka denär attannan av nya
grundläggande kvaliteten ingångsmaterialet i handläggningspro-

Om kvaliteten i uppgiñslämnandet i de deklarationercessen. som
inlämnas till Tullverket kan förbättras, skapas ytterligare möjlighe-

utnyttja potentialen i den klareringsmodellen och därmedter att nya
skulle andel ärenden kunna klareras automatiskt TDS.störreen av
Denna kvalitetsölming skall uppnås satsning for-genom en en
bättrad riskanalysbaserad inforrnationsverksarnhet. Informations-
satsningen skall verka för målsättningen såi den kallade nollvi-att
sionen skall kunna uppnås. Nollvisionen innebär alla uppgifteratt

avlärrmas till Tullverket från näringslivet och allmänheten skallsom
från början och de används därmed skallrätt att systemvara som

kunna baseras hög kvalitet ingångsmaterialet.i Tullverketen ge-
nomförde under 1997 särskild utredning, INFO 97, arbetadeen som
med fram förslag till infonnationspolicy för Tullverket.att ta en

infonnationspolicyDenna samverkar i hög grad med arbetsme-
todutvecklingen i RISK-projektet.

Ytterligare faktor viktigt i detta sammanhangär är atten som
RISK-projektet föreslår implementering filosofiäven en av nyen
för klareringsverksamheten. klareringsfilosofinDen innebär attnya
Tullverket inte skall kontrollera legaladen kommersiella godstrafi-
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ken istället övervaka och stödja utrikeshandeln under den in-utan
ternationella devisen managing the trade.

riskanalysbaserade klareringsmodellen innebär Tull-Den attnya
verket kan koncentrera kontrollresursema de företag med-mot som

eller omedvetet regelsystemen. Därmed kanbryter ävenvetet mot
effektiviteten, kvaliteten och träffprocenten i kontrollarbetet ökas.

ALFRED-projeldet, tull-, handels- jordbrulcspolitiskt förenk-ochett
lingsprojekt

Tullverket, Kommerskollegium och Jordbruksverk har bil-Statens
dat projekt förenkling de handels- jord-ochett gemensamt om av
brukspolitiska regelkomplexen, det s.k. ALFRED-proj ektet.

Arbetet leds frånmed varderarepresentanterav en grupp myn-
dighetema Till projektet har knutits referensgrupp meden repre-

för berörda samrådnäringslivsintressen. Efter med refe-sentanter
fastställts törenklingsområden,angelägna liksomrensgruppen

lämplig prioriteringsordning. det konkreta arbetet samverkarI myn-
digheterna, varje myndighet för sin del lagstift-men ansvarar av
ningen/reglema för näringslivsorganisationemaRepresentanter er-

uds delta i utredningsarbete.
långsiktigtDetta arbete och till betydande del politiskär ett en

Arbetet måste föras olika plan. grundläggande för-Merprocess.
ändringar kan åstadkommasendast gemenskapsnivå änd-genom
ringar i förordningar,EU:s ändringar i till exempel avtalävenmen
mellan och tredje länderEU kan i vissa fall bli aktuella.. Ett annat
plan nationell kompletterande lagstiftning och tredje planutgör ett

förändringar i myndigheternas föreskrifter.utgör egna
Alfredarbetet bevakarBaserat myndigheternas representanter

aktuella frågor i EU:s kommittéarbete. Arbetet har lett till föränd-
ringar områden.flera ocksåGenom projektet har initierat utred-
ningsarbete föreligger, till exempel de s.k. Info-97-projektetsom nu
och säkerhetsprojektet. Vidare har initiativ i projektet utar-genom
betats handledningar områdenvissa regelverket haröver av som an-

särskilt besvärliga.setts
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Tullverkets irfomlationen till näringslivet INF 0-9 7översyn av

budgetpropositionen för betonade regeringen vikten1998I attav
Tullverket med förbättra informationen till företa-arbetar aktivt att

tilloch därmed i förlängningen bidra det svenska nä-attgen ge
ringslivet stärkt konkurrenskraft. Vidare tullen har viktigsägs att en

såuppgift i öka företagens kunskaper de möjligheter till för-att att
enklingar finns tilltassom vara.

Efter det Sverige blivit medlem i kunde konstaterasEUatt ett
behov hos näringslivet information tullprocedurer, tull-stort av om

taxering Helt initialt, eftersomnaturligen detta att väntam.m. var
också Eftermedlemskapet medförde helt regelverk. drygtett nytt

två kunde konstateras trenden höll i sig. regionala myndig-Deatt
också viktenheterna hade i olika sammanhang understrukit godav

information led i bättre kvalitet deklarationsmateri-ett attsom
alet

denna bakgrund utredningMot tillsatte Generaltullstyrelsen en
med uppgift informationen till näringslivet. Efteratt överse en ge-
nomgång befintlig information och analys företagens behovav av
lämnade utredningen under senhösten 1997 slutrapport.en

Utredningen konstaterar för de svenska företagenatt ärsom
mycket utrikeshandelsberoende, tullen viktig i utrikes-är parten
handelskedjan. Därför skall Tullverket underlätta för företagen att ta
tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. lcräverDet
aktivt medverkan till företagen får kännedom och de al-att om ser
temativa lösningar finns inom för regelverket. Som ut-som ramen
gångspunkt för framtida föreslården informationen utredningen att
Tullverket fastställer policy ska vägledande i infonna-en som vara
tionen till näringslivet åren.de Ledstjärnan i arbetet skallnärmaste

"Rätt från början" korrekta uppgifter i tid säkrar kvali-rättvara -
i tullarbetet. förståeligenhetlig, och tydlig informationAttteten

andra viktiga hålladelar liksom allt infonnationsarbete skaär att
hög kvalitet.

syfte till stånd målmedvetenI och tydlig in-styrningatt en av
formationsverksamheten inom för tullens begränsade in-ramen
fonnationsresurser bör enligt utredningen inforrnationsråd inrät-ett
tas.

Utredningens förslag bl.a. infonnationspolicy, partnerskapär en
med näringslivet, tullinformatörer såväl centralt regionalt samtsom
bättre tullinfonnation.
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Säkerhetsprojektet

för regeringen Generaltullstyrelsen iregleringsbrevet 1997I gav
tulldatasystemetuppdrag redovisa vilka förändringar samtatt av
för enlighet medvilka förändringar i övrigt nödvändiga iär attsom

Särskilt skulleregelverk säkerställa uppbörd tullmedel.EU:s ettav
avräkningssystem ställda säkerheter beaktas, hante-ävenmot men
ring säkerheter i övrigt.av

möjlighet för irnportör/exportör efterregelverkEU:s att ansö-ger
kredittillståndfå tillstånd för tull-kan till uppskjuten betalning —-

inklusive jordbrukstull. Förutsättningen förskuld, det vill trillarsäga
tillstånd inträdet idetta företagen ställer säkerhet. EUFöreär att

låglcredittillstånd för med kre-krävdes säkerhet för endast företag
Vi-ditvärdighet, i praktiken endast cirka fem företagen.procent av

krävas för förfarandendare föreskriver regelverket säkerhet kanatt
såsom tullager,med ekonomisk verkan, olika fonner temporärav

fall således säker-import aktiv och passiv förädling. dessaIsamt är
het obligatorisk. Sverige valde dock inledningsvis tillämpaatt

kredittillstånd, således eventuellprincip för all tull-attsamma som
skuld skulle täckas säkerhet.av

sådet tidigare regelförenklingsprojekt det kallade Al-nämndaI —
ansågs förenldings-fred-projektet säkerheter angelägetutgöra ett-

område. samrådprioritering gjordes i med projektets refe-Denna
består för näringslivsorganisatio-representanterrensgrupp som av

med anknytning till utrikeshandeln.ner
särskilda projekt Generaltullstyrelsen tillsatte harDet som av-

lämnat delrapport. Arbetet har bedrivits med deltagande nä-en av
ringslivsrepresentanter. projektet beviljades medel regering-För ur

kontrollsatsning.ens
Utredningen obligatorisk säkerhet harredovisar kravenatt

medfört ökning administrativamyndigheternas hantering. Sä-en av
kerhetema både och nivå med risk förställs till central regional
olikheter hanteringen avbalknjngeni och den manuella är tung-

Ävengrodd. för adrninist-näringslivet betyder säkerhetshanteringen
rativt merarbete. också uppskattningUtredningen har gjort en av
kostnaderna för företagen och redovisar näringslivets samladeatt

uppgårkostnader för säkerhetshanteringen i detta tillsammanhang
40-50 miljoner kronor.

Generaltullstyrelsen förslaghar ställt sig bakom utredningens och
således utveckla och införa avräkningssystem föratt ettavser av-

räkning debiterad tullskuld ställd säkerhet. Härigenom kanmotav
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såväl kredit för alla övrigaföretagen ställa enda säkerhet för somen
innebär hantering-där säkerhet kan komma lcrävas.fall Detta attatt

för myndigheterna och för företagen.underlättasen
obligatoriskaförslag säkerheter inteUtredningens äratt en-som

harskall krävas generellt i Sverigeligt regelverk inte hellerEG:s
Generaltullstyrelsen. ändring i tullord-redan beslutats Genomav

verkställighetsföreskrifter gäller säker-ningen och styrelsens attnu
utifrån lmeditvärdighet ellerhet skall krävas bedömning företagsav

bedömning.annan
kreditvärdighet börföreslås företag med högandraI ett steg att

för kredit-från det obligatoriska kravet säkerhetkunna undantas
tillstånd. ändring i tullagenSamtidigt bör Tullverket gesgenom

återkalla lcredittillstånd lcreditvärdig-möjlighet vid försämradatt ett
utgår ifrån regelverk mi-het. Utredningen andemeningen i EG:satt

för förlora traditionella medel.nimera risken inkomsteratt egnaav
naturligtvis varje pris kräva säkerhetAvsikten kan inte tillattvara

måste kontrollenvarje företag. Därför bör enligt utredningen,av
och bevakningen välskötta företag ställas i relation till risken.av

-utvecklIT ingen

genomförtTullverket har under perioden 1989 1993 en genom--
gripande datorisering klarering och efter-alla rutiner berörav som

all pappershante-kontroll tulldokument. bärande tankeEn attav var
överföringen dekla-ring med deklarationer skulle datoriseras och av

rationerna från företagen skulle ske elektronisktill tullen väg
EDI. Tullverkets TDS-projekt skulle därigenom före-ettvara
gångsproj EDI-området teknikekt inom för bana för denna iatt väg
Sverige. Sommaren 1993 projektet infört i enlighet med inten-var

dåtionerna 50% alla deklarationer inlämnades viaMer EDI,än av
vilket mål.snabbare vadän sattsvar som upp som

Efter tullverketbeslut inträde i januari tvingadesEU 1 1995om
tullko-till snabbt förändringsarbete för tillTDS EU:sett att anpassa

dex och den tulltaxan, Taric, framställs i Bryssel. Föränd-nya som
ringsarbetet pågick osäkerhetunder hela 1994 och kunde stortrots

årets utgånggällande lagstiftning färdigställas före ävenom om
mycket den tidigare arbetsbesparande funktionaliteten i systemetav

återupp-tvingats bort. först under kunnatDet 1997är systemetsom
byggas med full effektivitet.
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Andelen elektroniska dokument har kontinuerligt ökat med det
undantaget i samband med inträdet skedde vad kan be-EU-att som
traktas omstart.som en

december1997 uppgick andelen elektroniska dokument tillFör ca
det% totala antalet 000.75 360av

Tullverksamheten hanterar informationsflöde underett som sena-
år ställer allt högre krav snabb och rationell hantering. Kravenre

från mångadetta kommer håll.
kräverFöretagen snabb handläggning i klareringsverksamheten.

kräver ocksåDe snabb, enkel och lättbegriplig information tull-om
regler och förändringar dessa. förändringar införandetDeav som av

har inneburitEDI i företagens transportrutiner och i tullens hand-
läggning ärenden kräver tillgänglighethög och snabba svarstider.av

kontinuerlig vidareutvecklingEn EDI-funktionen viktig förär attav
inte företagenssig eller tullens verksamhet. väl funge-Enstöra vare
rande EDI-ftmktion mycket viktig för tullen med nuvarandeär att
bemanning skall kunna fungera

tullens utfärdarEU regelverk och tulltaxa och andra be-styr
stämmelser. snabbt infonnationsutbyteEtt med olika enheterEU:s

kmv. ökande återrapporteringEtt krav snabb tullrelate-är ett av
rad data ocksåhäver fråntullen har effektiva vilka dataatt system
kan hämtas och sammanställas alltför mycket manuellt arbete.utan
Detta kräver framtagande bättre verktyg finnsvad idag.änav som

Även olika svenska myndigheter skärper kontinuerligt kraven
snabb återrapportering från Tullverkets sida.

Även tullens personal framträder alltmer lcravställare.egen som
datoriseringDen Tullverket genomfört årenunder de senastesom

har också ökat datamognaden och kunnandet inom den organi-egna
sationen. Många möjligheter till ytterligare förenklingar och för-ser

Övergångbättringar med TT-teknik från teckenbaserade termi-ny
naler till grafiska allterminaler möjligheter arbeta effektivareattger

TDS, för teknik Intranet/Intemet, ochmot öppnar ny som ger nu
också för första gången tillgångtulltj till effektiva pro-

för det löpande kontorsarbetet.gram
Två tvingande förändringar påverkartulldatasystemetstora av

starkt Tullverkets IT -verksamhet under den treårsperio-närmaste
den. gällerDet systemändringar inför 2000 och anpassningen till
EURO.

Under de två åren riktas tvåEU-kravennärmaste mot systemom-
råden. förstaDet gäller utvecklandet TRANSIT-systemett nyttav
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eller i fallmed,komma tillEDI-trafik förbaserat varträttaatt
transite-samband medbedrägerier ikraftigt förbättra, skyddet mot

uppbyggnadensystemområdet gällerring. andraDet ett gemen-av
datakommunikationsnät.transeuropeisktsamt

projektönskemål, vilkarad EU-relateradeövrigt finnsI avsesen
undergenomföras 1998 1999.-

ñån med januarioch 1RISK-projektettidigare redovisadeDet är
skalländringarna i TDSinförandefasen. föreslagnainne i De1998

åtgärder för bl.aVidare planerasgenomförda 1998. annatvara mars
efierkontrollsystemetuppbördssystemet och

i Bryssel. Dagli-och uppdaterastulltaxa, Taric, framställsEU:s
till respektive med-överföring ändringstransaktionersker avgen

inarbetas ifor den informationenlemsland attsom ansvarar nya
näringslivetinformation tillgällande arbetstulltaxa Behovet utav

svenska tull-tidigare. detdärigenom blivit Ihar avsevärt större än
tull-och spridningsker automatisk uppdateringdatasystemet aven

ocksånäringslivet harservice tilltaxeändringama. För att en spe-ge
koppla sig.frågedator till vilken företagen kanciell öppnats, upp

ñågesystem användsfår då tillgång TarictillDe mot avsomsamma
Frågetjänsten används i ellertulltjänstemärmen.de svenska större

cirka företag. tjänst kommermindre omfattning 40 Denna att sesav
gränssnittenhetligtför kunna Internet. Ett ut motöver att överges

Tullverket.såväl företagen förföretagen skulle förenkla för som
elektroniskTullverket tillgång tillSedan januari har1996 post
användare utökassåväl nivå. anslutnacentral lokal Antaletsom

ocksågradvis och cirka interna600. Det postsystemet ärär an-nu
rekommendationer medslutet till enligt StatskontoretsInternet

kontaktmöjlighet medMIME-standard. Tullverket har därigenom
internationellt.såvälandra myndigheter, företag nationellt som

Övergång ske undertill grafiskt kommer närmastee-postsystem att
året.

"WWW-server"informationsspridning harFör Internetvia en
tullin-omfattar aktuellbyggts och anslutits till Intemet. Denupp

införsel- ochformation "tullen informerar","tullnyheter", ut-som
pågårnärvarandeutbildningsmaterialförselbestämmelser, Förm.m.

förkommande produktionsmiljönden Intra-översynen av
hur informationnet/Intemet. skall blandDen annat svaret en-ge

spridas.skall förvaltas ochligt informationsutredningen INFO 97
Tullverkets fortsattaavsedd grunden förT-plan läggaEn I att

pla-i november 1996.IT-arbete under perioden 1997 99 Iantogs—



1998:1848 SOU

beskrivs den inriktning skall för Tullverketsgällanen som
IT-arbete, och här fastställs också plattformvilken teknisk skallsom
byggas upp-

har åtgärderUnder 1997 rad inledande vidtagits. Denen nya
plattformen har börjat införas gradvis i organisationen. samtligaI
regioner har i placerats samtidigt rad utbild-nätet utservers som en
ningsinsatser genomförts.

Under perioden planeras införande platt-1998-1999 totaltett av
formen inom hela organisationen. befintligai utbytetTempot av
terminaler till allterminaler påverkas dock enligt Generaltrtllstyrel-

restriktioner Påi budgeten. applikationssidan förväntas in-ettsen av
förande igång,och komma omfattningEA- PA-systemav nya men
och tidplaner för detta arbete kan inte fastställas förrän efter utförda
förstudien
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Vårt utifrån och inangreppssätt -

Vårt för denna utredning betraktaangreppssätt Tullverket uti-är att
från, dvs. utgå från de Tullverket till föratt och undersökaärsom
hur Tullverket klarat tillgodose dessas behov. Vår utvärderingatt
utgår från ambitionen på frågan hur bra tullen förmått lösaatt svara
detta uppdrag.

TullverketVem till förär

Under utredningens gång har det stått klart för det ingalundaattoss
självklart inom Tullverket vilkaär Tullverket till för. Vi inlederär

därför med diskutera vilka Tullverketatt till för ochatt äranser
därefter vilka behov dessa har.

Genom Tullverket statlig myndighet detatt självklartär är atten
Tullverket till för uppfylla de kravär regeringen ställeratt som
verksamheten. Indirekt därmed riksdagen ochär EUäven upp-
dragsgivare. Tullverket står dock i direkt lydnadsförhållande enbart
till regeringen. Regeringen har direktivrätt, vilket sig riksdagenvare
eller har.EU Riksdagens och intressenEU:s kanaliseras via rege-
ringen. Som uppdragsgivare betraktar därmed enbart regeringen,

förordningarEU:s gälleräven direkt för Sverige medlems-om som
och därmed indirekt för Tullverket..stat

Även kommissionen6Förvaltningspolitiska har tagit fråge-upp
ställningen:

Det viktigt det inom myndigheterna finnsär levande insiktatt med-atten
borgarna deras uppdragsgivare, de finansierasär med allmänna medel,att

de redovisningsskyldiga infor detär allmännaatt och de skyldigaatt är att
behandla alla medborgare lika. Allmänintresset ska styrande.vara

medborgarens tjänst samlad forvaltningspolitikEn for SOU 1997:57staten-
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Är näringslivettillför allmänheten ochTullverket

beslutatRegelverket inteTullverket det.Vår uppfattning ärärär att
inom givetuppgift bl.a.Tullverket, Tullverkets ettär attutan re-av

förtullningsköta singelverk underlätta för företagen att genom en—
utifrån deskall tulleneffektiv och riktig uppbörd. Därutöver re-

ifråga såväl utförsel vissastriktioner in somav varorom som —-
deriksdagen förklaratsina förtroendevalda iallmänheten attgenom

såväl inreeffektivt förhindra illegalavill ha, övertransporter som
yttre gräns.

ståndpunktsåledes örvaltningspolitiska kommissionensVi delar F
vårautgångspunkt föroch har denna För myn-resonemang. ensom

riktadså sin verksamhetdighet Tullverket- har delstor avsom som
vidga uppdragsbegrep-näringslivet- det dock självklartär attmot

näringslivet.från medborgarna till innefattaatt ävenpet
därmed identifieratochprimäraDe attorgan grupper som

näringslivet.för allmänheten ochTullverket till är regeringen,är
många myndighe-uppgifter fördessa fullgör TullverketUtöver

dekustbevakningenräkning. Riksskatteverket, polisen och ärters
ñnns det 20-talviktigaste samarbetsmyndighetema. Därutöver ett

Sjö-däribland Jordbruksverket,andra samarbetande myndigheter,
Naturvårdsverket ochCentralbyrånfartsverket, Statistiska SCB,

Kommerskollegium.
regering-vår intresseVi i analys verksamhetenägnar störstav

dessas krav och behov.allmänheten och näringslivet Där-samten,
medsammanhang beröra samarbetetkommer vi i olikautöver att

Övriga myndighe-kustbevakningen.polisen, Riksskatteverket och
endast undantagsvis beröras.kommerter att

Vilka krav och behov har dessa

direktivRegeringens

statsförvaltning-Regeringen har enligt grundlagen förett attansvar
såle-skallbedrivs effektivt och rättvist Myndighetsutövningenen

så uppnås Vidaredes ske bästa resultat till minsta resursinsats.att
får någon bekostnad, allainte enskilda intressen gynnas annans

bl.a.ska behandlas lika. Regeringen uttalar sina krav Tullverket
årligendet regleringsbrev utfärdas.genom som

målRegeringens krav samlas i fyra övergripande för Tullverket:



SOU 1998: l 8

effektivt fastställaAtt och uppbära tullar, mervärdesskatt och0
andra skatter avgifier så riktig uppbörd kan säker-samt att en
ställas.

Att övervaka och kontrollera trafiken fråntill och utlandet så att0
bestämmelser in- och utförsel efterlevs.om av varor

samla inAtt och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken0
så underlag god kvalitet kan inges.att ett av

vid fullgörandeAtt sina uppgiñer verka för kostnadernaatt0 av
för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet
och inom Tullverket tillhandahålla god service så densamt atten
legitima handeln med tredje land underlättas i möjligastörsta ut-
sträckning och det legitima varuflödet inom inte hindras.EUatt

Till detta ska läggas regeringen har verkställa det målatt att som
riksdagen har fastställt for narkotikapolitiken, dvs Sverige skaatt

narkotikañitt samhälle. kan konstaterasDet detta målett att ärvara
mycket långtgående och ställer höga effektivitetsloav hela of-
fentliga sektorn det ska uppnås.om

Allmänhetens behov

Allmänheten har sina folkvalda uttalat vissa inteattgenom varor
restriktioner får föras in sig inre ellerutan över Deyttre gräns.vare

viktigaste restriktionsornrådena narkotika, alkohol och tobak. deIär
prioriteringar regeringen gjort för Tullverkets arbete har narko-som
tikakontrollen givits högsta prioritet kontrollen alkohol ochsamt av
tobak hög prioritet.

narkotikakontrollenVi våri analys i första handtar Vi harupp
studerat alkohol- och tobakskontrollen.även

Allmänhetens krav verksamheten kontrollen vid åär att gräns
sidan ska så effektiv andel den narkotikaatt storena vara en av som

förs ska hand åTullverketöver gränsen andra sidantas om av men
inte "stör" så mycket onödig därmedochgränspassagen att väntan
irritation uppstår.
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Näringslivets behov

förenklades tullprocedu-samband med Sverige gick med i EUl att
praktikenvid handel med EU-land drastiskt. I ärannat proce-rema

återstår han-enda kravdurema borta. Det är ett att rapporterasom
förtill s.k. Intrastatrapportering dvs.deln SCB, EU:s system rap-

så för in-inom Tullverket längeportering handeln EU. änav svarar
samlandet denna statistik.av

utanför förändrades dockdet gäller handeln med länderNär EU
fiihandelsbestämmelser-tullbestämmelsema betydligt. svenskaDe

underlätta han-med tullbestämmelser syftar till attersattesna som
såledesdeln inom vid s.k. tredjelandsgränsEU. Svensk tull ska

Bestämmelser infördessköta förtullning för hela räkning.EU:s som
svåra förståmed traditionella helt behovetsvenska har varitögon att

svårigheternäringslivet innebar den ökade komplexitetenFörav.
frånoch behovet information och service tullen ökade. dennaAvav

målanledning kompletterades Tullverkets övergripande med ett
servicemål.

således såvälnäringslivet har detta inneburit förenklingFör som
det Eftersom land med starkt beroendeSverige ärmotsatta. ett ett av
handeln med länder utanför det uppenbart detEUäven är äratt en
viktig uppgift för Tullverket inom för det givna regelver-att ramen
ket alla underlätta näringslivet, så handeln medförsätt ävenatt
länder utanför fungerar fnktionsñitt.EU

Näringslivets har således behov den internationellaett attav
handeln underkastas så enkelt effektivt tullförfarandeochett som

ocksådet givna regelverket medger. detta ligger näringslivetI att
har intresse de försöker fuska effektivt ska upptäckas.ett attav som
Näringslivet har inget intresse illojala företag försöker skaffaattav
sig konkurrensfördelar fuska.attgenom

Vi kommer för övrigt i det följande visa den samla-störstaatt att
bestårde samhällsnyttan effektivisera tullprocessen i för-att attav

såenkla långt möjligt för företagen då den totalamerparten pro-av
cesskostnaden för tullärenden ligger företagen.hos
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El Näringslivets
583 uppskattade kostnad för

tullprocessen mkr

El Tullverkets kostnad för931
infrastruktur, klarering,
revision, uppbörd

Totalkostnaden för tullprocessen

Näringslivet har i olika sammanhang framfört kritik Tullverket,mot
vilket bl.a. påtalats i skrivelse till utredningen från Industriför-en
bundet. skrivelsen framhållsI dock förbundet Tullver-att attanser
ket ändrat inriktning och börjat bli lyhört för behoven hosäven nä-
ringslivet

Industtiförbundet har under ofta kfitiserat Tullverket för attsenare man
inte beaktat synpunkter frånoch förslag den svenska industrin. Särskilt
kraftig har kritiken varit dett gällt de regler för exportklareiingnär ex som
tullen infört resultat Sveriges medlemskap i och TullverketsEUettsom av
regler och tillämpning avseende tulltillägg och övriga sanktioner.

Låt mig därför inledningsvis påpeka det därför mycket glädjandeäratt att
fördet närvarande flera håll inom Tullverket sker utveckling motnu en

ökad förståelse för näringslivets villkor. förstatänker här i handJagen
arbetet inom den sk Informationsutredningen Info-97, Säkerhetsutredning-

och i viss mån RISK-projektet. dessa projektI har tullen in-även treen
tagit för näringslivet mycket rimlig hållning.en
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Tullverkets dvs arbetsflödenprocesser,

Vårt betrakta Tullverket utifrån och innebärangreppssätt att— -
också inte den inre såorganisation efter-att ägnar stort utrymme,

sådan beskrivning inte något bra beskriver sigsättsom en vare
vad utförs eller hur det Vi kommer dock kommenteragörs. attsom
organisationen och lämna antal förslag till förändringar i slutetett

rapporten.av
För det betydligt intresse studera deär större attoss av processer

dvs. arbetsflöden Tullverket har for tillgodose behovenattsom- ~
hos de Tullverket till för. Genom undersöka ochär att mätasom

går det uppfattning effektiviteten i Tullver-attprocesserna en om
ket.

Huvudprocessema dialogen med omvärlden-

Vi utgår från de huvudprocesser normalt ñnns i tjänsteproduce-som
rande organisationer såledesoch inom Tullverket.även

braEtt tullarbete kräver dock de finns hosävenatt processer som
näringslivet och allmänheten beaktas. Om till exempel företagens
och tullverkets inte fungerar gårihop åstad-det inte attprocesser
komma bra tullarbete. Vi har sammanställt de viktigasteett proces-

för tullens samarbete med allmänheten och näringslivet iserna en
huvudprocesskarta, vilken framgår bild.av
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Tullverketde Tullverket tillför HosHos är
värdeskapande ardeskapandc värdeskapandevärdeskapande Externt InterntInternt Extem v

Företag och
allmänhet Tala behovom Identifierabehov

Utveckla
tullprocesserna

lnhåmtakunskap
intresseSkapa

ochlojalitet

TillhandahållaQ infrastruktur Ledning.1

m Budget
följnin.Lämna

underråltelser IIII
Huvudprocesserna

Vår uppfattning bra tullarbete följer flöde händelserär att ett ett av
framgårprocesser, vilket processkartan tjocka pilar, Därut-av

finns mångadet andra flöden mellan tunna pilar,över processerna
de bidrar till bra tullarbete.även ettsom

bra tullarbete börjar med Tullverket skaparEtt ochintresseatt
lojalitet för åtgärder.verksamheten rad olika kanDessagenom en

informativ karaktär, dvs Tullverket i olikarent attvara av samman-
hang informerar verksamheten och de tullbestärnmelserom som
finns. kan allt frånDet anslag vid tax-free butiker flygplat-vara

till omfattande service till näringslivet till exempel In-överser en
temet.

och allmänhetenFöretagen inhämtar kunskap och talar sinaom
behov. behov skifiarFöretagens i hög utsträckning. Behoven ser

småföretaghelt olika för importerar leksaker jämfört medut ett som
storföretag lastbilar.ett exporterarsom

Efiersom Tullverket- så gårdet bör tillgodose alla skiftan-gott —
de behov krävs välutvecklade för identifiera behovenattprocesser
och dessa utveckla tullprocesser.omsätta attgenom

fyra huvudprocessema skapaDe och lojalitet, inhämtaintresse
kunskap, tala behov och identifiera behoven desina ärom processer

tillsammans den systematiska dialogen mellan Tullverketutgörsom
och näringslivet.
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bestårinfrastruktur.tillhandahållsTullprocedurer Denna avsom
laboratoriet ochtulldatasystemet, upplysningstjänsten,till exempel

förhandsbesked.besluta olikaatt typerom av
såväl företagen i deras tullarbeteanvändsInfrastrukturen av —

produktion huvudpro-förtullning och i tullenshuvudprocessen - -
tullarbete.cessen

lämna underrättelseroch allmänheten kanFöretagen även om
exempelvis telefontips elleroegentligheter brottslig natur, genomav
tullarbete.naturligt i företagensett stegsom

för ledning, budgetleds ledningsprocessProcessema engenom
och uppföljning.

produktionHuvudprocessen Tullarbetet tullens-

Tullverkets produktionsprocesser finns i huvudprocessen ullarbe-T

tet.

UtIn z i

I SCBIntraslal
Lämna ld I -kH sstatisnanedeklaration Företag

ørdbruks-J
verketIll.UppbördiFöretag.

Klarering Riksskatte-vaqaersoner verket
L

EU RRVgUnderrättelse
paning Siame-

myndigheten. kranRevision Z
ÃklagareSanktioneriGiänskontroll

l l Bram-
registren,polis‘arbetandeamdigheteryn BeslagTullverketProcesserinnei : ,-egg,-gm;

Huvudprocessen Tullarbetet

viktigaste kontakten mellan företagen och Tullverket skerDen ge-
företagen lämnar deklarationattnom en

delprocessen klarering sker all deklarationsgranskning och ef-I
ellerterkontroll. Deklarationema kan import, transite-exportavse

såväldvs. förs Importdeklaratio-EU.ring, att uten vara som ur
dåkan flera olika Dels direktförtullning, allaske sätt.ner som en
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uppbördsberäkning klaras vid tillfälle. Dels ifonnaliteter och ettav
dådå hemtagningsanrnälan sker vidtvå först s.k. gränsen,steg en

därefter följs med s.k.vissa formalia klaras och 2stegupp enav -
då lämnas tilldeklaration resterande formalia klaras av, som upp-

ingårklareringen fysisk varukontroll, antingen tillbörden. I även
frågeteckenföljd det ñms tveksamheter och i deklarationenattav

slumpmässigt till följd krav.eller EU:smer av
från klareringen uppgifter till handelsstatistiken.Vidare lämnas

samband med sker viss gränskontroll.I Dennaävengränspassage
baserad vad inom Tullverket kallas för "tullarintui-kan vara som

ellertion" eller tips underrättelser.genom
det konstateras orikfigheter i klareringen eller i gränskon-Om

någon bestå fråntrollen sker form san/trion. kan alltDennaav av
långaeñer- eller upptaxering till för varusmugglingsbrottgrova— —

fängelsestraff förseelser utanförleds vidDenna grövreprocess
Tullverket åklagare kopplasallmän in och ärendet kanattgenom
till domstol.allmän

Tullverket har för räkning hand insamlandetSCB:s även om av
skers.k. Intrastat-statistiken, dvs. uppgifter den handelom som

mellan EU-länder och företagen enligt lag skyldig lämnaär attsom
upplysning Avsikten helt ska dennaSCBär att ta överom. process.
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Utvärdering Verksamheten årenav

1993/94 1997-

vår analys harI valt så helt utgå från det siffenmder-att gott som
lag Generaltullstyrelsen har lämnat harDärutöver givit ettsom
uppdrag till Folkhälsoinstitutet för vår räkning ñam under-att ta ett
lag för bedömning tillgången narkotika i Sverige. Vi haren av

erhållit underlag från Rikskfiminalpolisens underrättelseav-även
delning.

den analysFör gjorts utifrån dessa underlag står utredningensom
för såväl beräkningama slutsatserna.som

kunnaFör bedöma effektiviteten i tullens arbete avseendeatt nar-
kotikakontrollen erfordras uppskattning vilka samhällseko-en av
nomiska kostnader den i landet förbrukade narkotikan leder till. Då

inte funnit några sådanaentydiga uppgifter har i detta fall gjort
antaganden och bedömningar.egna

Tullverket har klarat mycket och svårstoren

omställning bra

sambandI med Sverige gick med i tvåfickEU slagsatt gränser,
och inre Inreyttre EU-land, bl.a.gräns. gräns är gräns mot annat

Finland Yttre icke EU-land, bl.a. så-gräns Norge. Förär gräns mot
väl kontroll resande varutlödet gäller olika regelverk för ytt-av som

respektive inre För varuflödet försvann tullplikten vid inregräns.re
behölls vid Kontrollbefogenhetemagräns iyttre gräns. ärmen

praktiken i lika vid och inre bibehållandeEttstort sett yttre gräns. av
kontrollbefogenheterna vid inre resultat medlem-gräns ettvar av
skapsförhandlingarna. För Sverige det i första hand kontrollär av
narkotika, alkohol och tobak intresse.ärsom av

För tullen innebar införandet inre häftengräns att änav en mer av
all klarering, tull- och momsuppbörd försvann, vilket i sinsamt tur
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kla-till lägretullen behövdeinominnebar att anpassas enresurserna
reringsvolym.

anpassningenTullverket klaratkan konstaterasSammantaget att
Tullverketregelverk bra.anslagsnivåsåväl lägretill ett nyttsomen

sin verk-påtagligt fick ändramyndighettroligen den mestsomvar
klara-omställningmycketEU-inträdet.samhet till följd En storav

kort tid.des

deklarationwolymerKrqfligt minskade

med 60%.kraftigt, totaltminskadeDeklarationsvolymema sett ca
Tullverkets anslagneddragningenbeslutaderiksdagenDen avav

vidmånga ñck slutadetta innebarmed anledning att personerav
avgångnaturlig ellermånga lösas medfall kunde dettaTullverket. I

för flertalet in-förtidspensionering,erbjödsatt mengenom personer
följd bestäm-blev tillsades Följ dennebar det dock deatt avupp. -

och vanligensist anställdaarbetsmarknaden demelserna att-
medelål-har inneburitblev uppsagda.därmed de Detta attyngsta

fömyelsendettahöjts. Ofla innebärdern inom Tullverket att av
undantag.försvåras. Tullverket ingetverksamheter är
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kompliceratNytt regelverk med fler möjlighetermer —

Genom medlemskapet i Sverige vidEU tredjelandsgränsär arrsva-
rig för förtullning för alla medlemsländemas räkning. Följden av
EU-medlemskapet blev Sverige har tillämpa föränd-även att att ett

och delvis komplicerat regelverk inteDet bararat ärmer mer
komplicerat det också svårare förändra och förnya. tidiga-är Detatt

frihandelsinriktade regelkomplexet utarbetat för exklusivtattre var
tillfredsställa svenska och dämred svenska företags intressen.- -
Det EU-regelverket resultatet förhandlingar mellan med-ärnya av
lemsländema. Genom det förhandlingsresultat ocksådetatt är ett är

kompromiss mellan olika medlemsintressen, där Sverige blotten är
bland flera länder. Kompromisserna ocksålederett ibland till att re-

gelverket inte alltid entydigt för tolkningar.är utan utrymmeger
Ofta kan olika tolkningar leda till helt olika uppbörd, med olika ef-
fekter för företagen.

tolkningar,Dessa vanligen orts Tullverket, har inte varitsom av
kritik från näringslivet, tyckt tullens tolkningarutan iblandattsom

varit onödigt stela svåraoch tillämpa någotI enstaka fall haratt
klagomålen gått så långt regeringen tagit ärendet och till-att över
rättavisat Tullverket.

dettaI sammanhang ska det framhållas det för tolk-att utrymme
ningar det regelverket innebär i sig också innebär möjlig-som nya
heter. Regelverket olikt den svenska rättstraditionen dåär det inne-
håller så mycket tolkningsmöjligheter. tullen innebärFör regelver-
ket därför inte självklart komplexiteten ökar, också bety-att utan
dande möjligheter i takt med Sverige lär sig arbeta i denatt att nya
miljön. börDet därför utmaning för tullen söka enklaattvara en
lösningar, i sig innebär den till ökade komplexitetenattsom synes
kan med flexibilitetersättas

Trots till komplicerat regelverk införts haratt ett nytt synes mer
medlemskapet företagen då så del handeln skergynnat storen av
inom där tullfrihetEU, råder. För eliminera avigsidan medatt ett

komplicerat regelverk för tredjelandshandeln det viktigtärmer att
Tullverket effektivt och smidigt förtullningenär ett sätt anpassar
till de svenska företagens behov och inom för det givnaramen re--
gelverket tolkar bestämmelserna för de svenska företagenett-
acceptabelt sätt.
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Ändrade kontrollbefogenheter

också kontrollbefogen-ändradesEU-anslutningensamband medI
rådde osäker-kontrollpersonalenBlandvid inreheterna storgräns.

ochvid inre Ihadepersonalenbefogenhetervilkahet om
Gré1nskontrolutredningen7 fråga, kom dennaklarlade dennamed att

innebarfråga narkotika EU-skingras.osäkerhet Iatt om
rutinerförhållande till deförändring ipraktiken ingenianslutningen
anslut-formella skillnadanslutningen.fore Dengällde somsom
slump-fick väljaskontrollobjekten inteinnebarningen utattvar

misstanke förnågon formmåste finnasmässigt, det attutan enav
kontrollen islumpmässigadenfå Eftersomkontroll ska ske. stort

skillnad.blev det ingenföre anslutningeninte förekomsett

Kostnadsutvecklingen

och draverksamhetenutvärderingför kunnaVi har göraatt aven -
delför Tullverketshar inneburitEU-medlemskapetvadslutsatser -
hös-åren Efiersom1994 1997.verksamheten förjämföravalt att -

medlemska-införförberedelsearbetetpåverkadepåtagligt1994ten
jäm-höstinternutbildning, dennabl.a. massivi form ärpet, urenav

budgetåretanvändavaltVi harförelsesynpunkt inte intresse. attav
Därefter harmedlemskapet.jämtörelseåret före1993/94 ta-som

Generaltullstyrelsensutgått frånåren och 1996git med 1995 samt
oktobergjord i slutethelåretför 1997. Prognosen är avprognos

återge rimligt utfall.väsentliga dragoch torde i alla1997 ett

varandraproduIcIIvitet.sf‘rbc&#39;ittringIrflationen och krav på tar ut

åren bör hän-mellan de olikakostnadsutfalletjämförakunnaFör att
årenhar för de fyrapenningvärdesförsämringen. Dentilltas va-syn

produktivitetsutvecklingockså till denskarit 5%. Hänsyn tasca
teknikmodernaretill följdbör klaraverksamheteralla attavsom

produktivitetsökningenNormalt börintroduceras.successivtm.m.
tidsperiodenaktuellaför denuppgå vilkettill 2% ettgerper

enkelhetsförVi väljerproduktivitetskrav 7%.sammanlagt attom

7021996:719,SOU SFSSkyddet vid den inre 1994:31,7 gränsen



SOU 1998:18 63

skull dessa såvarandra de nominella kostnademaanta att tar ut att
för de jämförda åren direkt jämförbara.är

Kostnaderna har minskat qer9% E U-ansl :aningen

Kostnaderna för den totala verksamheten har årenunder 1993/94
tills hänsyn såvältill inflation normalt kravtas ettnu- om som
produktivitetsutveckling minskat med 9%.ca-
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-9- Tullverkets kostnad för infrastruktur, klarering, revision, uppbörd
-E- Gränskontroll, underrättelse och spaning
-9- Ledning

Övrigt+

Totala resursförbrukningen

Kostnaderna för /darering har minskat med 23%, volymema med 60%

Kostnadema för klareringen har minskat med 23%. Som järn-ca en
förelse ska dock erinras deklarationsvolymema har minskatatt med
60%. dennaI jämförelse har lagt in revision, statistik ochäven
uppbörd under begreppet klarering. endaDen verksamhet harsom
minskat sina kostnader i takt med volymrninskningen uppbördenär
Övriga har ökat sina styckkostnader.
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oförändradegräinskontrollKostnaderna för är

ibrottsbekämpninginklusivegränskontrollen,för ärKostnaderna
för-dettakonstaterarperioden. Viunderoförändrade ärattsettstort

internt ifinnsuppfattningmed denintevånande. Det stämmer som
fram-ochregionernaisåväl centraltorganisationen somsom --

föruppfattningfinnsAllmänt gräns-tillförts att resursernaenoss.
brottsbekämpning minskatkontroll och avsevärt.

denmöjligenkanmissuppfattningentillförklaring attEn vara
ochminskatkontroll harverksamhet mest resursernasom syns -

har ökat.spaningsverksamhetenochundenättelse-till
analys kostna-erhålls vidförklaringEn noggrannare avenannan

betydligthar ökatpersonalkostnaden timmevisarderna, att persom
antaletreduktionmedharinflationen. Detta möttsän an-avenmer

således färre tim-Totalt arbetas detgränskontrollen.iställda bl.a.
underrättelse-fler ikontrollverksamhetendirektai den menmar

verksamheten.
och kost-kostnademadock de internasynvinkelsamhälletsUr är

intresseunderordnat intresse. Detnadsfördelningen ärär avsomav
uppnåtts församhällsnyttaoch vilkensamlade kostnadenden som

föreresursförbmlmingendärförkostnad Vi konstaterardenna att
vilkenTilloförändradår i1997EU-inträdet respektive är stort

följande.återkommer vi i detuppnåttssamhällsnytta som

oförändradbudgetenandelLeahingskostnademas iär stortav

oförändrade ochiandel budgetenLedningskostnadernas är stortav
minskatharkostnaderbudgeten.hela Dessaför 1997 7% un-ca av

året föresedan EU-hela budgetTullverketslika mycketgefär som
inträdet.

Övriga medkostnader ökat 100%har

Övriga awecklingskostnader,bl.a.vilket omfattarkostnader -
tulluppgiflerräkning,myndighetersandrauppgifter försanktioner,

medhar ökatnaturvårdsuppgifteroch vissaför Norges —
tillsmå förhållandeiförhållandevisDå kostnaderdessa100%. är

gransk-någon djuparegjortår har inte1997helheten drygt 4%
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Ökningenning dem. förklaras åtminstone delvis tillkomman-av av
de uppgifter i exportkontrollen för Jordbruksverkets räkning.

Slutsatser utvärderingen helhetssynen behöverav -
utvecklas

de följandeI fyra kapitlen finns utvärdering Tullverkets klare-en av
ring, gränskontroll och resursallokering. De slutsatser drarsom

utvärderingen är:av

Helhetssynen behöver utvecklas0
Den interna resursfördelningen behöver utvecklaso
Strategiska utvecklingsprojekt bör ledas med fastare hand ñån0 en
Generaltullstyrelsen
Generaltullstyrelsens roll strategiskt ledningsorgan behöver0 som
utvecklas

Vi helhetssynen behöveratt utvecklas, vilket anknyter till svå-anser
righeterna prioritera Detta innebäratt deträtt. behövs strategiatt en
för prioriteraatt rätt.resurserna

Detta märks såväl kontroll och underrättelse för klareringsom
och revision. Det finns vilja hos centrala byråer medverka iatten
prioriteringen enligt vår uppfattning den centrala led-tyngsmen
ningen alltför mycket operativa uppgifter,rent egentligenav ärsom

del produktionen. Så långt det möjligt och rimligten är bör där-av
för operativa uppgifter föras till den regionala nivån.över

Kopplingen i den inre resursallokeringen mellan och kost-nytta
nad behöver utvecklas. Att styra de vikti-rätt ärresurserna en av

strategiska uppgifternagaste för centralmyndigheten. skulleDen
kunna fimgera mycket bättre.

Till detta vill lägga det såvitt erfarit inte finns någonatt utar-
betad vision, dvs. bild hur verksamheten skulle kunnaen av utse

fem -till tio år. Vi bedömer denna bildom att central betydel-är av
för verksledningen skaatt kunna leda kommande förändringsar-se

bete. Det utifrån visionär verksamheten strategin i för-en av som
ändringsarbetet kan läggas fast.

3 18-0089
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Utvärdering klarering och revisionav

Kvaliteten i klaieringsprocessen

Tullen har ort vissa mätningar kvaliteten såväl de deklara-av
tioner kommer in till tullen de deklarationersom som som

Ändagranskats. till 90% inkommande deklarationer har vi-upp av
Återstårnågonsig ha form fel, många docksat oväsentlig att.av av

dock många fel de inte -leder till felaktigrättassom om en upp--
börd. Ävenkan såvälDema for hög låg.för efier deklara-vara som
tionsgranskningen återstår många fel. Enligt uppgift innehåller 35%

deklarationema fel påverkar uppbörden, iblandav avsevärt.som
Resultatet såväl for hög lågför tull debiteras.är att Detta ärsom

naturligtvis otillfredsställande.

Kostnader i förtullningsprocessen

Företagens kostnad troligen ler/deklaration200är änmer

Vi har erhållit uppgifter från svenskt företag dess kost-ett stort om
nader i samband med förtullningsarbete. Företaget troligenär repre-

dåsentativt ådet sidan förhållandevis å andra sidanär stortena men
inte till alla delar utnyttjar de möjligheter b1.a. tulldatasystemetsom
medger. Företaget har organisation för hantera tullfrå-atten egen

beräkningDen gjort detta företag år 1997 har kost-är attgor. en
nad kr213 deklaration. deklarationerDessa mixärom ca per en av
alla förekommande tullärenden, exklusive intrastatanmälningar.

Intrastatarnnälningama för detta företag beräknas till 12
kr/anmälan, vilket troligen innebär företaget för den handelatt som
sker inom dännedEU har fått väsentligt minskad kostnad, etter-en
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handelnutförs fortullrelaterade arbetedet endadetta är somsom
EU-inträdet.eftermed EU-länder

Iadeklaration 134kostnaderTullverkets ärper

förkostnaderfördeladedeklarationkostnaderTullverkets ärper
dettaTilloch uppbörd.statistikrevision,klarering,processerna

laboratorie-infrastruktur tulldatasystemet,kostnader förkommer
ledningförKostnaderm.m..upplysningstjänstochundersökningar

utanför.liggerm.m.

kr100,0
kr90,0
kr80,0
kr70,0
kr60,0
kr50,0
kr40,0
kr30,0
kr20,0
kr10,0
kr0,0

199719961993/94 1995
kr/deklarationInfrastruktur-6-

kr/deklarationKlarering-B-
kr/deklarationHandelsstatistik--

kr/deklarationför uppbördKostnad-|E-
kr/deklarationRevision-9-

deklarationStyckkostnader per

fim1sfigurenframgår figur. IStyckkostnadema ävenavprocessper
kontrollrespektiveoch spaningunderrättelsestyckkostnader för per

narkotikabeslagtaget gram
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1:~/deldarndon
Lämna Handelsslatistik

deklaration

80:-/deklaration
Klarering

4:-/dekhratlon
178:-Igram UppblirdUnderrättelse
Spaning

10:—ldekl.wn-ntlon
Revision

410:-/gram
Grfinskontroll

Styckkostnader i årTullarbetet 1997

Samhällets processkostnad deklaration tilluppgår 350 kr ellerper ca
totalt miljarder5 kronor årca per

företagenFör och Tullverket tillsammans kan därmed processkost-
naden deklaration uppskattas till 350 kr.per ca
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Tu llenFöretagen

38:-ldekllratlonTillhandahålla
infrastruktur

213:-Ideklarntlol
Förtullning

91:-/deklaradon
Tullarbetet

Styckkostnader i huvudprocesserna

totala kostnad för hanteraräkna kan samhälletsMed detta attsätt att
tilltredje land uppskattas 1,5legala varuflödetdet över gräns mot

såväl näringslivetsår. Till detta kommermiljarder kronor somper
overheadkostnader.statens
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Handelsstatistik Kostnad for
1% uppbörd Infrastruktur

11%Revision
3%

Klarering
23%

Näringslivets
kostnad

1%6

Fördelningen processkostnaderav

Genom jämföra fördelningen processkostnader mellanatt nä-av
ringslivet och Tullverket framstår det självklart den störstasom var
samlade besparingen går uppnå, dvs. så långt gårdetatt attgenom
förenkla regelverket och Tullverkets rutiner till företagensanpassa
behov till inkommande deklarationer ifyllda.samt att att är rättse

de kommande årensFör arbete inom Tullverket bör det vara en
självklar prioritering medverka till detta.att

Komplexiteten har ökat med 20%

Införandet regelverkEU:s och klassificering har med-av av varor
fört krañig ökning komplexiteten. Vi har inte utifrån deten av
gamla respektive regelverket kunnat fastställa hur mycketnya
komplexiteten har ändåökat. få någonFör form mått denatt av
ökade komplexiteten har vi i stället valt jämföra kostnader föratt
upplysningszjârzst och beslut förhandsbesked Dessa kostnaderom
ökade med året30% efter inträdet, för däreñer sjunka såatt attca
den sammanlagda ökningen från året före inträdet till i dag är
knappt 20%. braDetta med erfarenheterna inom Tullver-stämmer
ket, dvs åretdet första väldigt besvärligt då hela regelverketatt var
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hadesåväl personal företagenoch tullens attnytt anpassasomvar
mycketflyter arbetetsig till regelverk. Nuett nytt

åter-ökade kostnaden för upplysningVi den ävenattantar m.m.
deklarationsgransk-långsiktiga komplexitetsölçningen ispeglar den

komplexiteten ökat med 20%.ningen. Vi därförantar att

Rationaliseringspotentialen i klaneringen är stor -
kanske milj. kr.10050 -

Långsiktig styckkostnad

läggs styckkostnadema för klare-denna komplexitetsökning tillOm
vad styckkostnaden kanringen 93/94 fås uppskattat värde19 ett

till EU-regelverket.färdig med anpassningenTullverket ärnärvara
ungefärligdenna uppskattning mycketVi väl medvetna ärär att

iändå mått rationaliseringspotential finnsdenett sommen ger
klareringen.

jämföra styckkostnaden meddetta 1997Genom mot-sättatt
och den-för 1993/94, kr, justerarsvarande styckkostnad 44som var

möjligkomplexitetsökning kanför den 20%,antagna enomna
jämföraslångsiktig till kr. skastyckkostnad beräknas 53 Dettaca

Lång-styckkostnaden år 80 kr.med den faktiska 1997, ärsom ca
få kr, vilketdenna till 53siktigt bör det finnas möjligheter att ner

kun-tredjedel styckkostnaden längre sikt börinnebär att avca en
mil-för alla deklarationer 4,4rationaliseras bort. Omräknat cana -

joner/år årlig rationaliseringspotential 120 mkr.blir detta omen-
åtgärder ochuppnås ldävs självklart radOm detta ska att nyaen

ochså tullprocessema kan förenklasIT-lösningar kan användas, att
inkommande deklarationer minskar.antalet fel iatt

blirkomplexiteten ökat med 50%iställetOm motsva-antas att
rationaliseringspotentialen drygt mlq.rande 60sätt

rationaliseringspotentia-uppskattningardettaAtt sätt göra om
Kostnaderna för klareringsprocessenlen inrymmer osäkerheten är

servicenivå exempeli form tilltill exempel beroende vilken avav
dåöppethållandetider Minskade klareringsvolymervalts. gersom

dettakostnader. Vi väl medvetnainte direkt utslag i sänkta ärett om
tullförfarandetmöjligheter förenkladet finns goda attattmen anser

exempeloch välja andra former hög service, till IT-genom nyaav
lösningar.
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Vi väljer redovisa intervall, mkr,50 100 inom vilketatt ett —
bedömer det bör ñnnas rationaliseringsutrymme.att ett

RISK-projektet kan rationaliseringarstorage

kort siktDen möjligheten reducera styckkostnaden istörsta att
klareringen det s.k. RISK-projektet.är

Tullverket inför under år 1998 helt klarera medett nytt sätt att
hjälp det s.k. innehållerRISK-systemet. dag all formI dekla-av av
rationsgranskning någon form manuell bearbetning. korthet in-Iav
nebär RISK med hjälp riskanalyser fördela klare-ett sätt att av
ringsärenden i prioritetsgrupper, så lågärenden med risk kan kla-att

med förenklad klareringsfunktion och ärenden med högrereras en
risk kan for särskilda kontrollåtgärder.sorteras

inte bedömsDe intressanta risksynpunkt kan såledessom ur
därmed klareras helt automatiskt, dvs någon manuell insats.utan
Initialt bedöms detta 50% ärendena kunna automatkla-sätt ca av

internt tullspråk hamnar de i "grön kanal". Resterandereras,
ärenden hamnar i "röd kanal" och ska eller hanterasett annat sätt
manuellt. Bland de harrmar i röd kanal finns ärendenävensom som
normalt skulle hamna i kanal ändå plockas forgrön utmen som en
fördjupad kontroll. Detta för säkerställa den Iiskproñlgörs att som
står för den automatiska sorteringen ärenden i röd respektiveav

kanal.grön
På sikt, RISK-systemet trirnmats in, kan andelen automatkla-när

retade ärenden bli så hög Vår70%. bedömning och ävensom -
Tullverkets RISK-systemet kan betydande rationalise-är att ge en—
ring klareringen,i med bibehållen kvalitet. medel frigörsDe som
kan användas såvälför höja kvaliteten de inkommande dekla-att
rationerna utvecklad dialog med näringslivet höjaochgenom en- —
kontrollfiekvensema fysiska varukontroller.genom

uppskattaFör rationaliseringspotentialen i RISK-projektetatt
den nuvarande kostnadsmassan i klareringen mkrantas 349att av

påverkbart.50% detOm vidare RISK fullt införtär kanantas att - —
rationalisering påverkbara50% kostnader fas ratio-ge en om av en

Ävennaliseringspotential drygt 80 mkr. detta kan förefallaom om
väl högt vi ändå bedömningen RISK-systemet mycketgör att är en
viktig del i den framtida rationaliseringen styckkostnaden. Detav
ska detta inte i det föregående redovisade ratio-noteras att är utöver
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viktigaste kompo-RISK-projektet dennaliseringspotential ärutan
i den potentialen.nenten

finns bety-vår uppfattning detdelarGeneraltullstyrelsen att en
våraRISK-projektetrationaliseringspotential idande ansermen

frånoptimistiska. har Gene-föröverslagsberäkningar Det ävenär
rationaliserings-redovisaframförtsraltullstyrelsens att öppeten oro

be-leda till ytterligaredå kunnapotentialen i klareringen detta antas
dåförstå detsvårt dettaVi harsparingskrav hela Tullverket. att

bedrivaankommerinklusive Tullverket,varje myndighet, att
tillgår. medel frigörs detsåverksamheten effektivt det Om är upp
desamhällsnyttaalternativmyndigheten redovisa vilkenatt som

Tullverkets fallmyndighetenmedlen kan skapa inomfriorda är
medlende frigjordasåledes fråga redovisa vilkendet nyttaatten om

totala tullprocesseni till exempel deninom klareringen kan skapa
riksdagens saksedaneller i narkotikabekämpningen. Det är ytterst

ändamålsenlig.bedöma denna användning äratt om

förtullningsprocessenEffektiviteten i

använder produktivitetenbedömas,Efle/ctiviteten klareringen kan vii

vadkännedomeffektiviteten krävskunnaFör att mäta proces-om
förTullverket till för haruppnår förhållande till vad dei ärsomsen

har uttalat kravetbehov Regeringenkrav och attav processen.
utifrån regel-uppbörd, det givnaska leda till riktigklareringen en

systematiskuppnås behövs detverket. detta ska kunnaFör att en
utgående deklarationersåväl inkommandekvalitetsmätning somav

saknas. haråren. konstaterar detta Detför de jämförda Tyvärr att
så jämförbara och kandegjorts kvalitetsmätningar, ärattmen

åren.täcka alla fyra
dock visat in-har gjorts harTidigare kvalitetsmätningar attsom

behäñademycket utsträckningkommande deklarationer i ärstor
påverkar de35%fel. Vissa fel triviala andra camed är ommen -

belopp.debiteringen, ibland medupptäcks stora-
de-använda styckkostnadenbättre tvingas därförbristI per

utvecklingen, dettaför jämföraklaration kunna ärtrots att ettatt
utveckling-heltäckande bildproduktivitetsmått inte avsom ger en

en.
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måttOm detta används efTektivitetsmått konstaterarett attsom
effektiviteten i dag 1993/94, bättre året efterär sämre än änmen
EU-inträdet.

kan iDet sammanhanget styckkostnaden för deklara-nämnas att
tionsgranskning inom skatteförvaltningen under motsvarande tids-
period i det halverats. Jämförelsen tankeväckandenärmaste är men
inte helt rättvisande. Detta flera skäl. det förstaFör har skatteför-av
valtningen dragit såväl förenklat skattesystemstor nytta ettav som
införande den förenklade självdeklarationen skat-Dessutom ärav
tebestämmelsema till alla väsentliga delar exklusiv svensk fråga,en

inte EU. Därmed kan det i utsträckningstyrs störresom av anpassas
efter svenska förhållanden och behov.

Effektiviteten beroendei revisionen är reswsimatsenav

Vi har utvärderat den revision Revisionenäven sker inte igörs.som
samband med deklarationsgranskningen sker för alla tulldekla-utan
rationer företag lämnat under de åren. Målet förett senastesom
Tullverket revisionen ska resultat efiertaxeringär att ge som en som

gångerfem resursinsatsen. denmotsvarar I utvärdering ort för
år för1996 samtliga regioner blev resultatet eftertaxeringen som

gånger10 resursinsatsen. Vi kan konstatera det finnsäven att ettvar
samband någramed enstaka undantag mellan eñertaxering och- -
taxeringens storlek. Med andra ord det bättre utfallett att görager

revisioner, insattstörre mätt per resurs.
frestandeDet detta dra slutsatsen endastär revisioneratt attav av

företag importörer bör finns dock all-är Detstora göras.som en
mänprevention för Tullverket beakta i samband medatt uttagen av
revisionsobjekt. slutsatsEn detta dock revisionsintensitetenär attav
mellan de olika regionerna bör variera Regioner har merpartensom

vad i tullsammanhang betraktas små företag bör haav som som en
lägre revisionsintensitet då revisionsinsatsen pågör större stör-nytta

tullobjekt.re
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underrättel-gränskontroll,Utvärdering av

och spaningse

idet finnsnarkotika beslagtasmycketHur somav

Sverige

Är måttunder dettanarkotika har ökat 1997.Beslagen ettav
har ökattotala volymen narkotika i Sverigedenatt

ökatBeslagen narkotika harav

sker inreresandetEU-inträdet innebar 80% över gräns.att nuca av
för varuflödet. kon-blev följden UrMotsvarande förändring även

praktiken ingen för-dock EU-anslutningen itrollsynpunkt innebar
införsel i förstastatsmakten kontroll illegaländring. För är avav

förealkohol och tobak intressehand narkotika, somav samma nu
inträdet.

detta välresursförbrulmingssynpunktSett attmotsvaras re-avur
denoförändrade, medgränskontrollenför den samlade ärsurserna

underrättelseläggsskillnaden andelatt större av resurserna nu
kontroll.och spaning och mindre

åren be-for de aktuella visarBeslagsstatistiken i kg attmätt- -
året dock medförbättrats före inträdet,slagsvolymema avsevärt sen

de ökatnedgång gäller antalet beslag harför 1996. detNär ävenen
nedgång EU-inträdet.med alldeles eftermen en

nedgången antalet beslagVår ibedömning statistiken är attav
förklaring denoch beslagsvolymen har1995 1996 somorosom en

förstamed inträdet.följde personalminskningen i samband Iav
docksmåbeslagen minskat. harhand förefaller det ha varit Detsom

dåhelhet de be-påverkat narkotikamarknadentroligen inte som
margi-påverkades alls och endastslagtagna volymema inte 1995

nellt 1996.
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fullständighetensVi har för skull lagt in polisens beslag iäven
figuren siffrorangivna för 1993/94 kalenderår 1994.avser

alkohol ochFör tobak trenden stark ökning underär en samma
oar.
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Folkhälsoinstitutets bedömning drygt fem ton-
narkotika förbrukas per

På uppdrag utredningen har Folkhälsoinstitutet gjort beräk-av en
ning den totala konsumtionen narkotika under åren 1993av av -
1996. Rapporten finns bilaga till denna rapport.som

Beräkningarna bygger antal antaganden leder till fyraett som
olika scenarier, minimialtemativ och maximialtemativ,ett ett samt
två scenarier däremellan.

Vi har begärt bedömning den troligaste konsumeradeen av nar-
kotikavolymen för de fyra narkotikaslagen heroin, amfetamin, ko-
kain och cannabis för åren 1994 1996. Folkhälsoinstitutet har gjort-

bedömning för dessa; heroin, amfetamin och cannabis.treen av
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och cannabisamfetaminår heroin,mängd 1996Konsumerad av
scenariemaenligt de fyra är:

TotaltCannabisAnfetaminHeroin
kg 3.350 kgkg 2.500kg 6001 250Scenario

kgkg 063kg 3.000kg 750313Scenario 2
kg kg600kg kg 000400 1.200Scenario 3
kg 5.250 kgkg 3.250kg 1.500Scenario 5004

troligen mycketkokainTullens bekämpning ärav

framgångsrik

velat be-kokain Folkhälsoinstitutet intedet gäller harNär göra en
konsumerade volymen:dömning denav

spridning den svenskasåvitt blygsamKokain har, kunnat utrönas, en
haft betydande fluk-under periodenmarknaden. Beslagen har 1992-1996

kgde fem åren beslagtagits drygttuationer. Sammanlagt har under 125
in-år. förefaller överträffa behovet denmotsvarande kg25 Dettaper

marknaden."hemska svenska

beslagdvs tullenssig detta uppseendeväckande,I är större änattär
Folkhälsoinstitutets bedömning dettakonsumtionen är:av

detnågorlunda adekvata visar beslag kanberäkningarnaOm är att vara av
storleksordning helst marknadenvilken uppskattad stängsutan att av.som

sänd-efterfrågan beslagtagen narkotikaUtbud och ersättsmöts; av nya
inte imålet forningar. det gäller kokain de störreNär är

Sverige.första hand

frågan och den samlade bedöm-Vi har diskuterat med Tullverket
årgenomförts underning de lagändringargör är att senaresom -

tillgång bolmingsdatorerbl.a. givit tullen till flygbolagenssom —
och till önskat resul-just för kokain välmotiverade lettvarit mycket

det väl lämpatKokain har distributionsmönster gör atttat. ett som
bokningslistorna.bekämpa bl.a. systematisk analysmed aven

påverkar narkotikasituationen i SverigekokainbeslagenAtt av
låg förbrukning ko-också internationelltvisar har settatt aven

också delenkain Priset ligger högre i i Europa.störreän t.ex. av
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Slutsatsen detta politiken narkotika åtminstoneär att mot närav
det gäller kokain förefaller ha varit lyckosam

Jämförelse med gatupriset narkotika

Enligt uppgifi från Narkotikaroteln inom Rikskrinrinalpolisens un-
denättelsetjänst de aktuella gatuprisema:är

Varuslag Aktuella gatupriser oktober I 99 kr/gram7
Brunt heroin 900 kr000 per gram-

heroinVitt 1.200 1.500 kr per gram-
Amfetamin 150 200 kr per gram~
Kokain 600 kr800 /gramper~
Cannabis 70 80 kr per gram-
Ecstasy 150 kr200 tablettper—
LSD 50 I 00 kr dosper~

Intressantare följa prisutvecklingen narkotikaär underatt de jam-
förda åren.

1600kr

1400kr

1200kr

1000kr

800kr

600kr
.

400kr
p k.i .,.200kr

Okr

1993/94 1995 1996 1997

Brunt heroin kr/gram-0- Vitt heroin kr/gram-B-
Amfetamin kr/ gram-A- Cannabis kr/ gram——
Kokain kr/gram-X-

Prisutvecklingen på narkotika
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på he-prisetsamtidigtstabiltcannabiskokain ochPriset är som
ökatberor antingenPrisförändringenamfetamin sjunkit.ochroin

narkotikaläkare,medsamtalefterfrågan. Efterminskadellerutbud
dra slutsatsenoch polis tvingastullFolkhälsoinstitutet, atttyvärr

efterfråganminskadberorprisförändringen inte utan snarare avav
ökat utbud.ett

bedömningFolkhälsoinstitutetskompletteraväljer därförVi att
antagit den-heroin Vi haramfetamin ochförvolymökningmed en

årvolymsiffroma 1996åren, såfyradetill 10% stämmerattöverna
scenarioFolkhälsoinstitutetsmed

generellt liggernarkotikaprisernaerfaritVi har settattäven
amfetamin därUndantagetkontinenten.högre i Sverige ärän

förhållandeutbudet inivåer. dettaSlutsatseneuropeiskahar är attav
för amfe-i övrigaefterfrågan i Sverige Europatill lägre än utomär

tamin.
svå-varit vissadet förkan konstaterassammanhangdettal att oss

prisutvecklingen. Detinformationfram relevantrigheter att om
förvånande.vilketsamlad statistiksåvitt erfarit ingenfinns är--

utvecklingeninformationenden viktigastePrisutvecklingen är om
återkommermikromarknader. Visåväl makromarknader som

följ ande.till detta i det

amfetamin ochheroin,Marknadsvärdet det

miljard kronordrygtcannabis konsumeras 1ärsom

med denfått från sammanförsprisuppgifter polisendeOm av
amfeta-konsumerad heroin,bedömdaFolkhälsoinstitutet volymen
mycketvärde hurerhålls följande ungefärligacannabismin och
miljarddrygtTotalt lför dessa narkotikaslag. omsättsomsättssom

för denna narkotika.kronor
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244

mkrEl Heroin

mkrAmfetaminEl
592

Cannabis mkrI

270

for amfetamin cannabisMarknadsvärdet det heroin, och som
årSverige 1997konsumeras i

Tullens beslagsandel vid 11% stone ängräns är- -
vad tullen själv haft uppfattning om

gränskontrollenfor beslagen de fyra narkotikaslagen iPrognosen av
for beräknas tullen till knappt 600 kg:1997 av ca

N ,
Cannabis 500

67
20Heroin
587

våra utgått från Folkhälsoinstitu-Vi har grund för beräkningarsom
komplet-pessimistiska dvs. maximialtemativet,scenario,tets mest

ställsmed volymökning enligt scenarioDettaterat moten ovan.
tullens beslagsstatistik och detta beräknas beslagsprocent,sätt en

förhållandebeslagtagen till uppskattad för-dvs andel narkotika i



SOU 1998:18

brukning. allmänpreventionen i tullensDetta är ett sätt att mäta
gränskontroll.
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ochnarkotikaslagen blir 11%deandelen försammanlagdaDen tre
15%.Således beslagtas Jinn-delför polisens 4%. sammantagetca

detta högreinom tullenortsfört med de gissningar är an-ensom
Tullverket självadel vad trott.än

påverkantullen harkonstateraskan detSammantaget storatt en
och den bara allmänpreven-vid intesin ärgräns attnärvarogenom

finnsockså volymen narkotikapåverkar den totalativ. Den som
påtillgänglig gatan.

materialet.beslag ijämförelse lagt in polisensVi har även som
då deras beslagsprooentförefaller polisen ha problemallmäntRent

återkommer följ ande.till detta i detminskat i rad. Vitre
beslagtar vidockså den andel tullenkan konstaterasDet att som

såväl narkotikaforskarevad tull och polisgräns är större än som
årmotsvarande beräkning 1987.mfl. har antagit. Tullen orde en

sammanlagda beslagspro-indikerade och polisenstullensDen att
6%.cent var ca

kg Total konsum-BeslagNarkøtikaslag Beslags-
kgtionprocent

kgCannabis kg 0008% 550
kgAmfetamin 100 kg 32851%

kgkg 73 00,8%Heroin 5
kg655 kg 11.015Sammantaget 6%

tillförlitligheten i denna beräk-Vi har dock inte kunnat kontrollera
Folkhälsoin-har relevansning den inteantar att sommen samma

från kommer fiam tillstitutets beräkning. Beräkningen 1987 to-en
Folkhälsoinsti-konsumtionsvolymtalt mycket 1987 änsett större

års med Folk-beslag jämförsbedömning för 1997. Om 1987tutets
för beslagsprocenten 12%.hälsoinstitutets bedömning 1997 var

heroin ochalla förhållanden beslagen cannabis,Under är am-av
de 655fetamin absoluta i kg mindre 1987i tal dag 587 än var

utbudetdå det inte finns skälkg, vilket inte bra,är att anta att
mindre.marknaden är

narkotikanTullen har mycket viktig uppgift att taen

vid gräns.

går analys tullen harslutsats dra dennaEn är attatt enavsom
inte bara allmänpreventivviktig funktion vidmycket Dengräns. är
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beslagen påverkar marknaden signjfikativt. Beslagen harutan även
ökat efter EU-inttädet den bedömda volymökningenänmer
marknaden.
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Utvärdering den samhällsekonomiskaav

tullens beslagnyttan av

Beslagsprocenten inget eifektivitetsmåttär

Beslagsprocenten dock ingen hänsyn till sig resursinsatsentar vare
eller det ñnns olika samhällsnytta i olika beslag. därförDenom ger
inte tillräcklig information för kunna beräkna effektivitetenatt

Elfektiviteten samhällsnyttan i förhållande tillär

resursinsatsen

För bättre kunna effektiviteten i tullensatt ett sätt mäta gräns-
kontroll behöver samhällsnyttan verksamheten beräknas ochav
ställas resursinsatsen.mot

Regeringen har i sina direktiv till tullen angivit i gränskom-att
trollen ska narkotikan högsta prioritet. Därefter ska kontrollenges

alkohol och tobak prioriteras.av

V1 sarnhällsnyttan kan beräknas ungefärligtattanser

Resursinsatsen lätt beräkna. Samhällsnyttan omöjlig be-är att är att
räkna exakt. Eftersom begreppet subjektivt också beräk-ärnytta är
ningen subjektiv. Vi har i vår litteraturgenomgång inte funnit någon
beräkning den samhällsekonomiska tullens beslag. Vinyttanav av
konstaterar det ñnns många uppfattningar samhälletsatt kostnadom
för narkotikan, dock ingen ledande uppfattning. Vi det förattanser
vår analys vitalt intresse nyttoanalys ochär väljer där-att görsav en
för förenkla den samhällsekonomiskaatt nyttanresonemangen om
så den blir beräkningsbar. Vi väl medvetnaatt det kanär att gö-om
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bådeberäkningar,antaganden ochdessainvändningar attmotras
lågt.förhögt respektivevärdet fördet beräknade är

besla-består deverksamhet delstullensNyttan att genomavav
allmän-dels dendroger marknadenpåverkar utbudet avavgen

irmebär.tullnärvaroprevention som

förenklingarAntaganden och

och förenklingar:följande antagandenVi gör

ochñån beslag narkotika, alkoholutgår enbart tullensVi to-av0
Övriga prioriteradeföljd debeslag betraktar vibak. en avsom

självfallet haringet värde vilket debeslagen och ges
ochopiater heroinvi enbart meddet gäller narkotikanNär tar0

innebär be-och cannabis.opium, amfetamin, kokain Detta att
får något värde vilketinteslag till exempel kat, ecstasy m.m.av

självfallet de haräven

medallmänpreventionen likaV1 värdet ärantar att av

nyttovärdet beslagenav

tullen har allmän-Vad den samhällsekonomiska vinstenär att enav
vadinförsel narkotika, dvspreventiv inverkan illegal är vär-mot av

bort narkotikandet tullen "skrämmer"attav
två tullen intevärde ytterligheter: Omkunna hittaFör antasatt ett

allmänpreventio-fanns skulle inte ske några beslag. Värdetdet av
andel im-då tullen beslagtogskulle noll. Om storen avnen vara
och beslagenallmänpreventionen mycketskulle storporten vara

samband mellan besla-Uppenbart finns det direktmycket stora. ett
storlek och värdet allmänpreventionenavgens

så på markna-exempel har utbudettullen beslagtar till 10%Om
beslagtagna volymen tillden minskat med Kanske den10%. ersätts

så missbruket minskatsviss del med import. fall har inteIannan
allmänpreventiva in-med den volym beslagtagits, tullenssom men

å minskat utbudetföljd beslagen har andra sidanverkan till av- -
på gatan.
Således tvåkan vi ha ansatser:
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Beslagen minskar påutbudet gatan med den beslagtagna0 vo-
lymen
Beslagen i sig minskar inte påutbudet gatan med den beslag-0

volymen tullens alhnänprevention minskar dettagna men genom
totala utbudet

Sanningen säkerligen kombination dessa låterochär ansatseren av
sig inte lätt beräknas. samhällsekonomiskaDet värdet beslagenav
enligt låterl sig beräknas vilken skada 1ansats vetom gram
narkotika orsakar i samhället. Om vi i 2 det finnsansats antar att ett

samband1:1 mellan beslag och allmänprevention kan värdetäven
beslagen för 2 beräknas och blir detsamma föransatsav ansatssom

Vi har i den litteraturgenomgång gjort inte funnit någon under-
sökning fastställer samband mellan beslag och allmänpre-ettsom
vention och vi har inte möjlighet inom för denna uned-att ramen
ning själva fastställa detta samband.

Vi därför kort och antagande sambandetgör 1:1,gott ett att är
vilket innebär värdet allrnänpreventionen kan beräknas ochatt av

påverka utbudet på gatan med storleken beslagen.antas av

Beslagsprocenten mått alhnänpreventionenär ett

Vi således beslagen i första hand har allmänprevention.antar att en
Beslagsprocenten blir således mått allmänpreventionen, inteett

mått hur mycket volymen marknaden minskat.ett dettaAv
skäl beräknar beslagsprocenten till kvoten beslagen och kon-av
sumerad volym och inte kvoten beslagen ochsom av summan av
beslag och volym och värderar beslagen, dvs. allmän-nyttan av
preventionen, utifrån den samhällsekonomiska skadan narkoti-av
kan.

våraMed förenklingar kan således värde beslagen i tullñlt-ett av
och tullens allmänpreventiva värde beräknas, vi kan beräknaren om

den skada i samhället narkotika på ledergatan till.ett gram
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beräknaskansamhällskosmadenV1 attantar ur

vårdkostnaden

kostnadensamhällsekonomiskadenberäknaFör att nar-per gram
våra antagandenantaganden. Vi baserarantalkotika gör ett om

narkotikalä-samtal medde olikasamhällsskadan preparatenav
Rikspolisstyrelsen.Tullverket ochFolkhälsoinstitutet,kare,

amfetaminfrån heroin. Missbrukutgår missbrukVi antaravav0
heroin. Vi jäm-hälftensamhällskosmadleder till är avsomen

amfetamin. Missbrukkokain medmissbrukställer av canna-av
kostnaden1/5samhällskostnadleder tillbis ärantar avsomen

förcannabis spelar riskenbedömningenheroinfor För ettav
roll.drogermissbruk andrafortsatt stortyngreav

beroende och därmedHeroinmissbruk leder till mycket tungtett0
normaltfinansierassituation Missbrukettill akut ekonomisken

kriminalitet.från ochbidrag samhälletmed kombinationen av
märks i samhälletnarkotikanEffekterna och kostnaderna av

skadan.många beräknamånga olika finns likaDet sätt attsätt.
påverkar kostnaden; produktions-mångafinns faktorerDen som

krirninali-drabbaslidande hos debortfall, kriminalitet, som av
kriminalvård elimineraukvårdskostnad, Förhögre etc. attteten,

tvångsvårdfrivillig- ochmåste olika formeralla dessa effekter av
tvångsvård uppstår intestårmissbrukaren undertillgripas. Om

vård-använder därförsamhället. Vikostnader i övriga delar av
kostnaden.samhällsekonomiskamått denkostnaden ettsom

likasamhällsekonorniska kostnadendärför denVi ärantar att
fiivilligvård tvångs-ochför kombinationmed kostnaden aven

vård missbrukarenav
från socialtjänst kostaruppgifter fått kommunalEnligt en0

mkr/år. dettatvångsvård Tillfrivillig- och 1,1kombination caav
kostnaderkommunala administrativalägger mkr i0,1 m.m.

mkr/år. dennavårdkostnaden ViSåledes blir 1,2 antar att av
vård-ñånskatteråtergår hälften till samhället i formkostnad av

samhällsekono-beräknar vi denDärmedpersonal, etc.moms
tkr/år.till 600kostnaden för heroimnissbrukaremiska en

dygn0,8 g/dygn 250heroinmissbrukare konsumeraEn antas cao
gram/år. skadekostnad 3.000år eller 200 Detta omger enper

kokainamfetamin ochför heroin, kr/gramkr/gram 1.500 samt
cannabis.lcr/600 gram
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det gällerNär beslagen sprit och tobak har dessaansett0 av va-
skattevärde mått samhällskosmaden. Skatternaett ärrors vara

motiverade folkhälsoaspekt. Beräkningar har utförtsur en som
inom tullen utgående från spriten vanligen har mycket högatt-
koncentration skattevärde 422 kr/liter. cigaretterFörettger om-
räknar vi med knappt 2 kr/cigarett.
Narkotika smugglas i Sverige har olika grad renhet.0 som av
Denna narkotika blandas sedan med andra substanser för fåut att

koncentration rnissbrukaren. Vi har dock inte hafien som passar
möjlighet justera våra beräkningar för den vid be-att att gränsen
slagtagna narkotikan har olika renhetsgrad. Vi därför allantar att
narkotika visst slag har renhet.ettav samma

Invändningar

Vi väl medvetna det kan många invändningarär att motom resas
denna beräkningar.typ av

går inteDet så enkelt gradera missbruket heroin, amfeta-att0 av
min Riksdagens mål all narkotika ska då be-är att stoppas,m.m.
döms all narkotika lika skadlig.
Kostnaden högre till följd de skattemedel vårdper-är att0 av som
sonal återlämnarmfl. till samhället används till social service för
dessa personer.

fimsDet exempel billigare form behandling tvångs-än0 av
vård.

Vårdkostnader till följd kokainmissbruk mindre för amfe-är än0
tamin. Dock uppstår andra skador till följd missbru-typer av av
ket i samhället.
Tullens beslag kokain svåranalyserat. del detEnär stor0 av av
kokain beslagtas förefaller för vidaretransport tillavsettsom vara
andra länder.

Ett beslag narkotika vid leder vanligenstörre tillgränsen0 av
fängelse. iDetta sig kostnad för samhället.är en
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kostnadensamhällsekonomiskaVår beräkning denav

effektivitetsut-belysaräkneexempel förär attett

vecklingen

kan Vi detandra invändningarñnns säkertDet än-göras. ansersom
utgå från antagande de samhälls-då värdemycket att ettstort omav

drogmissbruket och relaterakostnaderna till följdekonomiska av
drogmissbruket. tider medsamhällets insatsdetta till hela Imot

hårt demåste samhällets insatser prioriterasknappa motresurser
bra priorite-områden får endadär de Det görastörst sättet attnytta.

beräkna insatsenringar är att nyttan av
vår beräkna samhällseko-utredning det intresseFör ettär attav

elTektivitetsutveck-värde för kunna bedöma dels hurnomiskt att
och den turbulenspåverkats medlemskapet ilingen EU somav -

åren dels väl tullen för-tullen efter inträdet hurvarit inom under -
områden där demått insatserna de och regionerprioritera görmot

störst nytta.
Således vår den samhällsekonomiskaska beräkning nyttan avav

tobak i första handtullens beslag narkotika, sprit och ettses somav
effektivitetsutvecklingen och resursför-räkneexempel för belysaatt

metod kan utvecklas ochdelningen och för visa använ-att en som
narkotikandas statsmaktema för allokera knappa motatt resurserav

rätt.

beslagensamhällsekonomiskaDen nyttan av

Våra således invändningar till till följ andeantaganden leder trots --
samhällsekonomiska tullens beslag:antagande den nyttan avom

Samhällsekonomisk beslagVaruslag nytta ettav
krHeroin 000 Ber gram

Amfetamin 500 kr per gram
Kokain 500 kr per gram
Cannabis kr600 per gram
Alkohol kr liter422 per

krC 2igaretter cigarettper
kr vilket det naturligtvis ärU0Resten inte
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Med dessa värden kan den samlade tullens gränskontrollnyttan av
summeras.

//

/,

300 V

100

1993/94 1995 1996 1997

samhällsekonomiskt värde narkotikabeslag mkr-A- av
"Skattevärde" beslagtagna cigaretter mkr-I- av
"Skattevärde" beslagtagen sprit mkr-A- av

Den totala samhällsnyttan för 1993/94gränskontroll 97av -

Etfektiviteten i kontrollverksamheten ökar den är-
före EU-intrádetstörre än

Med dessa antaganden samhällsnyttan beslagtagenom per gram
narkotika bakgrund kan effektiviteten i tullens gränskon-m.m. som
troll beräknas.

beräknaFör resursinsatsen har utgått från Tullverketatt av re-
dovisade kostnader for gränskontroll och underrättelse/spaning. Till
detta har vi lagt proportionerad andel ledningskostnader ochen av
sanktioner dvs. brottsutredningar m.m..
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förhållandetEffektiviteten i tullens narkotikabekiimpning —
mellan samhällsnyttan och bcslagskostnaden

Med de förenklingar och antaganden såledesgjort värdetärsom
förhållandet100% mellan samhällsnytta och resursinsats gränsen

för verksamheten kan betraktas effektiv. värdeDettanär mot-som
lika mycket in i verksamheten formiatt sättssvaras av som av re-

återgår till samhällsnytta i form beslag/allmänprevention.surser av
Vid värde under inelfektiv.100% verksamheten harInsatsenett är
då kostat förden samhället.än generat nyttamer

våraMed antaganden och förenklingar således gränskontrol-var
len ineffektiv före EU-inttädet, för i dag effektiv. Gräns-att vara
kontrollen skapar betydligti dag för samhället dennytta änmer
kostar.

Jämförelse med prisutvecklingen

marknadsvärdetOm den beslagtagna narkotikan jämförs medav
kostnaden för beslagta tullens kostnad knappt fem gångeratt är
marknadsvärdet gångeroch polisens marknadsvärdet.15 1997.

kan skadan i gångerFör 1997 samhället beräknas till drygt 5
gatupriset.
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värdenDessa har i första hand informativt värde. går inteDetett
omedelbart någondra slutsats dessa värden.att av

Jämförelse med effektiviteten i den polisiära
narkotikabekämpningen

Vi har jämförelse jämfört polisens beslag med derasävensom en
resursinsats för bekämpa narkotikan,att ett nyt-genom
to/kostnadssamband, för så jämförelse med tullen.att sätt en
Från Rikspolisstyrelsen har dock enbart kunnat få uppgifter om
narkotikarelaterade brottsutredningar, övriga kostnader inom poli-

för narkotikabekämpning har gått få uppgift skaDetattsen om.
inom polisen haräven noteras möda lagtsatt bekämpastor att

bl.a. vilket inte ingår i underlaget förecstasy, nyttoberäkrnngen. Det
ska framhållas polisen har någotäven roll dåatt tullen,änen annan
de arbetar i led i distributionskedjan, då således narkotikale-senare

fördelats i mindre partier.veransema

.... __

i100,0%

80,0%

60,0%
R

40,0% -

20,0%

0,0% l l I
1993/94 1995 1996 1997

Effektiviteten i den polisiära narkotikabekämpningen

Polisens effektivitet således inte direkt jämförbarär med tullens
ändå intresse. Jämförelsenär visar det fanns skälmen av attsom

4 18-0089
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kostnadselfektivarebetydligtdet stoppanämligen attärattanta,
landet.inne idistributionsledividnarkotikan gränsen än senare

narkotika-polisensutvärderavårt uppdragutanförliggerDet att
tillanledningutvecklingpolisenskonstaterararbete att germen

allmän-värdetortantagandenfrågetecken. Med de avomsom
krävseffektiv.tillräckligt Detverksamheten ettintepreventionen är

vilketallmänpreventionenvärdetantagandehögre anseravom -
tillförhållanderesultat inuvarandefor försvaratveksamt att re--

oroande,utvecklingenhanddock i första ärsursinsatsen. Det är som
nivån.absolutainte den

be-polisenvolymenockså totaladenavspeglarStatistiken att av
kokaincannabis ochamfetamin,narkotika heroin,slagtagen

innebäroförändrat. Dettaibeslag attantaletminskar är stortmen
beslagnarkotikamängdenbeslagtagnagenomsnittligtden per

beslagtill 201994beslagfrånminskar, 34 gram pergram per
mindre beslaginsatsernakoncentrerainriktning1997. Denna att

självklar.for inteär oss
narkotikabeslagtagenmängdgenomsnittligaMotsvarande per

tillbeslag 1994frånutvecklats 197tullenhar förbeslag gram per
beslag 1997.310 pergram

underrättelseverksamheteniUtvecklingen

byggamedvetetTullverketåren har utattsatsatDe senaste un-
derrättelseverksamheten.

narkotikatipset, dvs.det s.k.informationskällanviktigaste ärDen
viatipslämnaharallmänhetenmöjlighetden anonymtattsom

SOS-telefonnumret 112.
skapademed interntkompletterasinformationskällaDenna un-

länder,andrasambandsmän ifrånunderrättelserochderrättelser
analys-från olikaochtullförvaltningarmed andrasamarbetegenom

register.
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iiz-tipsAntal underrättelser exkl. 112-tips m

Diagram över utvecklingen underrättelseinformationenav

Antalet tips kommer via 112-tipset direkt beroende denärsom av
information denna tjänst lämnas i media. Minskningen iom som
antalet 112-tips 1996 troligen direkt följd arbetet medär atten av
omorganisationen inom Tullverket innebar denna informationatt
piioriterades.

Av särskilt intresse utvecklingen underrättelser inteär av som
kommer från 112-tipset. harDenna ökat väsentligt under perioden
och mått den satsning gjortsär sambandstjänsterett ochsom

utvecklat samarbete med andra myndigheterett och tulladministra-
tioner.

finnsDet skäl den ökning narkotikabeslagenatt anta att av som
skett har direkt samband med ökningen antaletett underrättelserav
och därmed satsningen underrättelseverksamheten.av

Allmänpreventionen i dag föreär EUstörre än
-

inträdet

Verksamheten inte bara effektiv i dag. betydligtEnär andelstörre
narkotikan beslagtas i dag före EU-inträdet vid vilketän gränsen,av
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iallmänpreventiva värde dagsamladetullenssåledes innebär äratt
EU-inträdet.förebetydligt högre än

narkotikanförkostnadensamladeDen

samladorts kanförenklingarochantagandenMed de ensom
storleksordningenuppskattas till isamhälletnarkotikan ikostnad för

skallamfetamin.cannabis och Detopiater,formiljarder kronor6
räkneexempel, intedettadock understrykas är att ettatt även se som

färdig analys.en

5451

i1:1Heroin mkr
Amfetamin mkrE

iCannabis mkr

2318

för narkotikansamhällskostnadenDen samlade
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Utvärdering10. resursallokeringen inomav

Tullverket

de besök och intervjuerI genomfört hos samtliga byråer vidsom
Generaltullstyrelsen och de tolv regionala tullmyndigheter frå-har

fördelningen inom Tullverket Fri-berörts.rörgor som av resurser
har berörts i direktiven till utredningen.ävengan

För utvärdera resursfördelningen har vi gjort fördjupadatt en
analys för samtliga regioner verksamheten år 1996.av

Vi har försökt hitta mått effektiviteten i de regionalaett myn-
dighetema En myndighet effektiv uppnår hög samhällsnyttaärsom
i verksamheten förhållandei till resursinsatsen En myndighet med
lägre effektivitet uppnår inte höga samhällsnytta förhållan-isamma
de till resursinsatsen.

Inledningsvis ska det framhållas mittde redovisar i det föl-att
jande inte mått hur "duktiga" myndigheterna Måtten vi-är ett

förstai hand hur väl Generaltullstyrelsen förmått fördela anslag-sar
såmedel samlade samhällsnytta uppnås. idealfalletatt Istörstana

innebär detta samtliga regioner uppnår ungefär effekti-att samma
vitet.

myndighetEn till exempel inte finns i de narkotikaflö-storasom
dena svårthar uppnå samhällsnytta avseende narkotika-att samma
bekämpning till resursinsats de finns i de flö-storasamma som som
dena. Annorlunda uttryckt har dessa myndigheter fått för stora re-

i förhållande till faktiskade förutsättningarna förhållan-och isurser
de till de myndigheter inom regioner de narkotikaflödenastoravars
finns. Omvänt har andra myndigheter fått för lite Genomresurser.

omfördelning kan då ökad erhållassamhällsnytta tillen av resurser
resursinsats.samma

i analyssammanhangEtt vanligt skapa bild hur olikasätt att en av
alternativ med verksamheter förhåller sig tillsammansatta var-~ -
andra skapa index måttDet har skapat för jämföra ef-är att ett att
fektiviteten mellan de tolv regionala myndigheterna därför in-är ett
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förmåttdex, där vi försökt hur de olika regionernaväga samman
uppfylla de viktigaste omvärldskraven dvs. samhällsnyttan i— -
förhållande till resursinsatsen.

mått regionala effektivitetendenEtt

Vi måtthar skapat effektiviteten hänsyn till deett att tagenom
viktigaste omvärldskraven tullen, dvs effektivt hantera de le-att
gala och effektivt de illegalavaruströmmarna varuström-stoppa

har måttlagt ledningsorganisationensDessutom ettmama
storlek

olika mått viktas så erhålls.Dessa samlat indexatt ett
Indexet skapas så 120 fördelas. genomsnittliga ef-Denatt poäng

fektiviteten blir därmed myndighet har tiolO Ompoäng. änen mer
kan således omfördelning till denna myndighetpoäng en av resurser

öka den samlade samhällsnyttan.
Genom detta jämföra regioner effekti-att sätt mätaattgenom

viteten skapas fiktiv "intäktsida" samhällsnyttan Regioneren som-
framgångsrikahar varit -i klassisk fåmening hög tilldelningatt-

i den interna budgetprocessen inte kanävenav resurser men som—
skapa hög samhällsnytta får lågintäkter därmed effektivi-en—
tet.

princip kan fördelas utifrån sådant VårtI index. in-ettresurserna
dex har dock vissa brister, måste någotvilket det modifierasgör att
innan det kan användas för går dock braDetatt attstyra resurserna
använda för följa verksamhet.att upp en

Vi vill i detta sammanhang peka de möjligheter det inne-som
bär maximal effektivitet. Traditionellt det alltidatt styra mot är
dragkamp i organisationer inte maximalstyr motom resurser som
effektivitet. Om styrningen sker maximal effektivitet kan detmot
omvända inträffa, dvs. verksamheter inte tycker de har för-attsom
utsättningar maximal samhällsnytta avståkommeratt prestera att
från tilldelade resurser.

maximal effektivitetAtt inte det enda stynnedletstyra mot är
viktig komponent i styrmodell. kan till exempel förDetmen en en

verksamhet frestande avstå från och bara utföraatten vara resurser
det enklast. Då blir effektiviteten hög den samladeär nyt-som men

låg. Styrningen bör således volymmål.inkluderatan även ett
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Effektiv klarering legala varuströmmarav

Omvärldens krav på verksamheten riktig klarering skeskaär att en
och klarering ska ske onödig tidspillan. effekti-Föratt utan mätaatt
viteten i klareringen behövs egentligen kännedom kvaliteten iom
inkommande respektive behandlade deklarationer, behand-samt

Dålingstider. kvalitetsmätningar saknas använder styckkostna-
dema kvalitetsmått, det egentligen produkti-ett trots att är ettsom
vitetsmått. Vi detta acceptabel förenkling för dennaärattanser en
jämförelse.

Effektiviteten i relation till andra regionala tullmyndigheter.mäts
Låga styckkostnader bra effektivitet. Eftersom fördelningenger en

deklarationstyper export, import, hemtagningsamnälan, stegav
transitering skiljer mellan regionerna har antalet behandlade dekla-
rationer justerats med hänsyn till fördelningen mellan olika ärende-
typer.

Vikten för klareringen i det samlade effektivitetsmåttet tillsätts
42 totalt 120.poäng av

För effektiviteten i revisionen jämförs eñertaxering medmätaatt
resursinsatsen efiertaxerad krona. eñertaxeringHögper per resur-
skrona hög effektivitet. Totalt fördelas för12 revisionen.poängger

skaDet i detta sammanhang detta ef-att sätt att mätaupprepas
fektiviteten i deklarationsarbetet inte vidare kan användas förutan

verksamheten. slarvig deklarationsgranskningEn lågatt styra ger
styckkostnad och hög eñertaxering. Således hög effektivitetspoäng

det förhållandetomvända vårgäller. mätning fungerarI dettrots att
tillfredsställande för i efterhand titta hur resursallokeringenatt
ftmgerat. Om effektivitetsmåttet ska föranvändas styrning verk-av
samheten måste kvalitetsmått in.ett vägas

Effektivt illegalastoppa varuströmmar

Omvärldens krav Tullverket i gränskontrollen tullen delsär att
ska andel den narkotika kommer inta stor över gränsenen av som
dels förhindra den s.k. myrtrañken, dvs små beslag resenärer

Öresund.i första handöversom reser
Effektivitetsmåttet utgår från samhällsnyttan beräknad på aktuella

beslag olika slags narkotika kg, alkohol liter och tobak an-av
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narkotika. Resursinsatsental. räknas antalet beslagDessutom av
gränskontroll underrättelse.medel för ochutgörs av

relaterade till beslagtagnaVikten för kontrollen till 42sätts poäng
antalet beslag.kvantiteter och 12 förpoäng

Ledningens storlek

effektivitetsmått,Ledningsorganisationens storlek i sig ingetär men
då inte lagt ledningskostnader administrativ kostnadsom en

ändåklarering gränskontroll med ledningensrespektive tar stor-
kvalitetsmått.litenhet ledninglek eller Storettsnarare som ger- -

liten poäng.
litenhet.Totalt fördelas för ledningens12 poäng

långageografiska förutsättningar ochhänsyn tillIngen
öppettider

det index geografiska förut-skapat har ingen hänsyn tagits tillI
sättningar. helt rättvisande index hade detta varit önsk-För att ett

så Vårt målpraktiken inte det spelar roll.vi inteIvärt. ärtror att stor
jämföra regionerna exakt kvantitativt kvalitativ bildatt utan att en
hur resursfördelningen fungerar. heller säkertinteDet är stör-att

befogade enbart utifrån regionen täckerär ett stortattre resurser
område. såledesdet glesbygd och liten verksamhet inteOm är är en

tullnärvarohög befogad
Vi har inte heller tagit hänsyn till del tullstationer valtatt en en

servicenivå långahög öppettider, verksamheten i sigtrots attgenom
liten. Vi Tullverket har möjlighet bl.a. tullda-är att attanser genom

omfördela arbetsuppgifter landet och tullen itasystemet över att
glesbygd kan användas för andra arbetsuppgifter de tullspe-även än
ciñka.

Vi har utelärrmat de beslag gjorts bl.a. dieselolja vidäven som av
svensk finska har sarnhällsekono-uppenbartDessagränsen. ett-
miskt värde förenkling punkt.vi har valt dennagöraattmen en



SOU 1998:18 105

Effektiviteten skiljer kraftigt mellan regionerna

effektivitetsmåttOm detta fåsskapas samlad bildett sätt en av
hur effektiviteten varierar landet.över
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lLedningens litenhet Klareringen Beslag kg I Revision E Beslagantal

Effektiviteten i den regionala verksamheten

En omedelbar iakttagelse effektiviteten varierar mel-är att avsevärt
lan regionerna. Vissa regioner har lågmycket effektivitet i till ex-
empel kontrollverksamheten. Detta föruttryck dessa regio-är ett att

har för mycket för kontroll förhållandei till andra regi-ner resurser
Omvänt gäller också omfördela för kontrollattoner. genom resurser

till exempelvis Arlanda, Stockholm eller Helsingborg kan ökaden
samlad samhällsnytta i gränskontrollen uppnås till oförändrad kost-
nad.

Att myndighet har hög effektivitet dock inte liktydigt medären
den vidare bör få eftersom detta innebäratt utan attmer resurser, re,

sursutnyttjandet lägre inom andra regioner. Vi det finnsär attanser
goda möjligheter med bla tulldatasystemet omfördela vissatt
deklarationsgranslming och andra ärenden till exempelvis de tvåa

regionerna har i dagDessa problem de sinattnorra genom g.a.
litenhet har svårigheter hålla hög effektivitet i verksamheten.att
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des-regioner ökartill dessaarbetsuppgifter omfördelasGenom att
vå-återkommer till detta iVieffektiviteten.möjligheter höjaattsas

förslag.ra
till exempel Stock-påverkar bilden.händelser FörVissa enstaka
efiertaxering iår mycketordes 1996holrnsregionen stor sam-en

förmycket högarevision, vilketband enstakamed poänggeren
revi-dennakan dock konstaterasfor revisionen.Stockholm Det att

kan betraktasurval och därför inteföregåttssion noggrantettav
slumpmässig.enbartsom

Ystad,gränskontrollen igäller för till exempelMotsvarande som
Statistikennarkotikabeslag 1996.orde enstaka mycketett stort

tillnärmelsevis lika braför år inte1997 ut.ser
invändningar kanfinns andra enskildaDet göras,även mensom

öka medbestår. skulle kunnahelhetsintrycket samladeDen nyttan
från interegioneromfördelaresursinsats att somsamma genom-

så samhällsnyttakan mycketgenerera
eñektivitetsjämtörelsenibild framträderDen stämmersom

våra besök de regionalafått vidganska väl med de intryck vi har
myndighetema

styrningutvecklad centralSvagt motav resurser

samladstörsta nytta

såledesoch ledninggäller styrningsamlade intrycket detDet ärnär
behöver blifrån Generaltullstyrelsenstyrningenatt resursernaav

bättre.
sina respektiveByråema ledningsansvar förbör starkareettta

prioriteringkan bättreprocesser/verksamheter. Därigenom moten
samlad göras.största nytta

såvälmedockså många de intervjuer gjortbekräftas iDetta av
detByråema deras ställning,byråer. tyckerregioner närattsom

områdenmellan olikapåverka fördelningengäller att resurserav
fram-Från flera regionerföroch för olika riktade insatser, är svag.

utifrån hel-förstår hur prioriteringenförs det kritik dessa inteatt en
hetssyn frmgerar.



SOU 1998:18 107

exempel resursfördelningen kan utvecklasEtt äratt

hur den knappa narkotikahundar fördelatsresursen

mellan regionerna

Vi exempel hur knappaden narkotikahundar för-tar som resursen
delats mellan regionerna narkotikahund år.kostar tkrEn 700ca per
Då har räknat hundförare såledesoch bil. för-Detäven är en
hållandevis dyr utnyttjad visat sig kunnarätt presteraresurs som - -
mycket goda resultat.

Vid förfrågan till Generaltullstyrelsen kunde ingen uppgift läm-
antalet hundar. efter enkät till regionerna fastställ-Förstnas om en

des antalet till 52.
rimligtDet hundarna bör finnas förstai hand vid deär att anta att

regioner där beslag narkotika Vi har därför jämförtstora görs.av
antalet hundar med faktiska beslag narkotika 1996.av

Förhållandet narkotikahundarmellan narkotikabeslagoch

gram hund, logaritmisk skalaper

V
diagrammet framgårAv det finns obalanser. Generaltull-att stora

styrelsen har någonuppgivit strategi för fördela dennaatt att resurs
inte finns. vårEnligt mening kan det till exempel inte rimligvara en
fördelning Haparanda-regionen mångahar lika hundar 3att nästan
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narkotikaHaparanda 1 ex-Arlanda 4 det i togstrots attsom
dettakg årklusive kat och Arlanda 70 1996. För är upp-oss en

enbar brist prioritering.
frånhundar ska flyttastolkasska inteDetta att attsom anser

uppfattateffektivitethänsyn till denHaparanda till Arlanda. Med
såväl syfte hitta narko-hundarna allmänpreventivthar attatt somur

stå för ytterligarebör tillbakstika andra kostnader attattanser
Arlanda.anskaffningen hundar till exempelvisprioritera av

stårArlanda tidvistullñltret iOrimligt till exempelatt

då riskflyg anländerspeciellttomt,

uppgift saknar kontrollre-exempel Arlanda enligtEtt ärannat som
från Bangkok, Marocko,då bla riskflygnätternasurser

veckans allaGrekland anländer. BetraktatIndien, Turkiet och över
då kon-tillfällen riskflyg anländertimmar finns det andra näräven
priorite-detta helt orimligtrolhnöjlighet saknas. Vi äratt enanser

åtgärder omprioriteringardirekta ochring, borde ha föranlettsom
från sida.Generaltullstyrelsens

Införande IT-plattfonnav en ny

IT-plattfonn, det s.k.börjar utbyggnaden heltUnder 1997 av en ny
det krävsAlltenninalkonceptet. sig mycket bra,konceptetI är men

också utbyggnaden ska ske och i vilkenstrategisk huren syn
förhållandeutbyggnaden sker iordning. rimligtDet är att anta att

regionerna har, dvs till exempel hurtill hur arbetsvolymerstora
årligenmånga deklarationer hanterar. Generaltull-regionerna För

bör det strategisk ledningsuppgifi dennastyrelsen att styravara en
fördelning.
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utfördelade all-Förhållandet deklarationer ochantalmellan
terminaler

någon sådandockregionerna visarjämförelse mellanEn styr-att
nivå,regionalheltinförande har fattatsning inte skett. Beslut om

samlad bedömning behovenortGeneraltullstyrelsenattutan aven
ifrågasätter inte prioriteringenutifrån samlade Viden största nyttan.

tagitGeneraltullstyrelsen borderegionerna ettinom attmen anser
prioriteringen.regionövergripandeför denstörre ansvar

Storleken har betydelse

respektiveeffektiviteten ihar tittat sambandet mellanVi även re-
förhållande till andra regioner.gion och dess relativa storlek i
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Storlek

Förhållandet effektivitetenmellan och storleken i regio-den
nala verksamheten

Vi ganska klart samband mellan regionernas storlek och de-ettser
effektivitet. Detta antydan regionemas antalattras ger en om an-

tingen bör begränsas så deras storlek ökar och/eller regioner-att att
bör tillföras arbetsuppgifter.na nya
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fimgerakantullenhurvision11. En omom

tiotill årfem

inomvisionverksamhet saknattullensutvärderingenhar iVi enav
framtidsbildenhurochTullverket ut.vägärvart serman

framarbetatöverväganden,våraunderlag fördärför,Vi har som
år.fem-tiofungeraskulle kunnaTullverketvision för hur omen

utgångspunkter:utgår från följandeVår vision

samlade samhällsnyttastörstaResurserna motstyrs

myndighetEn gräns en-

därförenkeltväsentligt helti rättalltdeklarerarFöretagen
tjänar det.deatt

samhälletfronti den enadeledandeTullen är part somen
såvälingår företagen all-i frontennarkotikan,bildat mot som

mänheten

stärktstullsamarbetetutvidgats ochEU har

utgångspunkterorimliganågotVi inte detta utansätt ärattanser
be-Tullverkets ledningochstatsmakternamöjligafullt omsnarare

sig för det.stämmer
gradvisa ök-samhälle ochnarkotikafrittmålRiksdagens ettom

hittills inte in-harutbredningenbekämpaförning attresursernaav
detteckenfinnsminskat.missbruket har Detneburit att snarare

måstedetta skälomvända. Av att provas omgreppnyaanser
infrias.samhälle ska kunna An-mål narkotikafrittriksdagens ettom
och företa-Allmänhetenmyndigheternas.barakan intesvaret vara

myndig-mellanReviravgränsningenmåste också sittta ansvar.gen
samarbete.långtgåendemåste medheterna ettersättas
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Visionen inte färdig vision vårt bidragär tillutanen snarare en
diskussion arbetsfonner, uppgifter och inriktningar för iom nya
första hand Tullverket.

Visionen skriven så den beskriver verksamhetenär kanskeatt om
fem till år.tio

Resursema samlade samhällsnyttastyrs störstamot

För Tullverket det självklarhet till de samladeär attnu en se pro-
cesskostnaderna för samhället samband med förtullning deti le-av
gala varidlödet. Eflersom det konstaterats den kostnadenstörstaatt
för finns hos näringslivet har dialogen prioriterats.processerna
Utifrån denna dialog har förbättringarmånga kunnati processerna

och flertal tullprocessergöras ett initierats.nya
följdEn detta Tullverket och näringslivetär attav gemensamtnu

årliga processkostnaderna.gör mätningar finnsDet ettav gemen-
utvecklingsprogram för ömsesidigt nedbringasamt varandrasatt

kostnader. Grunden för detta samarbete kva-utgörs av gemensam
litetssäkring, dvs. systematisk genomgång alla arbetsflödenen av
för säkerställa dessa flöden bliratt den önskade.prestationen iatt

Ett resultat detta företagens fir ökadär elek-intresseattav en
tronisk anslutning ökat markant. Den tidigare andelen 70% an-A-
slutning ansågs Tullverket mycket svår höja avsevärdaatt utanav-
kostnader. Nu anslutningsgraden 94%är den samladetrots att pro-
cesskostnaden .yunkit

Inom Tullverket sker utifrånprioriteringen heltettav resurserna
Regionerna får grundjinansieringnytt ska täckasystem. deen som

olika förutsättningar finns mellan Denna finansie-regionerna.som
också hänsyn till dering nationellatar prioriteringar görs,som ex-

empelvis tullnärvaro glesbygd. fårDärutöveri regionerna en resur-
stilldelning baseras på den faktiska produktionen, dvs "betaltsom

ärendeper
För öka kapacitetsutnyttjandet lågfrekventeradepå tullplatseratt

fördelas ärenden med hjälp tulldatasystemet. ochI för sigom av
har detta ibland upplevts lite omständigt, den samladesom mer men
kostnaden har ändå kunnat minskas. Dessutom har sysselsätt-viss

säkerställts på dessaning orter.
teknikDen används för ständigt kunna höja effektivitetenattsom

och därmed samhällsnyttan genomlysa alla ochär att processer— -
s.k. barriärbrytande mål,sätta dvs. så höga mål flir-sätta iattupp



SOU 1998: 18 113

ändringsarbetet alla tänka på har fun-tvingas Detatt sätt.ett nytt
många tvivlat på metoden oftanits har dettapå sättsom men pro-

cesskostnader kunnat halveras eller fördubblats.nyttan

En myndighetgräns en-

nedskärningarDe och ejfektiviseringskrav lagts såväl tullenpåsom
polisen har inneburit den traditionella uppdelningenattsom av

befogenheter och uppgifter mellan tullen och polisen Detöver.setts
konstaterades bl.a. glesbygden och vid till exempel färjelägeniatt
kunde efle/divisering uppnås tullen och polisenatten genom gavs
ömsesidiga befogenheter utföra varandras uppgifter.att

Tullen, polisen och kustbevakningen har därför fått ett gemen-
gränsregelverk, reglerar vilka befogenheter de har vidsamt som

arbete och vilka karzgränsnära förordnas enligt detta regle-som
Befogenhetsférdelningen mellan tullen och polisen löstesmente.

pragmatiskt utifrån verklighetens krav stället för stridi att vara en
mellan statligatvå myndigheter.

glesbygdenI första hand utmedi mellan Sverige ochgränsen—
Norge har tullen och polisen uppgifter liknar kustbevakning-som-

utförDe såväl tull-, polis- naturvårdsuppgijter. harDeens. som
fått utbildning deså klarar dessaäven uppgyfter. stället forIatt att

ha dubbla på ställen och alls andra fördelasvissa påingaresurser
uppgifterna utifrån väsentlighetsprincip. Resultatet har blivitnu en
bättre glesbygd till mindrenärvaro i resursinsats.en
Vid har tullen,övriga polisen och kustbevakning-gränspassager
inriktat arbetet alla kontroller och vidmot att viseringaren en

ska hanteras ochgränspassage myndighet. Personalav en samma
respektive kan särskilt beslutorganisation enligtur gränsre-genom

gelverket vidgade befogenheter så till exempel tullenatt ävenges
kan hand enklare polisärenden vid till exempel färjetermina-ta om
lerna. Rattonykterhet sådant ärende. Polisen klarar åär sidaett sin
enklare tullärenden vid bla alla de flygplatser tullen harintesom
möjlighet täcka. Kustbevakningen har hjälpt till vid färje-att vissa
ankomster, bedömts angelägna bevaka där tullen sak-attsom men
nar resurser.

Bl.a. hanteras enligt dettapassvisering regelverk såväl tullenav
polisen och kustbevakningen Vem utför berorviseringensom som

på med hänsyn till verksamheten har bäst möjlig-i övrigtvem som
het utföra passkontrollen. Vid till exempel färjelägen haratt detta
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dettatullen harpasskontrollen. Förtulleninneburit tagit överatt
kontrollob-väljamöjligheterbättreinneburit rättdessutom utatt

jekt.
använda dekunnatpolisentullensåvälharSammantaget som

glesbygdenbl.a.bättrebetydligtpå iknappa sättettresurserna

enkeltheltväsentligtalltideklarerar rättFöretagen
dettjänardärför deatt

förenk-påtagligainneburitinriktningtullensharföretagenF ör nya
partnerförhållan-slagsjobbarföretagenTullen ochlingar. i ettnu

problemochmöjlighetervarandrasrespekt förmed ömsesidigde,
såvälförrådbildatnäringslivet harochTullverket gemensamtett

Tullverketsstödprocessuppföljningprocessutveckling och iettsom
regelverken.utvecklingtolkning och av

fokusförändringenviktigasteTullverket har den varitFör inre att
blickenmedproducerandefrån organisationändrats att envara -

till servi-produktionsprocessernariktad de attmot envaraegna —
Tull-omvärldens krav påinställdmed blickenceorganisation mot-

verket.
TullverketslösapåTullverketTidigare ansågs mästare attvara

gällerdetföredöme EUTullverketbehov. i närNu attettsomses
handel innebär.globaliseradalltmertillgodose de behov en

Även nödvändiga EU-förändringarandra idel varitsomen
harinriktningändradetullenstill följdregelverket ge-nuav -~

nomförts.
myndig-frånfokussåledes ändratTullverket har sitt att envara

tilluppbördochdeklarationsgranskningproducerarhet ensom
all-tillför dvs.dem Tullverketmyndighet åt ärservicesom ger -

och näringslivet.mänheten
förkostnaderTullverketslängreInriktningen minimerainteär att
dvsför tullprocesserna,kostnadersamhälletstullprocesserrza utan
skaväsentligtalltuppbördenochkostnader,företagens iäven att

rätt.vara
deklare-helt enkelt pådekonstaterathar tjänarFöretagen attatt

flera skäl:Dettarätt. avra

tillsammanstullprocesserkvalitetssäkratde harGenom sinaatt0
mycket lättare. Varortullprocessernaflytermed Tullverket nu
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fastnar längre förutpå tullen. Logistikeninte sätt isamma som
har blivit enklare. U-regelverket fortfarandeTrots E äratt
krångligt tillämpa tullenshar och bl.a.service tjänster överatt

inneburit krafifizllt .stöd tullarbetet. fårInternet Företageniett
förmåner tullbehandlingen, bara de Tullverket "litari som som
på" ar.
Beroende på hur långt företagens tullprocesser kvalitetssäk-är0
rade får företaget förmåner enligt formånstrappa, inne-en som
håller bl.a. månadsvisa deklarationer och räkningar, befiielse

från ställa säkerhet för tulluppbörd anslutning till skatte-att
konto, möjlighet förtulla helt elektroniskt dygnetatt runt etc.
Förmånstrappan självfallet utformad med beaktandeär attav
alla ska behandlas lika. får exklusiva förF Örmånema inte vara

företag så konkurrensen därmed snedvrids. Alla harett att sam-
mojlighet kvalificera förmånstrappan. Entrebiljettensig iattma

ömsesidigt förtroende.är ett
har de företagEU kommit längst kvali-i sinaccepterat att0 som

tetssäkring behöver medverka varukontrollerinte i i ut-samma
sträckning andra. behöver heller ställa säkerheterDe intesom
för tulluppbörd Kval har bedömtssin i sig ettsom
bättre kontrollmedel den fizsiska varukontrollen. Motsvarandeän
gäller för ställande säkerheter.av
Tullrevisionen handlar första hand säkerställa kvaliteteni att0 om

tullprocesserna hos de kvalitetssäkrade företagen. företagDei
olika skäl vill kvalitetssäkra fårinte sinasom av processer ge-

nomgå traditionella tullrevisioner.mer
Genom kvalitetssäkringen Tullverkets också välär rutiner0 an-
passade till företagens administrativa ochrutiner transportruti-

företagen har dettaF inneburit såväl goda rationali-örner m.m.
seringsmojligheter bättre kontroll det fizsiskaöversom en varu-
flödet.

skäl till företagenEtt deklarerar också risken förrätt äratt att0
upptäckt Tullverkets riskprofiler och kvalitetsrevisionerär stor. -
sk god trézflbild. Vid upprepade felprevisioner tapparger en-
företaget förmåner förmånstrappanTi

elektroniska anslutningenDen kan ske Internet. Enäven övernu
förutsättningför detta säkerhetskraven för anslutning till tull-är att
datasystemet förnyats och förenklats. kan väljaFöretagen attnu
kommunicera olika säkerhetsnivåer.på finns tillDet exempelnu



1998:18SOU116

transportetiket-infoga hela tulldeklarationen påmöjlighetäven att
behöverdeklarationtvådimensionell streckkod. Dennaten, genom

med streckkodläsare påelektroniskt då den läseslämnasinte
streckkodenfått underlaget tillgränstullkontoret. harFöretaget

exempelbara påInternet. Dettaöver är ett en ny process.
förtullninghelt automatisk kanEn är att nu ge-processannan ny

allakan aj/gnetnomföras för antal företag. Dessa runtett passera
tullpersonal behöver finnas närvarande.gränsövergångar, utan att

ökat. sedanför utföra förtullningen har DetIntresset i ett stegatt
hemtagningsanrrzälananvända tvåstegsföifarandetårmånga re--

såväl företagenspektive har konstaterats kostsamt för2steg vara-
Tullverket. innebär allt deklarationen tvåDen görsju trots attsom

med firem-och granskas Tullverket. taktgånger två gånger 1 attav
elektroniskt harsköter allt handel detsin varit ett na-gen mer av

nödvändi-turligt söka enklare förfarande. Eftersom allasteg att ett
detuppgifier ändå finns tillgängliga då gräns ärvaran passerarga

lika bra klara alla tullformaliteter våstegsdekla-på gång. Tatt enav
därför minskat antal.har starktrationerna i

Även Tullverket företagen deklarerar flerapåtjänar rättatt av
skäl:

andelen riktiga deklarationer har drastiskt minskatökadeDen0
kostnaden för såväl deklarationsgranskning revisionsom

har frigjorts för intensifiera kvalitetssäkringsarbe-Resurser att0
kontrollfrekvens det legala varzdlödet föritet, samt attanpassa

förstärka fronten narkotikan.mot

Tullen ledande i den enade fiontär part somen

samhället bildat narkotikanmot

Tidigare uppfattades narkotikamissbruket många ettav som pro-
blem skulle åtgärdas myndigheterna. Kritiken massivsom av var
för myndigheterna narkotikan.kundeinteatt stoppa

har statsmakterna utifrån riksdagens mål narkotikafrittNu ettom
fiontsamhälle bildat med allmänheten och företagen gemensamen

narkotikan.mot
Huvudstrategin ändra attityderna, minska förtjänsterna,är att

strafla de näringslivet.och mobilisera allmänheten ochansvariga
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del fronten och med-Allmänhet och företag de ärattanser en av
Professionella opinionsbildare, "trendsättare"verkar aktivt den.i

för ändra attityderna hosoch reklambyråer har vissaattengagerats
förhållandeReklamföretagen får för övrigt sin ersättning igrupper.

till uppnådda attityaförändringarna. riktas förstade Insatserna i
hand de finns riskgrupperna.imot som

Artin/derna dessa förändrats frånhar drøgbejakan-i grupper nu
tillde livsbejakande.

fronten narkotikanförutsättning för denEn motatt gemensamma
skapas ökad informationkunnat har bara den påvarit inte satsning

genomförts, framför allt dialog för-på ochsatsningenutan attsom
stå drivkrafterna hos riskgrupperna.

Tullen mycket strategisk för minska förtjänsternaär atten resurs
den illegala handeln. samarbete med förstaMeni nära iutan ett

hand polisen och kustbevakningen hade det gått bildainte att en
fiont.gemensam

tullens och polisens beslagsandel mål fördubblaFör sattes ett att
andelen. sammanlagda andelen beslag för tullen och polisenDen

narkotika har ökat från till1997-års nivå 15% 30%.av om ca
Många det omöjligt, måletansåg såatt att sattesvar men genom
högt tvingades helt andra metoder fram okonventionellaäven—
metoder. Genom beslagen har fördubblats har förlusterna blivitatt
allt kännbara för de Därmeddriver narkotikahandeln. harmer som

narkotikamarkna-intresset successivt avtagit investera iatt pengar
den och därmed inflödetäven över gränsen

Befogenheterna för tullen har ändrats. befogenhe-Tidigare var
utformade utifrån polisen, dvs tul-"reviravgränsningen"terna mot

len hade befogenheter områden. harNuingripa i gränsnäraatt
befogenheterna för såväl tullen polisen tillanpassats trans-som

dvs verkligheten. innebär tullens befogen-Dettaportmönstren, att
heter har utsträckts från den narkotikan till följagränsnära att nar-
kotikan hela från början utlandet till förstavägen itransportens
distributionspunkten iSverige.

Tullen, polisen och kustbevakningen har fören gemensam resurs
analys alla underrättelser. Resultatet består bl.a.av av gemen-en

hotbila, uppdateras vecka. ullens och polisensTvarjesam som
analys- och underrättelseverksamheter jobbar desom om vore en
enhet, de har skilda huvudmän.trots att

central del denEn samlade underrättelse- och analysverksam-i
heten detalj följa prisutvecklingen narkotikamarkna-påär iattnu
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allt internationellt. konstatera-den framför Sverige Deti ävenmen
mikromarknaden, till-des prisutvecklingen på såväl makro-att som

med och attitydunder-kännedom missbrukarmönstersammans om
sökningar, utbuddet bästa kartlägga såväl efter-sättet attvar som
frågan kännedom förändrad prisbild på lokalNu ger om en en
marknad snabb information leverantör har etable-atten om en ny

sig.rat
till exempel polisen, socialtjänsten och sjukvården detFör är nu

också väl etablerad alltid det narkotika lämnarutin när röratten
prisunderrättelse till analysgruppenen

förutsättning framgången med de ökade beslagen ock-En var
rekryteringsbasen för underrättelse- och framför allt analys-så att

har breddats. rekryteras personal oftaNu påresurserna upp--
dragsbasis stället för anställda från olika verksam-mångai som -
heter och skiftandemed erfarenheter, till exempel såväl logistiker

finansanalytiker.som
Utgångspunkten för hotbildanalysen ligga före ochär att steget

änagera snarare reagera.
utgångspunkt för alla analyserEn alla underrättelserär sättsatt

sammanhang. Därmed har ocksåin i större större, integre-ett mer
rade handelsmönster, kunnat avslöjas.

Alla tullens kontrollinsatser utgår från systematiskt framtagenen
riskprofil. Resultatet alla kontroller återrapporteras, ävenav om

beslag så alla kontrollinsatser lämnarpå såinga gjorts, sättatt ett
bidrag till den kontinuerligt förändrade hotbilden och uppdaterade
riskprofilen tillspetsat kanLite tullen kontroller försägas göratt att
bekrafia riskprofil, beslag.än göraatten snarare

Genom bl.a. den kvalitetssäkring Tullverket tillsam-gjortsom
med rad kommerföretag kontinuerligt underrättelser frånmans en

företagen avvikelser transportflödena. varukontrollerDeiom som
slumpmässigt det legala varuflödet bonusejfektgörs inu ger som
mycket god information såväl storleken de illegalapåäven en om

varzjlödena kännedom tillvägagångssättensom om
Gränskontrollresurserna används mycket flexibelt helaövermer

landet och till de vandrande narkotikaflödena. Genom attanpassas
tullen första hand och andra hand krävsi iagerar reagerar en
mycket flexibilitet hur kan disponeras.större i resurserna

Arbetstidsavtalet har därför förändrats med inriktning mot en
flexiblare användning tullens Eftersompersonal. narkotikaflöde-av
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arbetstidsavtaletlät arbetstidsavtalet fickinte sig styrasstyrasna av
narkotikaflödena.av

stärktshar utvidgats och tullsamarbetetEU

ökande handeln med östländerna har bara inneburitDen inte att
handelnden legala handeln har ökat. har den illegalaTyvärr även

ökat.
har kommit till med det omfat-Ett transiteringssystem rättanytt

tande fusk förr fanns transiteringsordningen.inomsom
nyligen utökatEU har utvidgats och förutsättningarna för ett

tullsamarbete har därmed förbättrats. Eftersom alla ländernästan
Östersjön Östersjönmedlemmar delarEUi iär ärrunt storanu av

tullsammanhang betrakta innanhav. del trafikenEnatt storsom av
klareras vid antal definierade varför kustbevakning-sjögränser,ett

har fått ökade uppgifter tullsammanhang. del harSverigesFörien
detta inneburit såväl hel del färre tullklareringar färjeanlöpen som

bevaka. Endast liten del färjetrafiken till och från Sverigeatt en av
tredjeland.rör

Från del U-länder har det föreslagits alla tull-E Europasatten
verk ska läggas till frånmyndighet, svensk sida harsamman en men

uppfattningen det mål gäller för tullorganisationerE U:svi att som
"arbeta tullver Samarbeteträcker. mel-att ettsom om man vore
delan europeiska tullorganisationerna har också stärkts betydligt.

Underrättelsesamarbetet bra underlag till detEuropai ger
svenska analys- och underrättelsearbetet.

illegala nätverk skapadesDe den under slutet I 900-som av av
talet allt tilltagande alkohol- och harcigarettsmugglingenmer nu

nätverk för andra former illegal verksamhet.även utnyttjat sina av
ÄvenNarkotikan har hittat etablerade införselvägar. andranya va-

förs dessa nätverk landet.in iror genom
ökande kritiken frånDen den inre-gränskontrollEU Sverigemot

hade efter inträdet, förstaEU hand för kontrollera illegali in-att
försel narkotika alkohol,och ledde till denna kontroll iattav ur-
sprungligt utförande bort. Svensk tull arbetar istället medtogs nu
befogenheter hela Sverige. har också för tullens delDettaöver in-
neburit bättre möjligheter bekämpa bl. narkotikan.a.
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Målen for12. Tullverket kan kompletteras
med effektivitetsmål fokusera på nyttan-
för samhället

Nuvarande mål

gällandeDe övergripande målen för Tullverkets verksamhet är:

effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt ochatt andra skatter0
såavgifter riktig uppbörd kan säkerställas,samt att en

övervaka och kontrollera trafiken till frånoch utlandet så bestämmel-att0 att
in- och utforsel efterlevs,serna om av varor

samla och bearbeta uppgifter for utrikeshandelsstatistikenatt0 att ett
underlag god kvalitet kan inges,av

vid firllgörande sina uppgifter verka for kostnaderna foratt tullproce-0 attav
durema minimeras, både for näringsliv, allmänhet och inom Tullverket,

tillhandahålla god såservice den legitima handelnsamt med tredjeatten
land underlättas i möjliga utsträckning och det legitimastörsta varuflö-att
det inom inteEU hindras.

målDessa har brutits i delmål Verksamhetsmål. Måluppfyllel-ner
åtenapporterasska dels mätningar dels beskriv-sen genom som

ningar.
Verksamhetsmålen beskriver i betydande omfattning hur arbetet

ska utföras produktivitetsmål vad ska uppnås uti-änsnarare som
från behoven effektivitetsmål.

Nuvarande verksamhetsmålfár uppbörd

syfteI höja kvaliteten i arbetet skall åstadkommaTullverket bredareatt0 en
användning riskanalyser i klarerings- och kontrollverksamheten. Däri-av

kan ärenden med liten risk automatklareras. utgångenVid 1998genom av
skall andelen ärenden automatklareras uppgå till minst 35%.som
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effektiv och säkerförförbättra förutsättningarnaled iSom ett att upp-en
kvalitet utrikeshan-godinförselrestriktionerbörd, efterlevnad samtav

såföretagen,informationen tillförbättraskall Tullverketdelsstatistiken att
riktiga och fullständigafrån lämnartulldeklarationema börjanidessa --

stärkadärmed tillbidrar Tullverketaktiv informationuppgifter. Med atten
konkurrenskraft. Målet för Tullverketutrikeshandelsföretagens är senastatt

tulldeklarationemaavlämnademången minst devid skall 50%1999 avav
fårdeldarationemade felaktigaoch firllständiga. Avinitialt riktigavara

avgift kronoravvikelse i 5000allvarlig karaktärhögst 2% änmervara av
deklaration.eller 25% per

skalluppbörd skall ske,fastställandeeffektivt och rationelltFör att ett av
till tulldatasystemet TDSanslutningsgradenTullverket verka för ökaatt

företagen anslutaåtgärder attraktivt fördettamed olika attgöraattgenom
utgångendokument vid 1998till. Målet Tullverketsig för 8 10är att avav

skall elektroniska.vara

sådantMyndigheten skall uppbära tullmedel sätt

fordringarinte uppkommerfrån Europeiska kommissionendetatt0
ställts,för vilka otillräcklig säkerhet

sådantframgår regelverket följsde tidsñister sätt attatt som av0
avseende ränteford-krav Sverigekommissionen inte kan ställa

ringar,

handläggning och uppfölj-skall bevakning,hög prioritetatt ges0
fordringar.ning av

Även lika effektivtavgifter skall uppbärasandra skatter och sättett som
tullmedel.

genomsnittliga kredittidenskall densäkerställa riktig uppbördFör att en -
tullfaktura högst dagar.från betalts 30det ñiorts till dessatt varavaran -

Även så återbetal-återbetalning skall skehandläggning ärenden för attav
inkommit.ansökanning skett inom dagar efter det30 att

varuundersökning importgodsskallsäkerställa riktig uppbördFör att aven
föruttagande objekt ochgenomföras. förbättra urvalet förFör attatt av
vidareut-varuundersökning skall urvalsmetodemaeffektiv kontroll ochen

vecklas och effektiviseras.

ekobrottslighetför bekämpasäkerställa riktig uppbörd ochFör attatt en
förhållandei tillefterkontroll och revision öka 1997.skall användningen av

skall vidareutvecklas.Metoderna för uttagande revisionsobjektav
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Nuvarande verksamhetsmål för och ugférselrestri/dionerin-

förbättraFör urvalet objekt i den fysiska kontrollverksamheten ochatt0 av
därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall underrättelseverksamheten och
urvalsmetodema vidareutvecklas.

förhindraFör illegal införsel narkotika skall inom tullkontrollenatt0 av nar-
kotikakontrollen högsta prioritet effektiviseras. Målet därvidsamt ärges att
mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt Tullverkets akti-som
viteteri preventivt syfte skall ha minst omfattning tidigare.samma som

förhindraFör storskalig illegal införsel alkohol och tobak skall den-att0 av
kontroll inom tullkontrollen hög prioritet.na ges

Nuvarande Verksamhetsmål för utrikeshandelsstatistiken

För god kvalitet handelsstatistiken skall ärendenatt avseende import0
och handläggas sådant tillräckliga uppgifter ingesexport tillsättett att
Statistiska centralbyrån SCB i tid.rätt

För god kvalitet Intrastatuppgiftema skall ärendenatt handläggaso
sådant tillräckliga uppgifter inges tillett sätt SCB i tid.att rätt

måldessa gällerFör i tillämpliga delar de återrapporteringskravgenerella0
i avsnittet Generella mål och återrapportering.kravsom anges

Nuvarande Verksamhetsmål för service

Åtgärder skall vidtas för minska kostnaderna för tullprocedurema föratt0
näringsliv, allmänhet och Tullverket.

Åtgärder skall vidtas for öka servicenivån inom tullverksamheten.att0

Åtgärder skall vidtas för möjlighet till insatser for näringslivets ochatt0 ge
samhällets behov flyg- och färjelinjerav nya m.m.

Målen bör utgå liån behoven

Mål för verksamheter bör för utveckla verksamheten hållatt rätt-
utgå från omvärldens krav och behov verksamheten. Målen börav-

således, för spegla de behov allmänhe-att styra rätt,resurserna som
och näringslivet har.ten
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näringslivetsochallmänhetensföregående diskuterati detVi har
följande:dessaKortfattatbehov. är

åvidkontrollenverksamhetenAllmänhetens krav gränsär att
narkotika ochdenandelså effektivsidan ska storatt avenvaraena

handskaförsillegalt infördaandra gränsen, tasöver omvaror, som
Å "störa"kontroll inteska dennaandra sidanTullverket.av

irritationoch därmedonödigså mycket väntanattgränspassagen
uppstår.

underkastashandelninternationelladenNäringslivets behov är att
regelverketdet .givnatullförfarandeeffektivtså enkelt ochett som

deockså näringslivet har intresseliggermedger. dettaI attettatt av
Näringslivet har ingetupptäckas.effektivt skafuskaförsökersom

konkurrensfördelarskaffa sigförsökerilloj ala företagintresse attav
fuska.attgenom

uppnås deinte hurskaMålen beskriva vadbör som -

uppnås

uppnåsska i för-så beskriver vadmål formuleras deOm att som
de itillgodose, börverksamheten skahållande behovtill de som

uppnås. uppdragsgivarenhur de ska Förnormalfallet tala ärom
uppnås, såhur deintresseåtminstone normalfallet intedet- i av-

håller sig inom det rimligasmetodenlänge gräns.
måldvs.barriärbrytande målsärskilt då s.k.gällerDetta sätts,

iñåga-invanda måstetraditionella ochså ställda dethögtär attsom
verk-de bedriverfrångås. Då viktigtoch oña detär attsättas som

målbarriärbrytandevälja metoden. Omhar frihetsamheten ettatt
uppnås möj-målet begränsashur skamed direktivkompletteras om

metoderfinnaverksamhetenförnyelseligheten att nyagenom av
tillvägagångssätt.och

uppnås effektivi-skamålen vadövergripande beskriverDe som
blandning vadVerksamhetsmålen innehållertetsmål. somaven

uppnåsde skakredittid och huruppnås till exempel dagarsska 30
automatklarering.till exempel 35%

förnyelse verksamhetenforbättre metodVi atttror att en aven
mål,barriärbrytandeeffektivitetsmålen,skärpa sättaattär att genom

går. Tullverket bör iproduktivitetsmålen så långt detundvikamen
målen.så länge de klararfå välja metoden,allt väsentligt självt



SOU 1998:18 125

VerksamhetsmålNya

denna bakgrund vi näringslivets och allmänhetensMot be-attanser
hov kan tydliggöras de nuvarande verksarnhetsmålenattgenom
kompletteras respektive målmed mätbara direktersätts tarsom mer
sikte allmänhetens och näringslivets behov. skisserade målenDe
utgår från de målövergripande riksdag och regering fastställtsom
för tullverket. Verksarnhetsmålen dessa målövergripandegör mät-
bara och därmed möjliga följaatt upp.

Verksmnhetsnrål för uyfirselrestrildionerochin-

Stor allmänprevention i gränskontrollen dvs. hög beslagspro-0 en
för de prioriterade varuslagen narkotika, alkohol och tobak.cent
triifijyrocent iBra gränskontrollen för alla beslag, vilkettyper0 av

minimum störning i resandetrafrken med bra beslags-ettger av
resultat.

effektivitet, dvsHög det samhällsekonomiska värdet beslagen0 av
förhållandei resursinsatsen ska högt.vara

Verksamhetsmål för zppbörd

Ejêktiv zgnpbörd, dvs uppbörd i tid till liten kostnad.rätt rätt0
Uppbörd tull- och skattemedel avgifter skall skesamt0 av

så fordran för upplupen och obetald uppbördatt räntaI
högst uppgår till total uppbörd,xx% av
så den genomsnittliga kredittiden från detatt attI varan-
frigjorts till dess tullfaktura betalts högst dagar,är xx-
så handläggning för återbetalningärenden skall skeatt av
så återbetalning skett inom dagar efter detatt att ansö-xx
kan inkommit.

Verksamhetsmål för utrikeshandelsstatistiken

Uppgifter handelsstatistiken skall riktiga och läm-rör0 som vara
i tid.rättnas
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Verksamhetsmål för service

någotVerksamhetsmål for service det förgällerdetNär är som en
då sådet självklartfungerande myndighet inte ska behövas,väl är

effektivitetsmålservicenivån måste ska klaras.hög högaatt omvara
nödvändiggod service till exempelVi hög och äratt menenanser -

uppbördsmålet Eflektivtillräcklig förutsättning förinte att upp--
kostnad" ska klaras,tid till litenbörd, dvs uppbördrätt i rätt om

mål således bådemålsättningen tillräckligt högt. Dettasätts är ett
mål för uppbördför service och

mål för till exempel service ochkan kompletteras medDetta
kundtillfredsställelse.

mål förändiings- ochBaniärbrytande kan skynda
fömyelsearbetet

Vi vill peka de möjligheter det innebär s.k. bar-även att sätta upp
mål, så målsättningar i förändrings-riärbrytande dvs. högasättaatt

alla tvingas tänka teknik har iarbetet Dennaatt sätt.ett nytt
många lyckade tillämpningar inneburit till exempel processkost-att
nader kunnat halveras eller kunnat fördubblas.nyttan

där exempelofia använd teknik för verksamheter tillDet är en
IT-utvecklingen effektiviserahelt förutsättningar arbetet.attger nya

slående drastiskt kan sänkaexempel hur verksamheter sinaEtt
kostnader, samtidigt kvaliteten höjs utlärdande Ti-ärsom av pass.
digare det det minuter. Tidigareveckor, 10tog tar caca sex nu

mångaskulle olika handläggare titta i sina dataregister och däref-
skicka passansökan till handläggare. Genom hand-ter nästa att en

behörighetläggare fick till samtliga register kunde handläggningen
ske rakt disk. Kostnaden pressades radikalt och den läm-över som

ansökan blev betydligt nöjdare.nat
Utvecklingen skatteförvaltningen, styckkostnadeninom bl.a. där

för deklarationsgranskning halverats fem exempel.är ett annat
Viktiga delar i detta har varit förenkla deklarationen och användaatt

otTensivt. Ytterligare exempel Storstockholms lokal-IT SL,ärett
trafik, minskat sina kostnader dramatiskt kvalitetsförsäm-utansom
ring, konkurrensutsätta sina verksamheter och handlaattgenom upp
till bästa pris och kvalitet.
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Tullverket kan målbarriärbrytande leda till mångaFör att meto-
der och invanda föreställningar tvingas till omfattande förändringar.

mångafinns invandaDet föreställningar inom Tullverket hurom
det talas oftaär. Det tullarintuition Med hänsyn såvältill ut-om
vecklingen IT-områdetinom EU-regelverket till sin grund-attsom
läggande konstruktion skiljer sig från det gamla finns detavsevärt
därför goda förutsättningar för Tullverket lyckas barriärbry-att om

måltande definieras. IT-utvecklingen skapar förutsättningari sig för
såväl systematik, hantera betydligt infonnationsvo-att störresom
lymer och kommunicera informationen helt Detatt ett nytt sätt.

EU-regelverket innehåller betydligt för flexiblastörre utrymmenya
tolkningar, vilket innebär gårdet såväl krångla till detatt att attsom
förenkla tillämpningen.

gränskontrollenFör IT-utvecklingen helt förutsättningarger nya
systematiskt definiera riskproñler och hantera mycketatt att ett stort

underrättelsernaterial, där den enskilda underrättelsen i sig iär stort
värdelös den sammanställda underrättelseinfonnationensett men

kan helt bild Vi har pekat möjligheter systematisktattge en ny
använda detta såväl i kontrollarbetet och undenättelseinhämmingen

till exempel för skapa prisbild för narkotikamarknaden.attsom en
den samlade tullprocessenI för det varuflödetsamlade legala
tredjelandsgräns skapar till exempel offensiv användningöver en av

Internet helt möjligheter. fantasinDet begränsningenär ärnya som
teknikenänsnarare

Vi därför regeringen i målsina övergripande föratt ävenanser
Tullverket bör använda målbarriärbrytande för i skala skyn-att stor
da förändrings- och fömyelsearbete inom Tullverket.ett

finns ingetDet skäl denna teknik inte skulle ha likaatt anta att
goda förutsättningar inom Tullverket inom många andra verk-som
samheter, där det finns lyckade erfarenheter.

enlighetI med vad föregåendei det bör barriärbrytan-sa om-
målde de nuvarande verksamhetsmålen begrän-sätts —

sas/awecklas, då de i flera fall talar målenhur ska uppnås ochom
därigenom begränsar möjligheterna.

Målen bör Varamätbara

förutsättning för målEn ska kunna uppfyllas de mätbaraatt är att är
Vi de Verksamhetsmål skisserat i allt väsentligtatt äranser -

eller åtminstone kan bli mätbara-
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Verksamhetsmål för in- och utförselrestriktioner

allmätyøreventionStor

Beslagsprocenten, förhållandedvs beslagen i till den volym in-som
måttförs illegalt, allmänpreventionen.är ett

Svårigheten hur mycket införs illegalt. Vårtär att veta som an-
låtahar varit Folkhälsoinstitutet uppskattninggreppssätt att göra en

narkotikakonsumtionen. förstaDetta är att ett steg motav se som en
bättre kännedom införs illegalt.detom som

Institutet har framhållit deras metod för beräkna konsurn-att att
tionen kan utvecklas och de intresserade fortsatt uppdragatt är ettav

följa och beräkna den samlade konsumtionen. Vi därföratt attanser
förslagsvis fåFolkhälsoinstitutet bör uppdrag löpande följaett att
konsumtionsvolymen inte bara narkotika, illegaltävenutanav av
införd alkohol och tobak. krävs dock metodutveckling förDet att
fånga de illegala volymerna alkohol och tobak,även av men an-

inte det omöjligt.att ärser
detta underlag finns måletNär kan för beslagsprocenten Visättas.

utesluter inte mål på årfem fördubbla beslagsprocentenatt ett att är
ouppnåeligt.

Med de beräkningar gjort beslagsprocenten för narkotikavar
år11% 1997.ca

tréflbild gränskontrollenBra i

mål lättDetta kvoten mellan antalet beslagstillfal-är att mäta, som
len och antalet kontroller. år kan dennaFör 1997 uppskattas till ca
1,4%. Genom systematiskt införa och använda riskproñler finnsatt
det möjlighet öka träffsäkerheten betydligt, till det dubbla bör vara
fullt möjligt år.fem

efle/divitet, gränskontrollenHög i

effektivitetenFör i gränskontrollen behövs värden för denatt mäta
samhällsekonomiska de beslag Vi har i den fö-nyttan görs.av som
regående utvärderingen skisserat värden för beslag he-nyttan av av
roin, amfetamin, kokain, cannabis, alkohol och tobak. börDenna
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kompletteras med uppskattade värden för alla formerandra be-av
slag.

Eftersom det finns värde i mindre beslag i den s.k.ett även
myrtrañken framför allt narkotika bör dessa småbeslag premie-av

kommerAnnars dessa kontroller prioriteras bort. kanDettaattras.
lägsta nyttovärde småförgöras narkotika-att sätta ett ävengenom

beslag, till exempel nyttovärde motsvarande fem dettaett gram av
narkotikaslag, beslaget mindre femäven är änom gram.

Resursinsatsen lätt erhållsoch direkt ekonomibok-är att mäta ur
föringen.

Därigenom effektiviteten möjlig Med vår förenkladeär att mäta.
utvärdering uppskattade årdenna 1997 till 180%.

Med systematisk i kontrollarbetet och de utökadeansatsen mer
underrättelse och analys barriär-görs att ettresurser som anser

brytande mål fördubbling fem i och för sig är utrnanan--en -
de inom rimlighetens gräns.men

fördubbladEn effektivitet för övrigt någottroligen måsteär som
klaras riksdagens mål narkotikafritt samhälle med rim-ettom om -
liga resursinsatser någonsin ska kunna uppnås.-

Verksamhetsmål för uppbörd

Isflektiv uppbörd

Målet eflektiv uppbörd bör inkludera såväl kvalitetsmåttett ettsom
kostnadsmått.

Kvalitetsmåttet ska tala hur väl den debiterade uppbördenom
det regelverket föreskriver.motsvarar som

Kostnadsmåttet ska tala samhällets totala kostnad för tullpro-om
dvs näringslivets kostnad.ävencessen,

fångaEtt allt detta i mätbart målsätt att ett är
Styckkostnaden för hela tullprocessen inklusive näringslivets

kostnad deklaration med uppbörd.rättper
innebärDetta alla deklarationer inte har uppbörd bi-att rättsom

drar vid mätning måluppfyllelsen till öka kostnadsmassanattav
inte till antalet deklarationer, dvs. deklarationen intemen är rättom

ökar styckkostnaden. mått bidrarDetta därmed starkt både till att
minska den samlade kostnaden för hela tullprocessen och ökaatt
kvaliteten såväli inkommande deklarationer deklarations-som
granskningen och tullrevisionen.

5 18-0089
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kostnaden för tullprocessensamladeAlla verksamheter inom den
deklara-styckkostnad granskadeñertaxering resursinsats, perper

därmed verkauppbörd kommertion, styckkostnad för etc. motatt
mål.samma

liggerden samlade tullprocessenEftersom den andelenstörsta av
uppnå målet förenkla förnäringslivet det enklastehos attär sättet att

ideklarationerna fyllsnäringslivet och framför allt till rätt.att attse
erhållagår förbättringarmåttliga insatser detMed ganska att stora

måluppfyllelseförhållandevis ganska snabbkort sikt med somen
rationaliseringsintressetdärmed i sig innebäraföljd. kanDetta att

åt-bör detTullverket motverka dettainternt inom För attavtar. -
produktivitets-första åren finnasminstone under de även ett rent-

mål deklaration för Tullverkets delför styckkostnaden av pro-per
cessen.

målen barriärbrytande.Inriktningen bör skaattvara vara
föregående uppskattat den samladeVi har i den utvärderingen

kr. Tullverketsstyckkostnaden för hela tullprocessen till knappt 350
dek-indikerar endast häften inkommandekvalitetsmätningar att av

konekta, kanske färre. Därmed skulle styckkostnadenlarationer är
deklaration uppgå till kronor.korrekt 700per

styckkostnad har uppskattat till 134 kr.Tullverkets interna
deklaratio-öka kvaliteten i inkommandeBlott och bart attgenom

radikalt.samlade styckkostnaden därmed reduceraskan denner
skallinkommande handlingarMed inriktning 90%att varaen av
denjämfört med i dag och reduktionkorrekta 50% en av sam-—-

tredjedel fulltprocesskostnaden med till exempel vilketlade ären
uppnågårtill IT-utvecklingen, troligen detrimligt med hänsyn att

mål styckkostnad korrekt dekla-kan barriärbrytande förmer ett per
skisseras till kanske kr.ration 250

långsik-interna kostnad.Motsvarande gäller för Tullverkets Det
Vi uteslutermålet till kr deklaration.tiga bör kunna 90sättas per

såmål den internakan skärpas ytterligaredock inte detta attatt
sänks ytterligare.styckkostnaden

Uppbörd

gårinte identifierat detuppbörd och kredittid harFör sättaattom
mål, inte.barriärbrytande utesluter detmen
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Verksamhetsmål för utrikeshandelsstatistiken

frånEnligt frånuppgift tullen kraven förSCBär är avnämaresom-
handelsstatistiken Då frågan såotydliga. liten omfattningär av-
inom tullen någonhar inte den uppmärksamhet. finnsDetägnat
dock skäl kvalitetsuppföljning kan kvalitetenatt anta att genom
bättre till de behov rimligenSCB bör formulera.anpassas som

mål inom TullverketInterna

Tullverket bryts regeringens mål målInom till för regionerna iner
s.k. verksarnhetsöverenskommelser. På detta erhålls bra in-sätt ett

såväl följa verksamheterna. Vistrument att styra attsom upp anser
detta viktigt för resultatstyrningär ett sätt att ävenattmen anser

måldessa bör kompletteras med mål fokuserar samhäll-som
dvs effektivitetsmål. Regioner inte klarar effek-dessasnyttan, som

tivitetsmål har for i förhållande till samhällsnyttan.stora resurser
dåDessa bör omfördelas dit de bättregör nytta.resurser

Vi har dock inte i detalj målutvärderat dessa och inte helleranser
det ligger inom för utredningen. Det uppgiftatt ärramen snarare en

för verksledningen bryta målregeringens för de enskildaatt ner
verksamheterna.

Vi vill dock framhålla målregeringens inte åtminstonekanatt —
inte de barriärbrytande direkt brytas måltill för regio-ärom ner-

målsättningarnaFör uppnåsska krävs måttatt ett stortnema. av ar-
frånbete Generaltullstyrelsens sida för utveckla, förenkla ochatt

förnya processer.

Metodutveckling behövs

barriärbrytande målDe redovisat i föregåendedet utgår från ett
antal överslagsberäkningar gjort utgångspunktmed i det material

fått frånvi Tullverket och Folkhälsoinstitutet.
utvecklaAtt och formulera mål måsteständigtär en process som

förnyas. Vad har velat peka hur de kan utformas och beräk-är
behöverDe dock kompletteras med till exempel uppdrag tillnas.

Folkhälsoinstitutet och beräkningarnoggrannare m.m.
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slutligt formulerasåledes metodutveckling förbehövsDet atten
mål. ske i samspel mellan Finansde-dessa utveckling börDenna ett

bör ha aktivoch Tullverket. Finansdepartementetpartementet en
målen.syfiar till underlaget tillroll i alla metoder Ettmätaattsom

deklaration.exempel mätrnetoden för vad korrekt Ettärär som en
mått uppdrag till Folk-beslagsprocenten, erfordrarär ettannat som

hälsoinstitutet.
frånaktivt deltagande Regeringskansliet i metodut-För är ettoss

veckling och mätningar central del i den resultatstymingen nya av
statsförvaltningen riksdag och regering fastställt.som
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verksamhetenInriktningen13. av

åretförgående verksamheten fr.0.m. föreVi i det utvärderat EU-har
år, Tullverket skulle kun-inträdet i skisserat vision for hurt.0.m. en

mål för verksamhetenfem till föreslagittio samtut somna se om
målfrån långsiktiga föreslagit skautgår allmänintresset. Om de

uppfyllas behöver Tullverkets inriktning förändras.kunna
framtvingadeomständigheterna EU-medlemskapetDen av

fokuseringen de inre problemen och börstarka mot processerna nu
och behov. Tullen bör förändrasförskjutas omvärldens kravmot

från organisation med blicken inställdproducerandeatt vara en —
serviceorgani-de produktionsprocessema -tillmot att vara enegna
Tullverket.sation med blicken inställd omvärldens kravmot—
arbetsplatsbe-samlad uppfattning etter alla de intervjuer ochEn

mycketsök genomfört Tullverket har personal ärär att somen
utmaningar ochlojal sina arbetsuppgifier. deDetta storamot trots

påfrestningar genomgått decenni-personalen under det senastesom
målfinns vilja ambition klara deDet uppriktig och attet. somen

regeringen ställer för verksamheten.
gångförändringsprojekt Tullverket visarinomDe attärsom

ocksåde första önskvärd förändring tagits, exempel-stegen mot en
vis och Info-97 projektet.RISK-projektet, ALFRED-gruppen Dessa

önskvärdnödvändiga inte tillräckliga för möjliggöraär attmen en
utveckling.

Vi inriktningen verksamheten för 2000-taletsmötaatt attanser av
arbetsflöden,behov kräver förändringar såväl internt i metoder och

i regelverken tullens arbete.externt styrsom som
Vårt förslag till inspiration i den visioninriktning hämtar sin som

föregående.skisserats i det
utgår frånVåra förslag till för Tullverket deinriktning över-ny

Verksamhetsmål,målen förgripande Tullverket och de mätbaranya
skisserat:som



134 SOU 1998:18

allmänprevention dvs.Stor i gränskontrollen hög beslagspro-0 en
i första hand for de prioriterade varuslagen narkotika, alko-cent,

hol och tobak.
träñbild iBra gränskontrollen, vilket minimumett stör-0 ger av

ning i resandetrafiken med bra beslagsresultat.
effektivitet, dvs det samhällsekonomiskaHög värdet beslagen0 av

i förhållande till resursinsatsen ska högt.vara
Effektiv uppbörd, dvs uppbörd i tid till liten kostnad.rätt rätt0

de följandeI kapitlen redovisar utgångspunktvi med i den vision-
skisserat och de verksamhetsmål formulerat- hur attanser

verksamheten bör förändras och organisationen förnyas.
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samladebör14. Resurserna störstamotstyras
samhällsnytta

offentligaEffektivare användning resurserav

de alltmer begrän-våra överväganden tyngd vidVi lägger i attstor
dvsanvändas effektivare,sade offentliga bör star-att enresurserna

samhällsnytta bör Vikare prioritering göras. attmot största menar
till förklart definierat tullentullen ofia arbetat ha ärutan att vem

och vilka behov dessa har.avnämare
samhällsnytta liktydigt medverksamhetenAtt ärmot störstastyra

tullen till för har.de behov de Iärmotatt styra resurserna som som
och allmän-våra överväganden har behoven hos företagenvi satt

verksamheten.givet krav regeringen ställerheten främst, de som
effektivt förå sidanAllmänhetens behov är att sätta ett stoppena

krång-å onödigt mycketinförsel andra sidan inteillegal attvarorav
uppstår vid gränspassagen.

tullförfarandeså enkelt och effektivtNäringslivets behov är ett
hela tullprocessen flyterdet givna regelverket medger, utanattsom

också intresseligger näringslivet haronödiga dettaI att ettstopp. av
Näringslivet harde försöker fuska effektivt ska stoppas.att som

skaffa sig konkurrens-intresse illojala företag försökeringet attav
fördelar fuska.attgenom

urvalsprocesser behövsBra

tvådessa behov egentligen olika sidorBägge mynt.är av samma
effektiv behandling allaställer på dels enkel ochkravBägge aven

fuskar.och dels effektivt urval delojala företag resenärer ett av som
liktydigt med god service.allmänheten och företagen dettaFör är

helaTullverket kostnadseffektivitet. Effektiviteten idetFör är orga-
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nisationen direkt beroende hur skickliga tullen i urvalspro-är ärav
och deklarationema ifyllda från börjanatt är rättcessen

Jobba smalt smartmen

vägledande principen måsteDen allt ska utföras frånatt rättvara
början. Oavsiktliga fel ska förebyggas. Kontrollen kan inriktas mot
kvalitetssäkring och avslöja brott.att

både allmänhetFör och näringsliv metoden därmed likartad,är
jobba smalt finns inga möjligheterDet till rimligaatt smart. attmen

insatser kontrollera allt förs hitta avvikel-Föröver gränsen attsom
från tillåtna måstedet bra urvalsprocesser användas. kanDessaser

bara fås det finns systematisk ansats.om en
det gäller klareringenNär och revisionen tydlig syste-ser en

matik i det RISK-system börjar år.införas kommerDettanästasom
höja effektiviteten i urvalsprocessen betydligt.att

gränskontrollenFör vi inte motsvarande Viljan för-ansats. attser
bättra urvalsprocesserna finns många håll intemen samma sys-
tematiska RISK-proj ektet innebär. Vi bedömer detansats att ärsom
angeläget Generaltullstyrelsen initiativ fråga.i dennaatt tar

resursfördelningBättre behövs internt

detNär gäller Generaltullstyrelsens roll fördela tilldeladeatt resur-
samlade svårthar förstå utifrån vilkamot största nytta attser

principer prioriteringen sker. Vi Generaltullstyrelsen harattanser en
mycket viktig uppgift troligen i grunden helt förändra det internaatt
budgetsystemet. finns svårigheterDet prioritera såatt attresurserna

erhålls. förefaller ocksåDet finnas svårigheter följastörsta nytta att
verksamheten nyttoaspekten. Vi saknar interna analysermotupp av

vilken uppnåtts. Rimligen hänger svårigheterna prio-nytta attsom
ritera med svårigheterna bedöma Virätt att nyttan.samman anser
därför det krävs helt inom Tullverket för priorite-att ansats atten ny

rätt.ra resurserna
inriktningEn kan fårregionerna grundñnansieringattvara en

ska täcka de olika förutsättningar finns mellan regionernasom som
finansieringDenna kan hänsyn till de nationella prioriteringarta

exempelvis tullnärvaro i glesbygd. fårDärutöver regio-görs,som
resurstilldelning baseras den faktiska produktio-nerna en som
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dvs "betalt ärende" eller i förhållande till bedömd illegalnen, per
varuinförsel och faktiska beslag.

Förbättrad information och samordnaden

informationsstrategi

Generaltullstyrelsen har gjort utredning samlad informa-en om en
tionsstrategi Info-97 utredningen. dennaI konstateras det sak-att-

strategi för samlad infomtationsförsörjning inom Tullve-nas en en
ket. Utredningens förslag bl.a. informationspolicy,är partnerskapen
med näringslivet, tullinformatörer såväl centralt regionalt samtsom
bättre tullinforrnation.

Vi delar denna utrednings grundsyn, ha förslagenutan iatt prövat
detalj. Bra tullprocesser förutsätter aktiv dialog med deen som
Tullverket till för.är

Vi vill i detta sammanhang också betona de möjligheter densom
tekniken, bl.a. Internet, medger.nya

Vi också tullen bör formuleratror sammanhållenatt policy fören
service.

Minska kostnadema för den totala tullprocessen

Av den samlade kostnaden för tullprocessen ligger den delenstörsta
hos näringslivet. denAv samlade kostnaden för tullprocessen, som

uppskattat till 1.500 mkr, står näringslivet för drygt 900 mkr.ca
dåDet självklart arbetetär med minska kostnadernaatt föratt tull-

inte bara bör omfatta tullens närings-processen utan ävenprocesser
livets. Vi inte tullen hittills har prioriteratatt detta arbete till-anser
räckligt. Ett exempel detta Generaltullstyrelsen inteär haratt en
uppfattning hur mycket den samlade tullprocessen kostarom sam-
hället. Vi har tagit fram den själva förfrågning hos storföre-genom

och därefter överslagsmässigttag beräknat den.

Ökad flexibilitet

Möjligheter till snabb omfördelningen av resurser anser vara en
de viktigaste faktorerna för framgångsrik. Närav att exempel-vara
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samtidigt. Tra-medflyttamåste tullen kunnafarjetrañken flyttarvis
så-tillväxtkraftigdagVi iständigt.ändrasfikströmmarna avenser

Färjelinjeröstländema.fornafrån deochresande tillhandelväl som
eller byterandra läggsbradel lyckaskontinuerligt. Enstartas ner

Öre-exempelnärliggandei tiden ärdestinationsorter. Ett annat
iresandeströmmarnaförändrakraftigt kommersundsbron, attsom

organisationbör hatullendå självklartSverige.södra Det attär en
måsteUtgångspunktenfölja dessaflexibelt kan mönster. varasom

utrikes-därkontrollsåväl serviceerbjudaska kunnatullenatt som
etablera sig.väljertrafiken att

RysslandliksombaltstaternaPolen,utvecklingen isnabbaDen
Redandessa länder.medi handelnsnabb tillväxtmycketmedför en

tvåsiffrigamedHandeln ökarutveckling.dennai dag kan pro-se
under loppetEstland med 30%medår. Handelncenttal avper

delenbåde i sydöstrafärjetrafikenockså detta iVi kan1997. avse
Öster-delenoch ioch MalmöYstadKarlshamn,landet avnorra

gods- ochliksomlinjer ökarAntaletStorstockholm.ön passage-
Linjertralikbilden.isnabba kastSamtidigt skerrarvolymerna. star-
trafik medöverflyttningexempelflyttas, tillochläggstas, avner
fem till tioStockholm. OmOxelösund tillRyssland frånochPolen

imedlemmar EU.Ryssland,förutomländer,kan dessa vara
föränd-snabbadet skerfärjetrañkeninominte baradetMen är

från Arlandatrafiksinflyttatdistributionsföretag harringar. Ett stort
från StockholmflyttatposthanteringsamtidigtStockholmtill som
skettmotsvarandeharGöteborgsregionenArlanda.till attI genom

från Göteborg tillverksamhetsindistributionsföretag flyttatstortett
dominerandedeinomförändringarna skerflestaLandvetter. De tre
Mälardalen.Västsverige ochSkåne,landet,områdena iekonomiska

måste det finnasförändringarsnabbadessa oftaFör mötaatt en
kantillväxtenliksomförändringarnasåTullverketstrategi i att

flexibi-således kravställergivnai den Det ävenramen.rymmas
resursfordelningen.litet i

kankontrollresursermåsteockså frigöratullenVi atttror som an-
storlekområde. Regionemasflexibelt ochvändas störreöver ettmer

betydelse.fall intei detta utanär

personalenFöryngring av

ålder-offentliga sektorngäller för hela denproblem är attEtt som
finns kortfördelad Detojämntpersonalenfördelningen hos ut-är -
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tryckt överskott de födda fyrtiotalet och under-ett är ettsom-
skott generationer. neddragningarDe verksamheternasenare av

skett har till del klarats de äldsta erbjuditsstor attsom av genom
olika former förtidspension har inneburitDetta det fåatt ärav pen-
sionsavgångar under de kommande åren. innebärDetta i sin tur att
behovet nyanställning under kommande litet. Därmed detär ärav
svårt till stånd naturlig föryngring verksamheten.att en av

TullensFör del har neddragningarna inte bara lösts förtidagenom
pensionsavgångar i utsträckning deutan även stor att yngstagenom

Därmed har åldersfördelningen mycketsagts ojämn fördel-upp. en
ning inom Tullverket. finns såledesDet såväl be-ont om unga som
hov nyanställa vid kommande pensionsavgångar.att unga

För verksamheten detta problem. svårareDet blirär ett stort att
genomföra förändringar och förnya verksamheten fimsDet föratt

kan modern teknik, med till exempel lT-inriktning.som
För Tullverkets ledning detta utmaning. finnsDet inte eko-är en

nomiska möjligheter avveckla äldre personal i den utsträckningatt
önskvärd. Därför måste omfattande utbildningsinsatsersom vore

genomföras för den befintliga personalen. taktI med blandatt annat
RISK-projektet skapar bör också medel förresursutrymme avsättas
kompetensutveckling. Genom rullande kompetensutvecklingen
skapas också luckor i organisationen kan fyllas medsom upp nyan-
ställningar.

Jämförelse med andra länder

Det har ofta hävdats svensk tull i internationellt hänseendeatt ett
håller mycket hög klass. Vi har ingen anledning betvivla dettaatt

konstaterar det veterligt inte gjorts någon grundligattmen oss mer
jämförelse. På åtminstone del punkter förefaller andra tulladmi-en
nistrationer utvecklade. StorbritannienI finns detvara mer en mer
utvecklad riskproñler och urval i gränskontrollen. HollandIsyn
finns möjlighet lämna månadsvisa deklarationer. finnsatt I USA det

mycket bra hemsida Internet inte bara informationen som ger
service. Det finns säkert flerutan även exempel.

Vi såväl kvantitativ kvalitativtror att jämförelse med and-en som
tulladrninistrationer skulle såväl jämförelsera ge en av proces-

sprestanda uppslag till förbättringar.som
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rättstillämpningenLikformighet i

ilikformighetensärskilt beaktafått uppdragvi idirektiven harI att
olikakritiktill dettaBakgrundenrättstillämpningen. attär re-aven

också för-harolika Viregelverkettillämparmyndighetergionala
säkerställa dettaförtillämpasvilka rutinerhört att mensomomoss

Generaltullstyrel-Vifinns brister.dettvingas konstatera attatt anser
tillämpningenenhetligheten ivakaförhar överattett ansvarsen

ianvisningarråd ochsåväl utfärda allmänna attatt en-somgenom
uppstår.oklarheteringripaskilda fall näräven

för hur lilcfor-fastställda rutinerklartinte finnsbrist detEn är att
säkerställas.skamigheten

skäl tillgäller. Ge-rättsordningden Ettbrist attEn är somannan
gällerordningenligt deningriperneraltullstyrelsen inte är att som

fattamyndighetenregionalataxeringsärende har denfor beslut i att
Generaltullstyrelsentillförstdärefter överklagaskanbeslut. Detta
GeneraltullstyrelsenEftersomförvaltningsdomstol.tilloch därefter

in-förhindradejävsskälde sigöverklagandeinstans attär avanser
avstår då från ingripa.ärende.gripa i enskilt De attett

förefaller rimligtbörordning DetVi denna attöver.att sesanser
till förvalt-överklagastulhnyndighetemabeslutatsärenden avsom

då möjligheterallaGeneraltullstyrelsen hardirekt.ningsdomstol att
ingripanormgivandebarainte även attutanvara

rådgivandeockså inrättamöjlighetfinnsDet ettatt organ som
EU-bestärnmelser. DettaTullverkets tolkningarstöd för organav

Tullenordförande.oväldigmedkan partssammansatt re-envara
i principiellt intressantayttrandekan begäraspektive näringslivet

Tull-vidingår underlagsedanfrån rådet. yttrandefrågor Detta som
rådet harsammansättningMed denärendet.verkets beslut i som

Tullverketåtskilligt förerfordrasordförandemed oväldig att se-en
rådet.ñånyttrandeskadan emot ett

beslutsfattandet,sigpå ingetråd bör dockDetta ta översätt vare
normalförhindramyndighetsuppgifi, ellerdå detta är enen

stöddockkanöverklagande Deti form ettetc.rättsprocess, varaav
konflikter.onödigaundvikatullen ochsåväl näringslivetför som
regelverkheltfördå och anvisningartid praxisSärskilt i nyttetten

uppgift.råd fullgörahåller etableras kan gemensamtettatt en
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inriktningdatorisering, medFortsatt att merparten av

underlättas med hjälpden samlade tullprocessen ska
ITav

IT-områdetmycket snabba utveckling sker inom erbjuderDen som
såväl möjligheter utmaningar för Tullverket.nya som

Vår uppfattning ökad och offensivare användning ITär att en av
skapar helt möjligheter klara såväl lörtullningsprocessernaattnya

den interna administrationen betydligt effektivare. Tullverketsom
bara i inledningen till sig alla de möjligheterär att taav som er-

bjuds. På sikt kommer mycket rationaliseringar i den internastora
administrationen kunnaatt göras.

snabbaste utvecklingen sker förDen närvarande Internet. För
Tullverket erbjuder detta helt möjligheter erbjuda service.attnya

bör självklar prioritering så gårDet det kunnaatt snartvara en er-
bjuda hela regelverket gratis Regelverket dock enbartInternet. är

grundläggande tjänst. Efterhand intresset ökar ocksåkanen som
helt service erbjudas via Inköpschefer kanInternet görany prov-
deklarationer för besluta inköpskälla, företag kan abonneraatt om

information vissa komplett förtullning Internetöverom varor,
kan ske, etc.

förvånandedetFör inte mycket starkare initi-EUär att tar ettoss
ativ i denna fråga. lägga hela tullregelverketGenom In-att över

kan förändring införas på minut i hela IdagEuropa.ternet taren en
det ofta flera veckor administrativt ändra i regelverket. Oftaatt rent
kommer dessutom reglerna i tryckt form först etter de börjat gäl-ut
la, ibland med flera veckors försening. Enligt svensk rättstradition är
detta självfallet fullkomligt oacceptabelt.

Även kompetensmässigt IT-utvecklingen mycketär stor ut-en
Ålderstrukturenmaning. inom Tullverket möjligheterna tillgör att

nyanställningar lösa kompetensbehoven begränsade.att ärgenom
och främst måsteFörst detta lösas omfattande kompe-genom en

tensutvecklng befintlig personal.av
Vi konstaterar såvälmöjligheterna centraltatt synen som

mellan olika regioner skiljer sig har Generaltullstyrel-Häravsevärt.
viktig roll leda utvecklingenattsen en
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myndighet15. En gräns en-

frånVi har flera utgångspunkter funnit det angeläget frå-att ta upp
sektoriseringen statsförvaltningen.gan om av

traditionGenom har statliga myndighetsuppgifter ofia organise-
utifrån kompetens allmänhetens behov. Dennarats änsnarare upp-

delning särskilt tydlig det gäller tullen och polisen i bl.a. gles-är när
bygd och i fáijelägen.

det gäller denNär samlade de statliga myndig-resursinsats som
heterna förefaller ibland den myndighe-utgör omsorgen om egna

arbetsuppgiñer före den samlade Svårighetematens nyttan att
samordna och tullkontroll exempel detta.är ettpass-

Vi vill vända utgåoch i stället från alhnänhetens be-synsättet
frågahov och hur dåmyndigheten bör ut.se

glesbygden innebär åtstramningarFör de gjorts bland desom
statliga myndigheterna områdenvissa riskerar isikt prakti-att att
ken stå statlig myndighet med befogenheter ingripa il-utan att mot
legal verksamhet. åPolisen har sin sida dragit ochner resurserna
Tullverket har ort motsvarande.

Allmänhetens behov någondet finns form statligär att av myn-
dighet med befogenhet ingripa illegal verksamhet, det kanatt mot

såväl smuggling rattfylleri eller misshandel. kanDet ävenvara som
gälla olovlig körning med till exempel skoter naturvårdsområden.i

de tullare ochFör poliser arbetar i glesbygd ofiahar det varitsom
naturligt etablera olika former samarbeten. gåttIbland har detatt av
bra, ibland mindre bra

Ibland begränsar befogenhetema effektiviteten oönskatett sätt.
polisenTrots och tullen exempelvis valt samlokalisera sinaatt att

verksamheter får inte den närvarande tulltjänstemannen lämna ut
exempelvis kan bara polis kanske förDet tillfal-ett göra,pass. som
let inte närvarande. Allmänheten har mycket svårt förstå den-är att

uppdelning befogenheter. allmänhetens det alltI ögon är trotsna av
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snarlika verksamheter. Omvänt kan motsvarande situation uppstå
bil, bedöms intressant tullsynpunkt, dennär en som ur passerar ge-

tull/polisstationen. Då kan inte polismannen ingripa.mensamma
Om tullaren inte närvarande kan inget ingripande ske. hellerInteär

förstådetta lätt allmänhetens synvinkel.är att ur
Tullen och polisen kan varandra befogenheter biträdaattge var-

andra. dåDet inga generella befogenheter för respektiveär utan ges
tillfälle. Vid olika tillfällen förväntas dock tulltjänstemännen av
allmänheten uppträda poliser, eftersom det skulle mångatasom
timmar för polis anlända samtidigt tulltjänstemännen finnsatt som

plats. kan till bråkDet exempel gälla och misshandel fjällho-
tell. tullare dåDe ingriper har hänvisat till "envarsrätt", dvs.som
varje medborgares inripa kriminella handlingar.rätt att mot

utifrånSett allmänneligt perspektiv det självklarhetett är atten
tullaren ska ingripa. Sett till exempel arbetsmilj kan detur
däremot tveksamt. Tullaren i allmänhetens tjänste-är ögonvara en

med helst har. Förvänt-rättman men agerar samma som vem som
ningar befogenheteroch inte och för tullaren kanstämmer överens
därmed tveksamma situationer uppstå. Till detta ska läggas att
tulltjänstemarmen inte har utbildning för hantera de situationeratt

kan uppstå. också uppstå-Det kan polisen konstaterarmotsattasom
smuggling troligen pågår kan inte förväntas ingripaatt men men- —

med tullares befogenheter.en
Vi inte detta bra. Såväl polis- tulltjänstemannenatt äranser som

bör vid behov kunna ömsesidiga befogenheter och självklartges
utbildning för kunna fullgöra uppgiftema.även Föratt även exem-

pelvis tulltjänsteman innebär detta ingripa med polis-rätt atten en
befogenheter och möjligt säkra bevis inte initieraattom men en re-
gelrätt förundersökning. Då bör "vanlig" polis tillkallas.

Idre har tullenI och polisen etablerat samarbete, innebärett som
de sitter i lokal och vid behov kan assistansatt nu samma ge var-

andra. både myndigheternaFör fördelarna uppenbara. Mångaär re-
och kan delas. myndigheternaBägge kanärsurser gemensamma

enkelt löpande varandra handräckning. Ensamarbete kanett sätt ge
undvikas, etc.

Även Försvarsmakten har försök inom sina och befo-ramar
genheter bidragit till effektiv gränskontroll, vilket detäven ären en
önskvärd utveckling. Vi detta mycket bra initiativatt är ettanser

ställer frågande till det inte sikt bör etablerasmen oss om en
mycket långtgående samverkan mellan i första hand tullen ochmer
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polisen med Naturvårdsverkettill exempel och kanske iävenmen
viss utsträckning DåFörsvarsmakten. inte längreäven resurserna
räcker för respektive myndighet och ska gles-service iatt var en ge

måstebygd lösningar prövas.nya
fåttVi har intryck föreslagna samarbeten mellanett attav myn-

digheter och lämna befogenheter till andra yrkesgrupperatt över- -
ofta helt enkelt beroende starkare destupar en omsorg om egna
arbetsuppgiñema det allmärmeliga behovet. Vi därför inteän tror att

utökat samarbete kan lösas helt frivillighetens dis-ett väg genom
kussioner mellan berörda myndigheter regeringenutan attanser
bör initiativ.ta ett

kommissionensÄven Förvaltningspolitiska har proble-noterat
men:

demokratins teori byråkratinI har alltid utgjort problem. inteDetett är
möjligt omfattande och komplex statsförvaltning sådantatt styra etten

dess hålletmaktutövning helt framstår utflöde beslutsätt att ettsom av
fattade demokratiskt valda sådan ordning inteEn hellerav organ. vore
önskvärd, eftersom den skulle förutsätta starkt centraliserad och hierar-en
kisk styrning, inte skulle de demokratiska värdena vidareisom gagna me-
ning. Förvaltningens arbete bör kännetecknas kunskap, erfarenhet, initi-av
ativförmåga och Oundvikligen byråkratin,blir eller delarengagemang. av

iden, utsträckning självständig maktfaktor i samhället i kraft si-stor en av
befogenheter, sin kontroll ekonomiska och sin professio-överna resurser

nella kompetens. Beslutsfattarna i statsförvaltningen samhälletsär en av
makteliter, vid sidan de ledande skikten inom politiken, näringslivet,av or-
ganisationsväsendet, massmedierna och kulturlivet.

demokratiproblemDetta inte organisatorisk eller formell karaktär,är av
eftersom förvaltningen tydligt underställd statsmakterna. Problemet lig-är

i stället i risken förvaltningstjänstemännen påverkas intres-attger av egna
och värderingar, inte sammanfaller med allmänintresset. Densen som

byråkratikritikenklassiska gällde konservativ, socialt exklusiv ämbets-en
mannaklass, präglades gången tids överhetssarnhälle. farhågorDesom av

kan hysa i dag gäller förekomsten särintressen, yrkeslojali-man snarare av
och inifrånperspektivgruppbetonade inom olika förvaltningarteter snäva,

och myndigheter. sådanaAtt motverka tendenser förvaltningspo-är en av
litikens uppgifter.

Vi vill peka hur frågan lösts i fonn glesbygdgärna en annan av —
havet. finns kustbevakningen,Där har såväl tull- och polisupp-som
gifter.

8 medborgarens tjänst samladI forvaltningspolitik förEn SOU 1997:57staten-
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glesbygd ska till organi-Vi vill dock inte problemen i görasatt en
erhållasfråga. tillfredsställande lösning kansatorisk Vi attanser en

såkomplettera varandratullen och polisen i glesbygd kan attom
får polisbefogenheter.poliser tullbefogenheter och tullare Gemen-

bör de kunna täcka hela landgränsen.samt
uppstår till Sverigejämförbar problematik vid inpassering vidEn

till exempel farjeläge.ett
den det uppenbart de myndig-För gräns är attsom passerar en

hetskontroller ska utföras kan utföras ochav en samma myn-som
dighet och ofta dag passkontrollenhanterasIav samma person av

Fråganpasspoliser och tullen. samordningvarukontrollen av om av
uppgifter flertal tillfällen såväldessa har varit vid mellanettuppe

fått nå-berörda myndigheter berörda departement Vi har intesom
tillfredsställande förklaring till varför uppgifterna inte kangon sam-

ordnas. har hänvisats bara polis kompetens utföraDet till haratt att
hållapersonkontroll och tull varukontroll det viktigtärsamt att att

frågor.isär dessa
Enligt Schengenavtalet ska dessutom säkerhetskontroll utföras av

polisen vid inresa Schengenland.i
denFör med resväska detresenär gränsen ärsom passerar en

mycket svårt förstå myndighet ska titta i och väskanatt att passeten
för säkerhetskontroll och i väskan för varukontroll.en annan

Vår uppfattning det hos allmänheten finnsär att stor acceptansen
för allrnänkontroll den resande och dennes bagage vidatt görsen av

Förståelsen tvådock ringa till varför myndighetergränspassage. är
med olika befogenheter måste utföra detta. vissa fall kan detI även
förekomma andra myndigheter de de har uppgifterävenatt attanser

måstede utföra i samband med gränskontrollen, med flerännusom
myndigheter vid följd.gräns som

Riksrevisionsverketg har förordat tull och polis kanatt ettges
utföra tull- och passkontroll där så befinnsgemensamt attansvar

lämpligt, inom för utökat samarbete mellan dessaettramen myn-
digheter.

Vi de problem redogjort för föregåendei det bör kun-attanser
regleras i samlat regelverk för gränsmyndighetema ochett attna

tjänstemän respektive organisation ska kunna förordnas utföraattur
allmänna gränsuppgifter, såvälmed stöd tull- polisbefogen-av som

9 till regeringen: Schengenavtalet KonsekvenserRapport för gränskontrollmyn--
digheterna RRV 1997:43
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heter. Vi inte sådantställning till hur regelverk börtar ett ut utanse
konstaterar blott behovet finns.att

ocksåVi vill kustbevakningenpeka har färdig utbild-att en
ning för sina tjänstemän kompetens utföra gränsuppgifter.att attge

Sammanfattningsvis vårdet uppfattning grundregeln börär att
myndighet. behöver inteDetta i alla lägen inne-gränsvara en en-

bära det Tullverket demia myndighet. Viatt är ärsom anser snarare
gränsuppgiftema bör fördelas pragmatiskt mellan tull, polis ochatt

kustbevakning, dvs den har bäst möjligheter deti enskilda fal-som
let bör lösa uppgiften.

organisatoriskaNya lösningar

sektoriseringDen statsförvaltningen kännetecknas har isom av
första hand organiserats utifrån olika kompetensområden, till exem-
pel tull, polis och skatt. Sektoriseringen går hela makt- ochgenom
förvaltningsapparaten, från riksdagens utskottsindelning till den
tjänsteman ansiktet allmänheten.utgör motsom

frånSett allmännelig utgångspunkt kan sektoriseringen i ochen
för sig försvaras eftersom olika kompetensområden ställer olika
kompetenskrav. Eftersom sektoriseringen till sin så grund-natur är
läggande för hela den offentliga sektor det inte speciellt menings-är
fullt föra diskussion alternativ struktur. Vi dockatt en om en anser
inte frågan för den skull betydelselös.

Vi helt andra lösningar måste På den privata sidantror att prövas.
det normalt två affärsverksamheter finner de harär att attsom ge-

intressen viss marknad bildar dot-ett gemensamtmensamma en
terbolag. möjlighet stårDenna inte till buds i den offentliga sektorn.

det tvåMen önskvärt eller flera myndigheter kunde bildaattvore en
dottennyndighet anpassad till de behovärgemensam som som

allmänheten har.
kommunalInom sektor har sedan årantal s.k. medborgarkon-ett

bärandeDet motivet har varit hitta organisations-tor prövats. att en
form allmänhetens behov den organisa-änsom passar snarare egna
tionens. Utfallet dessa försök har varit varierande grad. delEnav av

mycket lyckade, andra har avvecklats. svårighe-deEnär störstaav
har varit de tjänstemännen fördelarna förterna att övertyga egna om

allmänheten och lämna arbetsuppgifter till medborgarkon-att över
Många har motarbetat försöken för de hotar intressen.toret. att egna

Organisationens behov således gåtthar före allmänhetens.eget
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flera har likartade verksamheterkommuner funnit deNär att som
bättre skulle kunna bedrivas i regi de möjlighethar attgemensam
bilda kommunalförbund. exempel räddningstjänstens.k. tillFör är
detta lösning blir vanligt förekommande. Erfaren-allten som mer
heterna dessa samarbeten mycket goda.ärav

Vi det försök, i första hand iinom börävenatt staten görasanser
glesbygd, med utvidgat myndighetssamarbete.ett

finnsDet exempel inom liknar det eftersträvar. Bil-staten som
dandet till exempel Ekopolisen innebar antal myndigheteratt ettav
skulle bidra med till myndighet, ärresurser en gemensam som or-
ganiserad utifrån konkret behovsbild. Svårighetema bildaatten
myndigheten berodde troligen till inte deloväsentlig ovilja atten
såväl släppa till det hotade intressen.attresurser som egna

Dela inte tullen i polisdel och skattedelen en

Vi avslutningsvis i detta sammanhang fråga tidtar även upp en som
till aktualiseras, nämligen dela tullen, såatt att gräns-annan upp
kontrollen och underrättelseverksamheten förs till polisen och klare-
ring, revision och uppbörd törs till skatteförvaltningen.

Sett i skenet våra allmänhetens behov och attav resonemang om
denna endast ska myndighet vid det frestandemöta gräns är atten
dela tullen.

Vi bedömer dock det finns risk för sådan delning skaparatt att en
fler problem det fråganlöser. finns anledningDetän att övervägs

och flera skäl enligt vår mening talar uppdelning:motnoga som en

viktigasteDet skälet klarering och kontroll drar fördelarär att0 av
såvarandra, till exempel många spaningstips och underrättel-att

smuggling kommer från klareringsverksamheten. Dettaser om
förutsätter förståelsesamverkan och mellan dessa verk-näraen
samheter. Ett exempel de bonuseñ°ekter narkotikakon-är som

fårtrollen de varukontroller i det legala vamflodet följerav som
RISK-projektet och ambitionen inom uppdelningEU. Enav av

tullen därför direkt skulle minska narkotikabeslagen.tror
Även olika myndigheter förutsätts kunna samarbeta inteskaom
betydelsen inom och myndighet under-attav vara en samma
skattas.
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klare-tips tillgränskontrollenförMotsvarande gäller som ger0
Även påverkasdettadeklarationema.oriktigheter iringen om

uppdelning.negativt av en
verksamhetmed mycketmyndigheti dagPolisen storär somen0
Effektiviteten ifunktioner.samhälletsradspänner över en av

möjlighetifrågasatt. harverksamhet Utanpolisens attattär
effektivitetenvi intevi dockbedöma detta konstaterar attatt tror

Effektenblirmyndighetdennaökar ärstörre.ännustora sna-om
ochmyndigheti dennatullfrågor skulle försvinna storaattrare

uttaladedirekt deteffektivitet.därmed försämrad Detta motär
och riksdag EU.önskemålet från såväl regering som

Även narkotikabekämpningenroller iolikatullens och polisens0
deduktig hittaTullenuppdelning.talar störreattäremot en

debeivraduktigarenarkotika. Polisenpartierna attär som
verksamhetemasammanläggningmed narkotikahandlar En av

beslagen.inte skulle ökatror
tullrevi-ochklareringinteSkatteförvaltningenInom tror att0

Viverksamheten.i den nuvarandeskulle kunna integrerassion
självstän-tullfrågor skulle organiserasatttror sammasnarare

dettaSkälet tillkronofogdemyndighetema.diga är attsätt som
så skilda kompetensom-och skattekompetenstullkompetens är

då svårtråden. Vi har att nyttan.se
skatulladministrationerallafinns starkInom EU strävan atten0

tulladmi-Därmed kommertullverk.dearbeta som ettvoreom
skullevarandra. Dettanistrationerna sikt knytas närmareatt

försvåras Tullverket.uppdelning avav en
ska inteuppstår då omorganisationerproblemDe görsstora0 som
tillledadet kommerunderskattas. All erfarenhet sto-attsäger att

eftersomår, längretvå kanskeproduktionsbortfall under trera -
Sådanagenomgripande.såorganisationsförändringen blir stora

mycketdet finnsmotiverade enbartomorganisationer sto-är om
finns det,detbedömningeneffekter. Vi intepositiva attgörra

såväl kravde EUistället fördet Vi vill attmotsatta. varnasnarare
beslagtautvecklingenpositivaför uppbörden denhar attsom

hotade.narkotika är

sarnhällsnyttan inte ökarsåledes bedömningenVi attattgör genom
uppnåssamhällsnytta kanbetydligttullen. Videla störretror attupp

och lösersamarbetarprestigelösttullen och polisen sättettom
för det allmänna bästabehoven sättet.ett
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Vi vill i detta sammanhang peka det i det föregående sagt
organisatoriska lösningar löseratt pröva behovetom ettnya som av

uppträdande och ansikte allmänheten.gemensamt mot
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tjänar pådedeklarerar16. Företagen rätt om

vinnaretullendet- är

tvågått mycketigenomdecennietTullverket har det storasenaste
i sig innebarinförandet tulldatasystemet,utmaningar. Först somav

Däreñerpersonalnedskärningar.ochrationaliseringarmycket stora
personalreduktioner.innebar fortsattatillanslutningen EU, som

deuppmärksamhet riktatsförändringar harUnder dessa motstor
interna processerna.

omfattande föränd-varitFrån näringslivet har kritikenbl.a. att
utgått från kostnads-tullensför utsträckningringarna i allt hög egen

dennaVi konstaterarbekostnad näringslivets.utveckling, attav
tullendärförVår uppfattningbefogad.kritik till viss del varit är att

för.tullen tillbehoven hos deuppdrag tillha tydligtbör ärattett se
direktiven till Tullver-också ihar lämnatsUppdrag i den riktningen

mål;övergripandefjärdenågot år sedan infördesket. För attett
tullenforMed demia inriktningtill näringslivet.lämna god service

tullprocedurer ochförändringar idet naturligtär att processernya
för samhället.utifrån samladutarbetas nyttaen

tullen tol-i hadeSverige blev medlem EUsamband medl attatt
till-så det kundeEU-regelverketoklarheter i detka rad atten nya

tolkningar-från näringslivet har varitKritikenlämpas i Sverige. att
finnsdetNäringslivetvarit onödigt restriktiva.ibland attmenarna

Vidtullen utnyttjat.regelverket vadtolkningsutrymme i änett större
tolkninghelt fel i sinTullverket hamnatnågot tillfälle harenstaka

näringslivet rimligareförtagit och gjortvarför regeringen över en
tolkning.

tolkningardessadockNaturligtvis inte detta bra. Vi attär menar
samband med EU-får "inkömingsproblem" iändå anses som

isvårigheter orientera sighañ initialaanslutningen. Tullen har att en
dialogenverkarnågra år efter anslutningenregeltradition. Nuny

vilketbetydligtfungeraTullverket och näringslivetmellan
lndustriförbundet.frånockså till i skrivelsebekräñats oss
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hindrarDetta dock inte det återstår mycket för Tullverketatt att
för klarering ochgöra varukontrollatt det legalaanpassa av varu-

flödet till 2000-talets behov.
Såvitt erfarit har det inte orts någon systematisk undersök-

ning näringslivets förväntningar och behov Tullverket.av av
Detta i sig förvånande. Det endastär kännedom för-är genom om
väntningarna dessa kan tillgodoses.som

En de utmaningarna består i tillsammansstora medattav nä-
ringslivet de totala processkostnademaöver och tillsammans läg-se

fast utvecklingsinriktning så näringslivet å sin sida fårattga en ett
införande och metoder företagen kangör attav nya processer som

sig och å tullens sida rationaliseringen kan fortsätta inomattanpassa
tullen. De enskilt viktigaste faktorerna för tullen dels riktigaär att
deklarationer lämnas dels de lämnas in elektroniskt. läng-att I ett

perspektiv detta inte något näringslivetär kan någonha erin-re som
emot.ran

örmånstrappaF för de företag deklarerar rättsom

Det traditionella för myndighetersättet till reglerna följsatt att ärse
utifrån givna bestämmelser granskaatt inkomna ärenden och vid fel

utdöma någon form sanktion. Tullen inget undantag.ärav
Enligt vår uppfattning ställer dock behoven och utmaningarna in-

för 2000-talet helt andra krav offentlig verksamhet. De som
sköter sig ska fuskarDe ska straffas. dagI gäller igynnas. som
första hand det sistnämnda.

Vi tullen bör arbeta mycket offensivtatt så inkom-anser attmer
mande deklarationer verkligen sådantEtt kräver dockär rätt. synsätt

helt förhållningssätt företagen.ett annat förstaDetmot steget är att
informationen till och dialogen med näringslivet måste utvecklas
väsentligt. Utifrån denna dialog kan behoven identifieras och pro-

utvecklas eller förnyas.cessema
Näringslivets intresse deklarera kan stimulerasatt rättav genom
de sköter sig får olikaatt förmåner. De skötertyper sigsom av som

bäst får också fönnåner. Detta får självfalletmest inte utformas så
den orättvisa förmåner.att Alla företag ska ha chansger attsamma

kvalificera sig i förmånstrappan.
Vi antal sådana förmåner kan byggasett in i fönnån-ser som en

strappa:
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Tvåstegsförtullning förenklad hemtagningsanmälan0 genom en
vid skeröver dockgräns, medsättpassage ettsamma som nu

urval vilka får delta i systemet.noggrannare av som
förenklatEtt direktförtullningsförfarande.0

Månadsvis deklaration, enligt uppgifi skersättsamma som nu
i Holland, och anslutning till skattekonto.
Minskad plikt delta i varukontroller.att
Automatisk förtullning dygnet runt.
Befrielse från ställa säkerhet för uppbördatt m.m.
Längre kredittid genom månadsvis deklaration till exempel.

finnsDet fler förmåner kan byggas i fonnånstrappan.som
Principen företag börjarär slarva halkar detatt ett i för-om ner

månstrappan.
Alla företag kommer inte olika skäl ha intresse delta iatt attav en

fönnånstrappa. skälEtt kan helt enkelt de har för tullä-attvara
renden för det ska meningsfullt. Eftersomatt deltagande i för-vara
månstrappan kräver målmedveten satsning från företaget skaen
också förtjänsten stå i rimlig proportion till insatsen.

För dessa företag det bättre tullen utvecklarär förenklat di-att ett
rektförtullningsförfarande. Ex.vis kan sedvanliga tullhandlingar er-

med alla för förtullningensättas nödvändigaatt uppgifter ñnns
samlade försändelsen i form tvådimensionells.k. streck-av en
kod, erhållits via Internet.som

Självfallet inte fönnånstrappa bort behovettar i slutän-atten av
den ändå utdöma sanktioner, ibland kännbara sådana.även Det
kommer alltid finnas såväl enskildaatt företag medpersoner som

intresse fuska Då skaett också samhälletatt detta.av reagera
Det ska reduceras företag okunskap ellerär slarvattsom görp.g.a.
fel. Det bästa undvika dettasättet dessa tjänaratt är att göraatt
rätt.

Kvalitetssäkring hela tullprocessen Ökasättett attav —
kvaliteten och minska kostnaden

För förrnånstrappa ska kunnaatt måsteanvändas kvalitetstän-en ett
kandet byggas såväli Tullverket hos företagen. Inriktningensom
bör allt ska från börjanatt göras rätt samspelvara ettgenom av-
god service, bra information och träffsäker efierkontroll.
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kvalitets-med företagettillsammansdettaEtt är attgörasätt att
genomgångsystematiskinnebärhela tullprocessen. Dettasäkra en

skaparde flödenEndastarbetsflöden.dvs.alla somprocesser,av
så debehålls utvecklasbehålls. flödenmervärden attDe gersom

säker-TullverketDärmed kankostnad.mervärde till minstastörsta
från företagetservicekravkvalitetskrav ochsåvälställa som egna

medver-de villomfattningvilkenvälja ikanbudgetkrav. Företagen
förmåner de önskar.vilkaberoendekvalitetssäkringenka i

viktigfuskaförsökerförmåga hitta de företagTullens äratt som
företagen.mellankonkurrenssundintressesamhälletsför av en

ska kunnabeteendeillojaltingenMålsättningen ettär att genom
konkurrensfördelar.skaffa sig

såväl inkomman-gjorts visarkvalitetenmätningarDe attsomav
fel.hög andeloacceptabeltdeklarationer hargranskadede ensom

verkningsfulltkvalitetssäkringsarbetemålmedvetet sätt attEtt är ett
detta.förebygga

myndighetsutövningenmed dentillsammans gemensamtrörAtt
myndig-offentligai denintetkvalitetssäkra arbetet sätt nyttär

arbetsmiljölagstiftningen. Idettaexempelhetsutövningen. Ett är
vilket innebärinternkontroll,s.k.kravfinns ettdenna ettnumera

arbetstagar-kvalitetssäkrapraktiken skaarbetsgivaren ikrav att
sidamyndighetensfrånIntemkontrollen följsarbetsmiljö. uppnas

kvalitetssäk-genomgångdåsysteminspektioner,s.k.med aven
ringsarbetet görs.

Även skadeförebygganderäddningstjänstenskommunaladen ar-
kvali-exempelutrymningsplanerupprättandebete och äretc.av
såvälkvalitetssäkringförmåner dennatetssäkring. harFöretagen av

försäkringspre-lägrevid olyckaskadorminskadei termer somav
mier.

tullförfarandenEnklare

deklarations-brister ifinnsindikationerbakgrundMot somav
närvarandeförRiksrevisionsverket RRVgenomförkontrollen en

importdeklaratio-kontrollTullverketseffektivitetsgranskning avav
i 1998.beräknas föreliggagranskningenResultatet marsavner.

med be-bestämtsgranskningen harinriktningenDen närmare av
utvecklingsarbeteoch detpågående utredningsarbeteaktande av

pågår inom Tullverket.som
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Granskningen bl hemtagningssystemet och påver-hur detavser a
kar förutsättningarna för effektiv kontroll förutsättningarnasamten
för bättre utnyttja Tullverkets samlade för klareringatt ochresurser
kontroll. Motiven för företag väljer viss importförtull-att typen av
ning har undersökts liksom resursåtgången i hemtagningssystemet.

granskningRRVs har flera beröringspunkter med utredningens
arbete och kan komplement till detta, underlag förutgöra ett som
statsmaktemas överväganden.

Tullrevisionen får utökad roll granskar ävenen -
rutiner inom Tullverket

Tullrevisionen får med målmedveten satsning kvalitetssäkringen
hela tullprocessen utökad roll.av en
Traditionellt revisionen inriktad hitta felär och brister hosatt

företagen i deklarationerna Under år har inriktningen varitsenare
systematiska fel och avslöjaatt rätta ekobrott. Utgångspunktenstora

koncentration väsentlighet och risk.är Självfallet bör denna in-
riktning fortsätta gälla.att

Med kvalitetssäkring följer också behov kvalitetsrevisionerett av
s.k. previsioner. Då säkerställs kvaliteten i hela tullprocessen ge--

det kvalitetsåtagande såväl Tullverketatt företagetnom som som
gjort verkligen uppfyllt.är

Revisionen får således roll kontrollera rutinerävenatten m.m.
inom Tullverket. förutsätterDetta samarbete med internre-ett nära
visionen.

Månadsvisa deklarationer och anslutning till
skattekonto

betydandeEn förenkling för de företag har lite omfatt-störresom
ning tullverksamheten företaget tillstånd lämna allaär att attges
sina deklarationer månadsvis. Då kan också uppbörden anslutas till
Riksskatteverkets skattekonto för företag.

Granskningen dessa månadsvisa deklarationer exempelär ettav
arbetsuppgift med fördel kan fördelas till regioner meden som

kapacitetsöverskott.
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tulldatasystemetanslutning tillEnklare

ocksåinfördestulldatasystemetinförandetmedsambandI om-av
oriktigtsäkerställa ingenförsäkerhetskravfattande sättettattatt

detifrågasätter dockVitillansluta sigskulle kunna systemet. om
ruti-bestämmelser ochdessainte dags översynatt göraär avennu

ner.
går för-det troligenhar gjortoch kunskapteknik attNy attny

så många ärendenså inte harförfarandet deenkla attatt även som
elektroniskt.specialutrustning kan deklarera Inter-anskaffade vill

såväl förenkla förfarandetmöjlighetererbjuder attattnet stora som
anslutningsgraden.elektroniskaöka den

tullfrågorStatushöjning av

tullfrå-EU-sammanhang hartullfrågor spelar iden rollGenom som
regelverkockså betydelse för företagen.fått ökad De somgorna en

de tidigareå kompliceradedag sidantillämpas i änär menena mer
flexibla tolkningarå möjligheterandra sidanskapar att genomnya

tullfrågorna ställs där-hanterarförenkla procedurerna. deFör som
både tillämpa regelverketockså förmed kompetenskrav, attstörre
Många fel och bristerdeoch tolka det flexibelt sätt.ettatt somav

dekla-okunskap hos definns deklarationema berori görsomren
kan förenklas bättrerationema. Tullverkets ettgenomprocesser

regelverket.kunnande om
tullfrågor handläggsi företagenfinns talrika exempelDet att

lågArbetsuppgifterna har oftalågpersonal med för kompetens.av
tullfrågoma får ökadbehovetVi vill därför peka attstatus. av

i företagen.status
från Tullverket i ökaduppnå infonnationendettaEtt sätt är attatt

företagsledningama.omfattning riktas mot
tullkunskap. Ex.visakademiska förEtt poängannat är att ge

civilekonomut-någon avslutningskulle högskola kunna ha en av
i tullkunskap.kurs Enbildningen med till exempel 20 poängsen

Luleå,ekonomutbildningen isådan utbildning kanlämplig vara
intill Tulldata.geografiskt ligger alldelesför övrigt rentsom

för dessa.Såväl arbetsmarknadnäringslivet Tullverket utgörsom
påbyggnadsutbild-medalla bör det intresseFör ävenparter vara av

mng.
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Tullen17. bör strategisk parti denvara en

enade fronten narkotikanmot

Hotbildsanalys bör användas för prioritering

Inom gränskontrollen saknar den systematiska skeransats som
inom klareringen för förbättra urvalsprocessen riskobjekten.att av

viktig utgångspunktEn för sådan hela Tullverketansats är atten ar-
betar riskbild, utifrån lägesbeskrivning ochmot analyssamma som

såväl internationella nationella förhållanden iutmynnarav som en
s.k. nationell hotbild avseende narkotikabrottsligheten. sådanEn
hotbild har också utarbetats Generaltullstyrelsen. Vårt intryck ärav
dock denna inte någonanvänds i utsträckningatt sig förstörre vare
prioritering de begränsade eller för systematisktettav resurserna
urval riskproñler. Vi bl.a därför det finns mycketattav menar som
kan utvecklas inom gränskontrollen och underrättelseverksamheten
för betydligt effektivareatt styra användning.motresurserna en

Tullen det viktigaste instrumentet för begränsaär att

utbudet narkotikaav

Den beräkning gjort tullens beslag förhållandei till i landetav
förbrukad narkotika visar tullnärvaron vid inreatt gräns även-

det viktigaste instrumentet förgräns minskaär utbudetatt av nar--
kotika. Tullens påtagligt narkotikaflödena,närvaro stör ett sätt
inte bara avskräckande framför allt andelutan att storgenom en av
narkotikan faktiskt hand. påverkasDärmed också vinstmöj-tas om
ligheterna i den illegala verksamheten. Men inte denattanser an-
del tullen hand räcker. Om till exempel beslagsandelentarsom om
kunde fördubblas skulle den allvarligt hota lönsamheten och minska
intresset från internationella syndikat.
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framgårundersökningsarnnordisknyligen presenteradAv atten
åldersgruppen tilltillfrågade ansåg varide de80% uppav somav

skyddakontrollpolitik viktig förtullen och aktiv39 är attatt en
ansågsårbara åldersklassenna däröveri samhället.de I näramest

tullverksamheten väsentlig.90% äratt
skala det lön-de leder narkotikasmugglingen iFör större ärsom

Risken för upptäckt harverksamheten intresset.samheten i styrsom
så fortsatt verksam-bedömts det hindrardessa inte attstorsomav

försökeråker fast oftast inte dehet. De övertaär som varansom
minskad lön-tullbeslag detdeFör ärstyr ett samma somsom

fungerar tullbeslagensamhet. Lite tillspetsat sättsamma som
föravsevärd beslagsandel innan intressetskatt, dvs det krävs en

verksamheten minskar.
frågeställningenifrågasättas intedetta sammanhang kan detI om

målbör beslagsprocent behövs för riksdagenshur attstor somvara
nuvarande metoderuppfyllas vad medska kunna änsnarare som

rimligt.bedöms
till minskade lönsamheten läggs risken för upptäcktOm den tror

beslagsandelen måste öka till åtminstone 30% tullens ochatt om
allvar ska de intressen den illegalapolisens beslag hota styrsom

verksamheten.
strategiskdetta följer tullen och kommer förbli delAv äratt att en

måstebeslagsandelen öka.samhällets front narkotikan. Menmotav
beslagsandel denna strategiska posi-Med ytterligare ökad skulleen

tion stärkas ytterligare.

Jobba smalt ökad satsning analys,smartmen -
ochunderrättelse spaning

finns ingen rimlig möjlighet enbart ökadeDet att genom resurser
exempel detta contai-vid narkotikan. Ettgränsen ärstoppa en

nerbåt Göteborgs hamn med till exempel 8.000kommer in tillsom
arbetstimmar effektivt undersö-containrar. container 8En tar attca

blir dettaka portabel kan användas. Omräknat nästanröntgenom en
manår Till undersök-för undersöka allt godset. detta kommer40 att

båten.ningen självaav
måste DåSlutsatsen detta tullen jobba smaltär att smart.menav

analysverksamhet central betydelse.har underrättelse och en
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Framgången beror träffsäkerheten de objekt förtas utav som
kontroll.

årenTullverket har under de prioriterat denna verksam-senaste
het, vilket helt riktigt. måsteverksamhetenMen tror attanser
utvecklas och systematiseras ytterligare.

finns möjligheterDet metodutveckling öka träff-stora att genom
säkerheten i analyser och träffbild Alla kontroller bör skegörssom
utifrån riskbild. riskbilder uppdateras kontinuerligtDessaen genom

återrapporteras.varje kontrollinsatsatt
förutsätter ocksåDet gränskontrollpersonalen såväl använderatt

de möjligheter deltar med vidarefönnedlingsom ges som av upp-
gifter allvarlig brottslighet och med återrapportering utfördaom om
kontroller såväl nationellt internationellt. Vidare förutsätter detsom

hela Tullverket drar och lärdom andra länders arbeteatt nytta av av
med metodutveckling och själva vidareförmedlar sina erfarenheter
och upptäckter i dessa avseenden till andra länder för främjaatt ar-
betet med inte bara ocksånationellt internationellt bekämpaatt utan
narkotikabrottsligheten.

Utvecklingen det gäller den illegala införselnnär av

sprit och tobak bekymmersamär

Vi konstaterar beslagen den illegalt införda alkoholen ochatt to-av
baken tilltar i förhållande till nivån före EU-inträdet. Utvecklingen

bekymmersam fleraär sätt:

folkhälsoperspektivEtt effektivt instrument hållerhög skatt0 ur
erodera.att

allmänEn höjning dessa punktskatter inom inte trolig.EU är0 av
ñånDet andra angelägna arbetsuppgifter inom tul-tar0 resurser

len

illegalaDen verksamheten har etablerats områdeinom detta0 som
Ävende åren skapar illegala nätverk. svenskasenaste nya om

skatter till omvärlden kommer de illegala nätverken attanpassas
bestå. kommerDessa flytta verksamheten till ille-att över annan
gal verksamhet, exempelvis narkotika eller andra för tillfället
högbeskattade varor.
Vår uppfattning det inte kontrollverksamhet iär att0 genom en
rimlig omfattning går denna illegala införsel.att stoppa
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allvarli-utveckling.allvarlig Detdetta mycketSammantaget är en
beaktandeMedde illegala nätverken.dock detär rörgaste avsom

och det hotländeri det gamla östblocketsden utveckling skettsom
finns anledningintressen det alldetta svenska attutgör mot va-som

oroad.ra
frånimport cigaretter EU,nyligen avkunnad dom,En rör avsom

skattenivåmöjligheter haytterligare undergrävt Sverigeshar att en
från inomländer EU.tobak starkt awiker merparten avsom

och hur kontrollenkommer de oklarheterTill detta avom av vem
inne i landet.punktskatter ska ske

sig illegaletablerandet de nätverkhotDe ägnarsomsom av
beklagarfolkhälsointresset. Viverksamhet ska vägas attutgör mot

folkhälsan tyckshöga skatter främjamöjligheterna till att va-genom
bättre i tidsamtidigt detförsvinna Men äratt attväg trorattra

så införsel iskattenivåema illegalochinse detta störreattanpassa
fördärmed minska möjligheterna demängd blir ointressant och

oönskade.nätverk ärsom
frågadenna till enbartlätt i detta sammanhangDet göraär att en

hos många eftersom skattenskattefråga. finns uppfattningDet atten
importerade cigaretter.så acceptabelt köpa illegalthög det Iattär är

andra länder inom medsammanhanget kan EUävennoteras att -
problem medalkohol och tobak harbetydligt lägre skatter -

smuggling.
informera bättre vilkamyndigheterna börVi att om somanser

och den köpt dessa illegalt im-bakom denna importligger att som
också lämnat stöd till de syndikatporterade därmedcigaretter ett

använder allasyndikatligger bakom införseln. stöd tillEtt somsom
former kriminella handlingar för tjänaatt pengar.av

moraliskt delansvarharVi den köper dessa ettattanser som varor
i hela hanteringen

myndigheterna lyckastvingas konstateraTyvärr att även om
importeradeillegaltföra delansvar till de köper ärut ett varorsom

kunna hind-dock skillnaden i skattesatser för för den vägenattstora
går rimliga insatser i gränskon-införseln. heller inte medDet attra

från dentrollen hejda utvecklingen. insatserDessa äventar resurser
prioriterade narkotikabekämpningen.högre

oñånkomligt svenska punkt-förefaller därför för deDet attoss
deltobak sikt börskattema för alkohol och över attses som en

verksamhet.komma denna illegala
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Flexiblare resursanvändning

det gällerNär gränskontrollen också tullen måste ändraattanser
sitt arbeta. De narkotikatrañken kan förutsättassätt att styrsom
analysera tullens insatser narkotikan. tullen blir effektivOmmot

ställe flyttar trafiken. innebär måsteDetta tullen ha flexiblaett att
kan följa med de vandrande flödena. finns i dagDetresurser, som

inflexibilitet inbyggd i organisationen. Arbetstidsavtalet så-ären en
Läsningendan. till regioner förefallerDetav resurser en annan. vara

mycket svårt någoni utsträckning omfördelaatt större resurser
mellan regioner behoven förändras. Problemet förstärks detnär av

antalet regioner.stora
Vi det vidare helt orimligt vissa anlöp flyg och färja,attanser av

bedöms hög risk narkotikasynpunkt, inte alltid be-som vara av ur
vakas kontrollpersonal. exempelDet fann i utvärderingenav av
verksamheten Arlanda i princip saknar kontroll dåär att natten,
flera flyg intressanta narkotikasynpunkt anländer.är Motsom ur
bakgrund den mycket varierande effektiviteten i kontrollen, settav

landet, detta prioriteringsfrågaöver för helaatt äranser mer en
Tullverket resursfråga för Arlanda.än en

Om inte de räcker till för bevaka böratt ävenegna resurserna po-
lisens eller kustbevakningens kunna i anspråk.tasresurser

finns denVar operativa/ strategiska ledningen för

kampen narkotikanmot

fråga harEn ställt många gånger under utredningen ärsom oss
den operativa/strategiska ledningen för kampen narkotikanmotvar

finns Vi saknar och hotbild såväl inomen samsyn en gemensam
Tullverket mellan de myndigheter ska beslagtaän tresom mer som
narkotika och beivra brotten, dvs. Tullverket, polisen och kustbe-
vakningen. Eftersom narkotikahanteringen förefaller bli allt mer
storskalig och systematisk där syndikat sikt kan misstän-större-
kas del handeln krävs också samladstyra strategistoren av en-

narkotikan, där samhällets samordnas ochmot styrs motresurser en
hotbild.gemensam

Vi därför det nationell angelägenhet tullen ochatt är attanser en
polisen arbetar och bra samarbete för detta ändamål ochett näraupp
därvid drar möjliga den nationellastörsta Europolenhetensnytta av

6 18-0089
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informations-ochtill analysermöjligheterEuropolsliksomarbete
narkoti-organiseradegränsöverskridande ochavseende densystem

kabrottsligheten.
vidfäst viktochriksdagenNationellt har storuppmuntrat me-
möjlig-tullmyndigheternablandtodutveckling att annat gegenom

uppgiftertransportföretagsoch andraflygbolagensdelhet att ta av
ochså riksanalyservis underlättaför attm.m.passagerareom

narkotikasmuggling.ingripafrämst iträffsäkerhetenöka motatt
datoriserade registertillåtelse inrättanyligenVidare har attgettman

devarit blandspaningsverksarnhet liksomochunderrättelse-för
föroch CIS-konventionenEuropolratificeraförsta länderna attatt

arbetet medi det europeiskadeltamyndigheter skall kunnasvenska
allvarlig ochnarkotikabrottsligheten ochbekämpa gräns-att annan

brottslighet.överskridande
kokain visartullens beslagdet gäller bl.a.Utvecklingen attnär av

resultat harochvarit välrnotiveradelagförändringardessa att avsett
uppnåtts.

hela landetKontrollbefogenheter över

frågor punkt-vissamed i dennasambandI tarrapportatt omupp
Tullverket.förs tilldessa Dettaförslagskatter lämnar överatt

verkabefogenheterkontrollpersonalenförutsätter överattatt ges
territoriet.hela

Även bra förändring.narkotikasynpunkt detta Denär upp-enur
fårtullen barapolis, dvs.mellan tull ochfinns i dagdelning attsom

förhål-ändamålsenlig iintenågon innanför landgräns,milverka är
förut-har olikaTullen och polisenbehov.till verklighetenslande

narko-sysslar medfast dePolisen bättresättningar. att taär som
bättrenarkotika. Tullenmängdermindretikan är att tatarmen

narkotikan.hanterarfast devolymerna sämre att ta sommen
smuggelmetodersofistikeradeanpassning till allt attEn ärmer

transporthänseendeavgränsningar ilogiskaansvarsfördelning följer
kommerfrån utland till dess denföljer narkotikandvs. tullen attatt

dist-i efterföljandevid dendistributionspunkt och polisentill taren
och konsumtionen.ributionen

Öresundsbron ytterli-behovförstärks dettaför trafikNär öppnas
effektiv kontrollsvårt medkommer stän-Det att av enenvaragare.

kon-till brofästet. Ombegränsastrañk, kontrollenrullandedigt om
innebäradetbrofästet kommereffektiv vidskatrollen attgöras
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störningar i trañkflödet. då rimligt kontrollmöj-Det utsträckaär att
ligheterna till hela sträckan från tillgräns transportenspassage av
slut.

Narkotikasmugglingen allt oftare integreradär som en

del i och penningflödestörreett varu-

Vi har under utredningens gång informerat Finanspolisensoss om
arbete. Skälet till detta smuggling narkotika in Sveri-är att överav

vanligen igräns motsvaras transport motsattges av en av pengar
riktning. ökadEn uppmärksamhet penningtransaktioner såvälav
inom landet till andra länder därför Finanspolisensärsom en av
uppgifter. trendEn ñnns narkotikasmugglingen allt oftareär attsom
sker del i handelsmönster, kan innefatta såvälett störresom en som
legala varuflöden andra illegala varuflöden till exempel alko-som -
hol och tobak.

kartläggaFör dessa behöver således legalaatt mönster även varu-
flöden följas och dokumenteras. brist i detEn sammanhangetsom
påtalats från Generaltullstyrelsen tulldatasystemets goda möj-är att
ligheter följa inte får användas i brottsbekämpan-att varuströmmar
de syfte. Enligt uppgift detta förutsättning från näringslivetvar en
för medverka i införandet tulldatasystemet.att av

det självklart såFör bör ske, återkommervilket vi tillär attoss
i våra förslag. Vi har svårt näringslivet sigatt tro att motsätter att
tulldatasystemet kan användas för till exempel förhindra elleratt
försvåra narkotikainförsel.

Om tulldatasystemet kan föranvändas till exempel bekämpaatt
brottslighet får såväl Tullverket Finanspolisen bättre möj-grov som

ligheter kartlägga de handelsmönster där narkotikaatt större även
ingar.

Ökad användning och effektivare allokering av

narkotikahundar

bakgrund såvälMot den allmänpreventiva effekten den fak-av som
tiska möjlighet hitta narkotika narkotikahundarna haratt som anser
vi ökning antalet hundar har hög prioritet ochatt dessa böratten av
fördelas dit de gör störst nytta.
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tillgångarförbevisbördaOmvänd

bevisbördaomvänds.k.Storbritannieniuppgift tillämpasEnligt en
narkoti-misstänkt förtillgångar. innebärför Detta äratt person som

tillgångar. Omför sinamåste talakunnakabrott ursprunget ur-om
tillgångarnamisstänkteriskerar denklarläggasinte kan attsprunget

Virättssynpunkt.svårighetertillleder dettaSjälvfalletbeslagtas. ur
Sverige.itillämpasdet börställning tilldärför intevill äventa om

undersökadock detVi tycker är värt attatt noggrannare.

Okonventionella metoder

förslagtull kommitsåvälårens från polislopphar underDet som
tillå-Ibland demetoder. harokonventionellaanvända s.k.attom

rättsmedvetande.vårt Attin ide intetits, ibland har ansetts passa
mellansvår gränsdragningtillåta iblanddessa metoder är en

polis hartull ochoch resultatkrav.rättstradition Den attmotpart som
dåmetoder.okonventionella Detgradtillämpar i högstabekämpa är

polis och tull kanviktvår bedömningenligt göraävenstor attav
såmed narkotikanproblemendet. Vi attär storaäven attmenar

något.stå tillbakatvingassamhällsintressen kanangelägnaandra

Ökad metodutvecklingochtekniksatsning

teknikständigt kommerdetutvecklingentekniskaDen gör att ny
underrättelseverksamhetensåväl spanings ochunderlättar somsom

IT-områdetutvecklingen inomsnabbafysiska kontrollerna.de Den
analyshjälpmedel.förbättradeockså ständigt kommerdetgör att
brottsbekämpningmedinternationella samarbetetminst i detInte

riskanalyserochmetodutvecklingdelarbetet tillinriktas stor
Utveckling-informationssystem.utvecklingsamt gemensammaav

till exempelåtgärderna förutsätters.k. kompensatoriskade atten av
sina erfaren-vidarefönnedlaeffektivt ochsamarbetaländerna kan

flir-och hysermed bekämpa brottarbetetheter i storaatt man
och samarbeteinformationsutbyteutvecklingenhoppningar att av

till myndig-informationsteknik kan bidramodemmed hjälp attav
träffsäkerhe-och ökaingripa brottblir effektivare iheterna motatt
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hjälpmedeltill sig deviktigt tullendetVi tarär attten. att nyaanser
metoderna förnyas.utvecklas och attsom

också finnsdetdetta krävsfull utdelningFör systemattatt
och tilltullenframgångsrika metoder inomspridningför sam-av

myndigheter.verkande

följasnarkotika börPrisutvecklingen

verksamhetTullverketsvår utvärderingVi har i samband med av
har in-narkotika.visst intresse prisutvecklingen Förägnat oss

förändringardå indikatomvarit självklart den den bästaärtresset
marknaden, eller marknaderna.snarare

någonförvåning konstateratmedDet systema-attär stor som
såvitt erfarit inte sker.inrapportering och uppföljning Dettisk —-

ungefärlig prisbild.svårigheter få framvissaäven attvar en
såväl för hela landetfölja prisutvecldingen,Genom noggrantatt

exempel snabb indi-marknader kan tillför enskilda mindre ensom
amfetaminfås något marknaden. prisetkation händer Omom

någonsnabb indikationi mindre stad börjar falla det attär enen
priset inte fallerhåller etablera sig, ellerdistributör att omny
påindikation dennadistributör gripits, det attärtrots att er-en en

satts.
då frågaerhålls då och priset.prisbild inte DetEn att omgenom

vid varje myndighetsingripandebör självklarhet attsnarare vara en
något inblandatdå narkotikadet finns misstanke sätt ärattom—

går få bör där-fram.reda den prisinfonnation Dennaattta som—
ochlöpande analyserasefter kontinuerligt ochrapporteras samman-

ställas.
detaljerade infonnationemainte deDet är störstär som avmen

små för sigmångfalden informationenvärde. Det ärär som varav
bild läget.mycket bravärdelösa sammantagna en avmen som ger

effektivaresvårt någotVi har det finns sättatt att annattro som
narkotikamarknaden.kan skapa bild utvecklingenaven
detaljerad prisinfonnationför sammanställaAnsvaret att omen

polisens flertalnarkotikamarknaden bör i första hand ettmenvara
bidra med värdefullandra myndigheter, däribland tullen, bör kunna

information.
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Ökat för stärka densamarbete inom EU18. att

handelnhindra den illegalalegala och

ökat samarbete mycket central betydelse förinomEtt EU är attav
grundläggande Sverigeförenkla tullprocessen. harDen syn som

också iexportberoende land bör EU-större utrymmesom ges
i viktiga förhand-regelverket. förutsätter tydlig deDetta närvaroen

såväl från statliga frånlingsskedena i Bryssel, de nä-organen som
ringslivets företrädare.

central betydelse förFörenklingar i regelverket svensktär nä-av
också tillringsliv. betydelse för tilltron regelverket inteDet är attav

måsteReglerna utformning så-ska rubbas. ha accepterassomen av
väl allmänhet företag. Framgången för svenskt tullarbete berorsom

hur lyckas ändra och förenklatill icke oväsentlig del EU-en av
för riktning.regelverket i Sverigeen gynnsam

ñnns lägga alla tulladmi-inomDen EUsträvan attsom samman
nistrationer till tullverk inte aktuell för svenskt vid-troligenärett
kommande inom överskådlig Förvisso skulle det innebära för-tid.
enklingar har troligen inte förankring hos allmänheten. Förmen

vidkommande Tull 2000 arbetet, dvs. det för tull-svenskt EU:sär
verk utvecklingsprogrammet, troligen tillräckligt förgemensamma

uppnå vad vill. arbeta vi tull räckerAtt somatt om vore en
långt måttinriktning. krävadet kommerBara att stortsom en av ar-
bete.

bör föregångsland gäller visaSverige i det hurEU närett attvara
offensiv effektivisera helaanvändning kan tullprocessenITen av

effektivare brottsbekämpning.samt ge en
utvidgas kommer förutsättningarna för tullenNär EU österut

återigen tullensändras. del klareringsverksamhet iEnatt stor av
Östersjöhamnama kvarstårförsvinner. Kontrollbehovet dock i stort
oförändrat.

kustbevakningen redan betrakta delenInom övervägs att norra av
Östersjön bevakningsreswsema samordnasEU-imanhav ochsom
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med ñnska kustbevakningen utmed sjögräns mellan Sverige ochen
gårFinland, Understens fyr. Troligen kommer ut-som genom en

vidgning förstärka möjligheternaEU med hjälp sjö-att attav av
ytterligare förenkla tullprocessen.gränser
tullenInom och Regeringskansliet behöver arbetetEU samordnas

bättre. tullenInom arbetet i dag resurskrävande. Troligen behövsär
någon form fast representation i Bryssel klarar merpartenav som av
kommittéarbetet. Endast i undantagsfall bör tjänstemän från Sverige
behöva till Bryssel.resa

svenska framtidaDet förhållningssättet till såEMU längeär än
inte helt fastlagt. tullens delFör det dock realitet kommerär en som

kräva hel del arbete. och främst förFörst tulldata-att atten anpassa
for alla rutiner.systemet, även attmen anpassa

Vårt intryck Sverige medveten och välplaneradär att genom en
strategi har möjligheter påverka och tullbestämmelser-EUstora att

i for Sverige och svenska företag riktning. förut-Detna en gynnsam
då såväl den statliga representationen isätter Brysselatt nä-som

ringslivets företrädare arbetar enhetliga mål.mot

Tullinforrnationssystemet CIS och Europol

förInom det europeiska samarbetet inriktas i dag delstorramen en
med hjälp modern skyndaIT ochmot att ut-av resurserna av

veckla informationsutbytet i brottsbekämpningen, bl.a. narkoti-
kabrottsligheten. såvälDetta sker i konkreta ärenden in-som genom
formation hotbilder, trender, smugglingsvägarom m.m.

CIS Custom Information System kommer till bådeexempel att
tillhandahålla analysverktyg för konkreta ärenden centralett som en
infonnationsbas åtgärdsförslag,med utveckling avseendem.m.

brottslighet.grövre
Regeringen har uttalat vikten svenska myndigheter ansluterattav

sig och också använder sjösätts i 1998.systemet, som mars
Till detta kommer den polisen inom EU Europol,gemensamma —

motsvarande användning databaser.satsarsom av

Schengen leder till ökade resursbehov

Sedan slutet år 1996 deltar Sverige tillsammans med de övrigaav
nordiska länderna i Schengensamarbetet. Ambitionen deltaär att
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operativt år 1999. Samarbetet berör verksamheten inom såvälsenast
tullen polisen och kustbevakningen.som

Schengensamarbetet syftar till genomföra fri rörlighet föratt per-
alla personkontroller vid de inreatt dvs.gränserna,soner genom

mellan de länder deltargränserna i samarbetet, avskaffas. Densom
fria rörlighet finns mellan de nordiska länderna kommersom nu att
bevaras och utsträckas till omfatta hela Schengenområdet, dvsatt

exklusiveEU Storbritannien och Irland inklusive ochNorgemen
Island.

Genom de inre i praktikenatt avskaffasgränserna mellan
Schengenländema har dessa istället åtagit sig kontrolle-att noggrant

icke Schengenländergränserna enligt enhetligamot regler.ra -
Alla skall åtminstone underkastas kontroll för faststäl-personer en
lande identitet uppvisande resedokument. Personkon-av genom av
trollen skall granskning ochutöver andra villkor för inresa,av pass
vistelse, arbete och omfatta eñerspaningutresa, och förhind-även
rande brott. Kontrollen kommer bli effektivare i dagattav än ge-

datasöloringar skall i det s.k.att SIS-systemet, blandgörasnom som
innehåller spärrlistorannat efterlysta inom helaöver personer

Schengenområdet och inte skall beviljas inresa. Vidpersoner som
inresa till Schengenområdet skall icke EU-medborgare underkastas

kontroll. Kontroll skall ske viden ävenmera noggrann utresa ur
Schengenområdet. Denna kontroll skall utföras efter behov av spa-
ning och för förhindrande hot inre säkerhet och allmän ord-motav
ning. Utresekontrollen skall utföras i samtliga fall vad gäller icke
EU-medborgare.

För kompensera bortfalletatt personkontroller vid de inreav
innehåller Schengenkonventionengränserna krav mobil kontroll

den och viss inresekontrollyttre gränsen långtgåendeav samt ett
polisiärt och rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna. inne-Det
bär bland ökat informationsutbyte,annat samverkanett utläm-om
ning för brott och möjlighet till direkt operativt polissamarbete över
de inre gränserna.

Schengenavtalet får för Tullverkets del konsekvenser för i första
hand verksamheten Arlanda, verksanrhetema vidävenmen
Landvetter och Sturup berörs. Schengenavtalet innebär att resenärer
från Schengenländer skall från andra till ochresenärersepareras
från Schengenområdet, vilket ställer krav tenninalbyggnadema.

dagI blandas Arlanda trafik från länder utanför EU med intern
EU-trafrk. För Arlanda till Schengenavtaletatt kommeranpassa en
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Tullverkets delföri sintvå tenninaler, vilkettillbyggnad ske turav
måste ökas.antalet tullñlterblandinnebär attannat

passkontrollenfrån blandinformationfårdag tullenI annat om
vidpasskontrollen bortmisstänkta Genom tasatt resapersoner.

möjligheter ef-därmed tullensSchengenländer reduceras attmellan
försvåras.kontrollobjekt FörUrvaletkontrollen. attfektivt utföra av

vilketterminalhallen,ispanings.k. dolderfordraskompensera detta
samtidigtmåste ske idennaEftersomresursbehov.leder till ökade

nuvarandemedinte klarasterminaler kan detflera resurser.
Schenge-debehovvilka ökaderedovisatTullverket har attanser

leder till.navtalet
blandanalyseratuppdragregeringensharRiksrevisionsverket

i och förresursbehovenoch konstaterarTullverkets behov attannat
iSchengenavtaletföljddetta intesig ökar utanäratt avenmen

kontrollen och spaningenutökaförsta allmänt behovhand attett av
Arlanda.

Schengenavta-uppfattningRiksrevisionsverketsVi delar inte att
Bortfalletresursökning.något behovsig inte innebärlet i avav

kontrollobjekt,urvaltullensunderlag förpasskontroll, samtavsom
för ökamotivsigska bevakasfler terminaler attäratt resurserna

ambitionsnivån ökar.utan att
detkonstaterarutredningTullverketshar tagit del attVi menav

vilka behovgår särskiljavår utredning inteförinom att somramen
medoch vilkaunderbemannatArlandaföljd ärär att somen av —

Vi kon-verksamheten.måste tillförasambitionsnivåoförändrad -
resursbehov.ökadeleder tilli sigSchengenavtaletblott attstaterar

verk-analysmåste djupareresursbehovetfastställaFör att aven
Arlandasamheten vid göras.
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Är19. tullen dimensioneradrätt

sammanfattningen den utvärdering gjort verksamhetenav av un-
deråren 1993/94 1997, Tullverkets problem inte i förstaär att—
hand brist Vi kan frigörasär attresurser. anser resurser genom en
effektivare användning. Såväl arbetsuppgifter kanresurser som om-
fördelas så samlad samhällsnytta erhålls.att störreen

Vi vill särskilt framhålla vikten sådan effektivisering fö-attav en
regås barriärbrytande mål för Tullverket formuleras och fast-attav
ställs. deDet utmaningarna för utvecklingen ñamåt.är stora som

förutsätterDetta dock delvis inriktning för Generaltullsty-en ny
relsen för planera strategiskt och prioriteraatt rätt.

Frågan dimensioneringen tullen demokratiskär ytterstom av en
fråga beror vad ska uppnås, hur mycket skanyttasom av som som
produceras. kanMer alltid uppnås ökas. Vårnytta om resurserna
bedömning dock först effektivare fördelningär att när en av resur-

genomförts bör frågan ökade Detprövas.sema ärom ev. resurser
först då det går ställa de kraven på vilkenatt skarätta nytta som
produceras. Risken tillär delen för-att störstaannars nya resurser
delas i verksamheterna motsvarande samhällsnyttautan att större
uppnås.

Vi också den mycket effektiviseringsmöjlighetatt storaanser
finns i klareringsverksarnheten, bland det s.k.annatsom genom

RISK-projektet, kan frigöra såvältill etableraatt syste-resurser en
matisk dialog med näringslivet för effektivisera hela tullproces-att

förstärka i första hand underrättelser,att spaning, kontrollsen som
och brottsbekämpning. Vår uppfattning den möjliga effektivi-är att
seringen tullens klareringsrutiner inte enbart beror det s.k.attav av
RISK-systemet införs det finns möjligheter för-utan än större att
enkla i hela tullprocessen kvalitetssäkringgenom av processerna,
höja kvaliteten avlämnade deklarationer, effektivare användning
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förenklat direkt-deklarationer,månadsvisainförande ettIT, avav
förtullningsförfarande etc.

effektiviserasverksamhetengränskontrollen kanInom engenom
utifrånförRISK-projektetliknandesystematisk attansatsmer -—

ökariskproñleruppdateradekontinuerligthotbild ochgemensamen
beslagsprocentenoch höjaträffsäkerheten

förändringsprocessalltidriskerarNya stoppaatt upp enresurser
of-till tullenEftersomdärföroch bör övervägas nya resursernoga.

också sådananarkotikan börviljanhandlar stoppaatt nyatast om
forsamtligasammanhang däri attstörreettprövas resurserresurser
sköldaldrigkanTullennarkotikan invägsstoppa ensamvara en

Enligtenad front.delstrategiskTullennarkotikan. ärmot av enen
EU-inträdetföregränskontrollenkostadevi gjortutvärderingden

Vårt dessasamhället.förtillbaka iden görasätt attnyttaän gavmer
dedet visarinvändningsfriaför sig intei och attberäkningar är men

EU-intzrädetmedsambandgjordes ineddragningar som re-gavsom
väsentligt,ökadegränskontrolleneffektiviteten ibarasultat inteatt

radikalt.ökade beslagendessutom
inomverksamhetprioriteradhögtnarkotikanKampen ärmot en

anslåsockså. TotaltmedelMycketpolis.såväl tull satsasstorasom
Tul-narkotikanför bekämpaoch polisentill tullenbelopp attstora

tillräckligFrågan deocksåpolisenlen och görärstor nytta.gör om
resursanvänd-Vår uppfattningför de insatta är attnytta resurserna.

oftastmarginalnyttanEftersomeffektiviseras. ärningen bör kunna
denmindresatsade kronanden sistavtagande, dvs. nytta ängör
frånfrigörsmedelviktig föreffektiviseringförsta, attär somev.en

skaverksamheterandra största nytta.ge
mål narko-riksdagensframhållavillTotalt ettattsett omom

frånmycket insatserinfrias krävssamhälle ska kunnatikafiitt stora
ochfrån allmänhetmycketlikasamhällets sida nä-barainte utan

ytterligaretroligenkommersammanhangetringsliv. detI resurser
samhälletsdå utfallet hittillsoch polis,till tullkrävas ävenatt av

måluppfyl-i närhetenintevisar visamlade insatser äratt av enens
lelse.

användningfråga effektivarebaradock inteDet är av re-omen
helttroligenytterligareeller annat sättettutan omresursersurserna

nyckelfunktion.harnäringslivetallmänheten ochdärarbeta,att en
finnsdetbaranarkotikanvår uppfattning kanEnligt stoppas om

hjälpa till.viljasamhället ochiuppslutningfullständig atten
myndigheterna.fråga bara förinteNarkotikan är en
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förstaiförnyas,behöverOrganisationen20.

centralthand

EU-anslutningen.samband medändrades iorganisationTullverkets
tullkontor,30-taletbestod drygtorganisationentidigareDen somav

regionmyndigheter.under fyralöd
delsorganisationenändraförhuvudsakliga motiven attDe att var

organisatoriskadenmindre varförblevverksamheten över-även
beslutnivåer verketinomantaletmåste delsreducerasbyggnaden att

besluts-organisationen försvanndenmånga.för Genom ennyavar
reducerades.nivå överbyggnadenoch

beslutriksdagensvisardenna förändringErfarenheten attattav
beslutsnivåerantaletvälmotiverat. Genomanslagenminska attvar

ochverksledningkontakt mellanbättrefinns detreducerades nu en
direkta verksamheten.den

centralmyndighet, General-organiserat ii dagTullverket är en
General-tullmyndigheter.regionala Inomtolvtullstyrelsen, samt

övergripande ochförbyråer medfims dettullstyrelsen cent-ansvar
frågor.rala

regioner-GeneraltullstyrelsenfrånstyrmedletviktigasteDet mot
såvälinnehållerverksamhetsöverenskommelsema,de s.k.är somna
dessaGenommål verksamheternaförinriktningkrav som

för inomregionchefemaöverenskommelser attett stort ansvarges
blivitkravenResultatetkraven.för sin budget klara är attramen

ni-och regionalacentralamellan denochtydligare ansvarsgränser
rollfördelning ochockså klarlett tillvån väldeñnierade. harDet en

såledesharhållas. Regionernaskaför beslutade budgetarattansvar
nivån. På harfleracentralasjälvständighet den sättmotstörreen

verksamhetenutvecklatdetta
förhållandevisundergenomfördaförändringarna blevGenom att

i detutbildningsprogrammyckettid, samtidigtkort stortett nyasom
denaturligtdetgenomfördes för personalen,EU-regelverket attär

därför intedagordningen. Detfrågorna hamnade högstinre är
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speciellt förvånande de Tullverket till för, bl.a. näringsli-att ärsom
under denna tid de inte fått gehör för frågor.sinavet, ansett att

förändringarnaNu till delen genomförda finns detnär största är
tid för de frågorna. Tullverket ocksåAtt börjat till sigyttre tamer

dessa frågor bekräftas också från näringslivets företrädare.
ocksåDet naturligt dra slutsatser erfarenheterär attnu av av om-

ställningen riktaoch in organisationen 2000-talets behov. EU-mot
regelverket till sin konstruktion kompromissprodukt mellanär en
många olika länders intressen. innehållerDärmed såväldet störreett
tolkningsutrymme för det enskilda landet flexibilitet.störresom en

verksledningenFör blir det utmaning lotsa verket från denatten
svenska regeltraditionen till den europeiska. Det ställer krav så-
väl organisatoriska förändringar attityd och kulturförändringarsom
hos personalen

visionDen och de baniärbrytande mål vi skisserat i föregåen-det
de innebär helt utmaningar och i förlängningen heltett annatnya

arbeta.Sätt att
Den nuvarande organisationen inom till exempel Generaltullsty-

relsen utformad för det gamla regelverket. Vi detär att tror attpassa
regelverket med sina möjligheter till flexibla tolkningar i för-nya

längningen ställer krav på processorienterat därett synsätt,mer ar-
betsflöden och värdeskapandet i dessa prioriteras.

För ledningen innebär denna utmaning leda förändringsarbetetatt
så fokus ändras fidn myndighetatt attsom nu vara en som pro-- -
ducerar kontroll, deklarationsgranslcning och uppbörd till en myn-
dighet service de Tullverket till för.ärsom ger

skaHur organisationen för Tullverket ska kunnaattanpassas
omvärldens krav verksamheten första hand villmöta I betona

betydelsen ledningsorganisation arbetar strategiskt medav en som
resursfördelning, utveckling dialogen med omvärldenav processer,

budget och uppföljning.samt
Detta innebär huvudinriktningen bör ledningsorgani-att vara en

sation traditionella lednings- och resursallokeringsfrågorutöversom
i huvudsak sig strategisk utveckling och förnyelseägnar Tull-av

Åverket. sidan behöver ledningsorganisationen förstärkasena men
å andra sidan bör operativa uppgifter långt möjligt flyttas ut- -
från den centrala myndigheten. innebärDetta sikt föränd-storen
ring för Generaltullstyrelsen
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verk-vår utvärdering TullverketsdragitslutsatserDe avav
åren efteråret före och EU-dvsåren 1993/94 97,samhet för -

inträdet är att:

behöver utvecklasHelhetssynen0
utvecklasresursfördelningen behöverinternaDen0

frånmed fastare handutvecklingsprojekt bör ledasStrategiska en0
Generaltullstyrelsen

verksamhetenvision försaknasDet en0
ledningsorgan behöverstrategisktGeneraltullstyrelsens roll som0

utvecklas
från GeneraltullstyrelsendecentraliserasOperativa uppgifter bör0

Generaltullstyrel-många uppgifterde operativaVi att somanser av
såregionala myndigheterna,kan flyttas till dei dag har attutsen

uppgifter inomfår förvissa myndigheter även gemensammaansvar
Tullverket.

bindande förhandsbe-Uppgifter delegeras till exempelkan ut,
centralt.tillstånd, behöver handläggassked, vissa inte Dettasom

Andrauppgifter blir regionaliserade.innebär dessaatt gemensamma
handläggasuppgifter bör fortsätta att engemensamma menvara

det-finns flera exempelregion för hela Tullverkets räkning. Det

ta.
ledningsorganisatio-renodlasFördelen detta dubbel. Delsärav

regionala myndigheterna arbetsupp-uppgifter dels tillförs denens
de får bättredetta till exempelgifter. de sistnämnda innebärFör att

bli effektivare,möjligheter sin storlek attatt resur-genomgenom
effektivare.i organisationen kan utnyttjasserna

operativa uppgifterstrategisk ledning med färreEn

viFrån många arbetsplatsbesök genomfört harde intervjuer och
förenkla och effektiviserakonstaterat det finns viljastor attatt en

såväl Tullverketockså många inne iverksamheten. harDet av -
efterfrågats visionärtföreträdare för näringslivet ett mersom av -

strategiskt inriktat förändringsarbete.och
Generaltullstyrelsen,förväntningarförsta hand gäller dessaI som

leda förändringsarbetet.har huvudansvaret för Denatt varaanses
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för lite Mångastrategisk. saknar visionärt förändringsarbete, därett
omvärldens behov i fokus. Vi delar denna uppfattning.sätts

leda sådantFör förändringsarbete byråernaställs i Gene-att ett
raltullstyrelsen inför utmaningar, de har till exempel huvudan-stora

för prioriteras samlade Vårsvaret att störstamot nytta.resurserna
utvärdering visar denna resursoptimering kan utvecklas.att

lyckas måste byråernaFör central roll i ledningsarbetet.att ges en
Regionerna i dag direkt underställda verkschefen och dialogenär

ocksåsker ofta direkt med verksledningen. ledningssarmnanhangI
byråernahar karaktären stabsorgan verksledningen änsnarare av

ledningsansvariga för huvudprocesser. Som stabsorganatt harvara
de inte något för helheten inom sitt verksamhetsområde utanansvar
deltar i beredningen specifika frågor. övrigtI sigägnarsnarare av
byråerna i betydande omfattning operativa uppgif-gemensamma

Byråemas har i betydande omfattning bunditster. ävenresurser upp
deltagande i i Bryssel.möten

Byråema måste aktivt delta beslutsprocessenimer

Eftersom byråerna således inte för huvudprocessema fårtar ansvar
den till lilla verksledningen och mycketnumerären ett stort ansvar -
arbete samordna resursprioriteringen och leda huvudproces-att att—
serna.

Vi byråerna i betydligt omfattning böratt störreanser vara enga-
gerade i Tullverkets ledning och i den konkreta beslutsprocessen.

Av Generaltullstyrelsens budget består 15% strategiska lednings-ca av
tavpgfier

Uttryckt i ekonomiska består 15% budgetentermer strate-ca av av
giska ledningsuppgifier. bestårResten för Tullverketav gemen-

uppgifter.samma
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Sanktioner Information,
3,7% {behovsanalys

Utveckla0.0%Uppbörd
processer2,4%l 0,0%

Handelssotatistik Övrig infrastruktur9,2ÅRevisionh 37,0%
0,0%

Gränsskydd
0,4%

Underrättelse/
Spaning
14,6% i Ledning, budget,Intrastat/ Ppföljnmg

Klarenng. 14,8%0%0’ 7,9%
Generaltullstyrelsens arbetsuppgifter iuttryckt pengar

Verksledningen således endast mycket liten del Gene-utgör en av
raltullstyrelsen och har i praktiken inte möjlighet fullt led-att ta ett
ningsansvar för huvudprocessema.

Risken ingen ledningsansvaret.är att tar

Vilka ledningsuppgy‘z‘er bör ledningen för Tullverket ha

leda förändringsarbetetFör den vision och de baniärbrytan-att mot
de mål skisserat behövs arbeta i ledningen. Deett annat sätt att

kontakten med omvärlden och bl.a. har tillrörprocesser som som
syfte såväl identifiera behoven utveckla respektiveatt attsom ny-
skapa dessa behov bör prioriteras ett annatprocesser som passar

hittills.sätt än
Vi har i det föregående skisserat huvudprocesser, allmän-ärsom

giltiga såväl för Tullverket till delar för andra tjäns-stora ävensom
teproducerande organisationer. Ett systematiskt arbete med dessa

i syfte såväl utveckla rationalisera hela tullförfa-attprocesser, som
randet bör prioriteras.
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TullverketTullverket tillför HosdeHos är
värdcskapandcvärdeskapande InterntVärdeskapande ExterntvärdeskapandeExterntInternt

ochFöretag
allm änh et Tala behovom Identifiersbehov

kunsk. Utveckla
lullprocesserna

lnhåmta
intresseSkapal ochlojalitet

iillhandahålla
infrastruktur Ledning4 Budget

pföljninLämna fr
underrättelser -I-unarbcte‘

Huvudprocesserna

för:vår första handuppfattning iLedningen har enligt ansvaret

prioriteringoch uppföljning,Ledning, budget störstamot sam-0
hällsnytta

verksamhetenVisionen för
verksamhetenmål regionalatill denNedbrytning regeringensav

verksamhetenoch förnyelseutvecklingStrategisk av
kompetensutvecklingenMål uppföljningoch av

de förändringsprojektenstrategiskaLeda
övergripande dialogen medden systematiskaförAnsvara nä-

allmänhetringsliv och attgenom
till förTullverketlojalitet hos deSkapa ärI som

behovIdentifiera dessasI
tullprocessemaförändringutveckling ochInitieraI av

regeringen ochDialogen med EU

för klara dendärför organiserasGeneraltullstyrelsen bör att strate-
ñnnasbör dethuvudprocesser.ledningen dessa Dessutomgiska av

produktionsprocessema.för strategisk ledning avresurser
tillfreds-inte dettaEU-arbetetdet gällerNär att ettanser

eller i dia-inom Tullverketi dag, sigställande samordnassätt vare
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logen med regeringskansliet. område förefallerResp. sköta sig
ganska förhållandesjälvständigt i till andra. Vi detta arbeteattanser
bör Eventuellt bör etablera faststrarnas övervägas attupp. en repre-
sentation i Bryssel.

Uttryckt i organisationsterrner innebär detta detatt utöver en
verksledning behövs antal centrala enheter medett processansvar
för:

Utveckling och strategisk förnyelse, ledning strategiska för-0 av
ändringsprojekt
Information och dialog0
Administration0
Ekonomi, budget och uppföljning, nedbrytning regeringens0 av
mål till den regionala verksamheten

Samordning EU-arbetet0 av
Kompetensutveckling0
Strategisk ledning och uppföljning produktionsprocesserna0 av

Operativa uppgifier bör så långt det möjligt antingen delege-är- -
till regionerna de ñågomaför inom sittatt tarras genom ansvar

geografiska område eller decentraliseras såtill region dennaatten
region det inom Tullverket för dema frå-tar ansvaretgemensamma

Detta innebär också respektive regionchef i flir-att targa. ansvar
hållande till verksledningen för dessa uppgifter.

eflé/divareEn ledningsgnpp

dag finnsI det ingen egentlig ledningsgrupp för Tullverket.
Verkschefen har träffar omväxlande byråchefemamed eller by-

råchefema och regionchefema. Inget dessa har karaktärenmötenav
"normal" ledningsgrupp. Träffarna byråchefemamed täcker inteav

helheten och regioncheferna med för förnär är är stor attgruppen
kunna arbeta effektivt.

mindreEn effektivare ledning för Tullverket, där operativamen
uppgifier decentraliserats respektive delegerats till regionchefema,
innebär liten effektiv ledningsgrupp för hela Tullverketatt en men
etableras, bestående Verkschefen, verksledning och regionchefer.av
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Engageraa ledning

kommandeinriktning decentralmyndighetensuppfattningVår är att
fo-starkaframtvingadeomständigheternaändras.åren bör Den av

strategiskt fram-bytasbörde inre problemenkuseringen mot ett
åttänkande.

möj-liten reelldock ganskaharSåväl regeringenriksdagen som
förändring.framtvinga dennao.dyl.direktivenbartlighet att genom

ståndtill iska kommaförändringverkligkrävs förDet att ensom
dåkrävsverksledning.engagerad Detuppgiftenförskala ärstor en

för föränd-engageradsammansättning dennaockså ärsomaven
utmaning.framtidenringen och som enser

utifrån deutfonnadledningsorganisationennuvarandeDen är
regelverketställde.tullregelverket Detdet gamlakrav nyasom

metodersåväl ochställer krav orga-som en nynya processer
utifrån och innisation och synsätt.ett

ledningsorganisation be-då också rimligt dennaDet attär nya
med och ledavilldemed de känner storatt envarasommannas

debereddaochförnyelse verksamheten utma-är att antasomav
mål innebär.barriärbrytandeningar som

utanförrekryteringskretsen vidgasdet sammanhanget börI även
såledarskapsfrågomai Tullverket inteTullverket. Metoderna och är

kantullerfarenhetutifrån tidigarespeciella inte utanatt personer --
kan detta- tillsam-verksamheten.bidra till förnyelse Tvärtomav

Tullverket- skyndainomgedigna kompetensenmed denmans
och förändring.nödvändig utvecklingen

regioner bör begränsasAntalet

den i dagverksamhetenregionaladet gäller den ärNär attanser
det visat sigutvärderingen harmånga regioner.fördelad för I att

effektiviteten.svårigheter klarasmå regionmyndighetema harde att
också inflexibilitet itillregioner lederantaletDet resursut-stora

nyttjandet.
effektivitetennågon självklarhetingalundai och för sigDet attär

exempelfinns talrikaorganisationen.med storleken Detökar
utveckla effek-fördirekt negativorganisationer där storleken attär

organisationerdå vanligenhandlar docktiviteten. Det ärsomom
regiomnyndighetema.betydligt änstörre



1811998: l 8SOU

tek-införandeochförändringarbakgrund deMot stora av nyav
småförregionmyndighetemade mindredocknik bedömer äratt

utvecklingsinsatser.bära dessaför kunnaatt
Haparanda bedömerSundsvall ochde regionernaFör norra

demläggalämpligtlitenhet intedet- deras atttrots samman vare-
eller Stockholm.Arlandamed till exempelvarandra ellersig med

sådan bör förblideoch utsträckninggeografiska lägeDeras attär
regionmyndighe-dessasjälvständiga regioner. Däremot attanser

ñån Generaltullstyrelsen.uppgifter Dekanmed fördel övertater
arbetsuppgi fier.andratulldatasystemetkan även genom

Skåne ñnner detlandsändansydligastedet gäller denNär - -
regionmyndigheter.fyraden i dag täcks Dehelt omotiverat att av

län har slagitstvå Kristianstad och Malmöhuslänentidigare --
tvådessa länskäl för detta har varittill län. Ett ärattettsamman

varandra.helt integrerade med Detekonomiskt och trañkmässigt är
regionala tullmyn-Skåne inomdå självklart skaatt rymmas samma

dighet.
verksamhetregionalaVår Tullverkets totalauppfattning är att

fåregionernaregioner. Därmed kanmotiverar 5 7 numerären-
och budgetuppgåråtminstone till 300250 personer ensom -
för de ska kun-storlek erfordrasmkr. Vi bedömer denna100 attatt

möjligheter bl.a.de IT-ha mötaatt somegna resurserna
näringslivet underlättasaktiv dialog medutvecklingen innebär. En

också storlek.viss minstaav en
statliga törvaltningsapparatendel denEftersom tullen är en av

skatteforvaltningarsamarbete länsstyrelser,medoch har näraett
så blir ända-dras detpolismyndigheter bör regiongränsemaoch att

administrativamålsenligt förhållande till dessasi gränser.
därmedVårt till regionindelningförslag är att:

myndigheter, medfem sju regionalabör finnasDet egenen0 -
åtminstone mkrbudget 100

bibehållasSundsvall och Haparanda börRegionmyndigheterna i0
Skåne myndighetbör täckas av en0

och skattemyndighe-till län polis-Regiongränser samtanpassas0
regionindelningternas

klarläggas i dia-indelningen börVårt förslag denär närmareatt en
Generaltullstyrelsen.Regeringskansliet ochlog mellan
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Tulldata bör självständig verksamhet på nivåvara en samma som re-
gionmyndighetema

Tulldata i dag byrå inom Generaltullstyrelsen,är ären egen som
utlokaliserad Luleåtill sedan 90-talets början sammanhangetI kan

erfarenheterna denna utlokalisering mycket goda.nämnas att ärav
stårTulldata i dag för operativa uppgifter och bör enligt vårtrent

inte tillhöra Generaltullstyrelsen. Vi dock så-desssynsätt attanser
väl verksamhet personalstruktur så olik regionmyndigheter-ärsom

den inte bör organiseras del i region bör haatt utannas som en en
självständig ställning nivå i organisationen regi-en samma som

onmyndigheterna. Chefen för verksamheten således ingåbör i ver-
kets ledningsgrupp.

verksamheterMånga kan regionaliseras

Vi har inte ort någon fullständig genomgång vilka verksamhe-av
kan regionaliseras. börDetta uppgift för Tullverket,ter som vara en

efter uppdrag regeringen. det enskildaI fallet finns det alltid in-av
vändningar kan På kort sikt kan det leda till ökadeävensom resas.
kostnader. På längre sikt det dock vår uppfattning fördelarna iär att
många fall det kortsiktiga kostnadernaöverväger

Tullverket har redan åtgärdervidtagit i den riktning föreslår.
Förläggningen Tulldata till Luleå har inte bara lyckad iutanav vara
efterhand kan det konstateras denna verksamhet fått stabi-att större
litet till följd den inte ligger i storstadsregion. Föratt närva-av en
rande pågår uppbyggnaden analys- och sarnordningsresurser förav
det s.k. RISK-projektet. har förlagtsDenna till Göteborg.

Regionema bör ha resultat- och balansräkningaregna

det gällerNär den ekonomiska redovisningen finner vi det förvå-
nande regionmyndigheterna i dag inte avslutar årligasinatt ekono-
miska rapportering i resultat- och balansräkningar. Detta är ettegna
normalt organisera den ekonomiska rapporteringen forsätt verk-att
samheter har mått självständighet och godaett stortsom av ger
möjligheter och följa verksamheten. Därföratt styra attupp anser
de bör införas regionerna. Det tveksamt denna redovisningär om
behöver i komplett bokslut. dennaFör verk-ut ett typmyrma av
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ochanvända resultat-möjligheterfullgodasarnheter finns det att
omfattning.väl awägdbalansräkningar i

med fyalpmellan ochorrfiirdelasArbetsuppgfler bör regionernainom
tulldatasystemetav

kapacitetsutnyttjandetojämnatagit detVi har tidigare somupp
självklartdettalösaregioner.mellan olika Ettfinns attärsätt att av-

lågt utnyttjande ochharden myndighetveckla folk ett an-som
de möjligheterdock pekahögt. Vi villden harställa somsom

arbetsuppgifter inom Tull-fördelai dagtulldatasystemet att omger
omfördelaalldeles utmärktdettekniskt fungerarverket. Rent att ar-

regioner.mellan olikasåväl inominom tullen,betsuppgifter som
öppethål-långlåg beläggningtullstationer medDärmed kan men

i dag.utnyttjas betydligt bättrelandetid än
förutsät-behöva Detarbetsflödessynpunkt kan rutinerUr

de platseroch säkerställsutvecklaskompetensenäven attter som
får arbetsuppgifter.nya

respektive nyanställafördelar framförharDetta sägaatt upp
mellan ochomfördelasarbetsuppgifter kanolika myndigheter. Om
dåflexibilitet kapaci-erhålls mycketmyndigheternainom störreen

så jämn belast-det blirtetsutnyttjandet ständigt kan att enanpassas
såväldet dyrtTullverket.hela Dessutomning sägaär attöver upp

ocksålidande.onödigt Detoch skapar iblandnyanställa tarsom
sådana förändringar.genomföralång tid att

arbetsuppgifter snabbtsåorganisationenflexibilitet iskapaAtt att
för klaraframgångsfaktoremade viktigasteflyttaskan attär en av

resandeströmmarsåväl ändrademål. följautmanande snabbtAtt
exempel narkoti-för tillinförselvägarvaruflöden illegalasomsom

verksamhe-effektiviseramöjlighetbåde utmaning ochka attär en
fråga prioriteras.bör Attdärför dennaVi attten anpassa re-anser

regi-underlättas antaletarbetsuppgifternasursfördelningen och om
begränsas.oner

dennatagiti sammanhangkan dettaDet närnoteras att upp
funnitsintressetdetför regionerna harfråga med företrädare största

möj-låg belastning i dag.har Dede myndigheterhos storasersom
alltföriblandandra regioner harligheter hjälpa storstoratt som --

arbetsanhopning.
gårsåviljan finnsbaravår uppfattningbestämda iVi attär om

omför-exempelarbetsuppgifter. Flerafördeladet utmärkt att om
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delning såväluppgifter inom regiomnyndighetema i heltav som
andra verksamheter visar detta.

Arbetstidsavtalet ändamålsenligtär inte

Tullverkets personal tjänstgör enligt det statliga arbetstidsavtalet.
avtal slötsDetta i tid dels offentlig sektor hade svårigheternär atten

rekrytera personal dels Sverige i betydligt utsträckningnär större
"var öppet" under normal arbetstid takt med globaliseringen pågårI
såväl legala illegala verksamheter allt dygnets allaöversom mer
timmar. Det nuvarande avtalet inte till detta När Tull-är anpassat
verkets beordrar arbete tid normal arbetstid leder det tillänannan
betydande merkostnader. Effekten regionerna till följdär att av
minskande prioriterar insatser kostar för mycket,resurser ner som
exempelvis spaning, bedömningen insatsen behövs.trots att är att

Arbetstidsavtalet innehåller möjligheter till flexibel för-en mer
läggning arbetstiden i dag utnyttjas. krävsDet troligenänav som
viss utbildning arbetsgivarsidan för till fullo utnyttja möjlig-att
heterna i avtalet. viMen inte dessa möjligheter siktatt äranser
tillräckliga.

Utgångspunkten måste det verksamhetens behovatt ärvara som
arbetstiden och intestyr tvärtom.

Vi har andra statliga verksamheter, bl.a. polisen, harnoterat att
likartade problem.

dessaAv skäl det avtalet ochatt större översynanser en av
villkoren befogad.är

Samverkan mellan regioner

Vi har möjligheterna samverka mellan regionerna intenoterat att att
till fullo utnyttjas. förklaring till dettaEn förefaller brist vil-vara
ja. finnsDet stark känsla bland regionerna till"se sitt eget". Viatten

.detta motverkar Tullverkets samlade möjligheteratt att preste-anser
möjligastörsta nyttara

Vi har pekat möjligheterna tulldatasystemet omför-att genom
dela arbetsuppgifter. Detta exempel samverkan börär ett som
komma stånd.till finns fleraDet exempel. Möjligheterna till större
enskilda kontrollinsatser erfordrar ibland så mycket personal att en
region inte klarar detta Då det självklart flera regionerensamt. är att
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bör samverka. kan ocksåDet tillfälligt uppkommande behovvara
bör klaras ökad samverkan.som genom

Andra organisatoriska fiågor

Den internationella behöver eflek1I’viserasrepresentationen

Medlemskapet i har förEU tullen många för Tullverket in-sätt
neburit arbeta. svenskaDet tullregelverketett harnytt sätt att ersatts
med beslutas i EU. detta följerAv regelverketett skaattsom tanu
hänsyn till alla medlemsländers intressen. Regelverket förnyas ge-

antal och kommittéerett stort sammanträder inom grupper som
Bryssel. i sinDetta innebär fördet svenskt vidkommandetur att är
viktigt delta i detta förarbete inom EU.att

konstitutionelltRent det svenska regeringen företräderär som
Sverige i förhandlingarna. Eftersom det finns antal kom-ett stort
mittéer och arbetar samtidigt det dock omöjligt förärgrupper som
Sverige delta med regeringstjänstemän i vidatt alla Oftamöten.
krävs det dessutom olika former specialkompetens vid dessaav

bara finns inom Tullverket.möten, Därför har det praktisktsom
ordnats så det Tullverkets personal iatt är utsträckningstörstsom
deltar, företrädare för svenska regeringen.men som

För Tullverkets del har det, jämfört med tiden före EU-
medlemskapet, inneburit åtskilligt merarbete for förhållandevisett

antal främst för anställda inom Generaltullstyrelsen.stort personer,
Eftersom förhandlingsarbetet i EU förutsätter deltagande från alla
länder i alla blir det för litet land Sverige betungan-ettgrupper som
de. Försök har orts samordna nordiska intressen.att

Från flera håll har det framförts EU-arbetet inneburit såvälatt att
det strategiska operativa arbetet för Generaltullstyrelsen blivitsom
lidande, till följd den omfattningen resandet.storaav

Vi ifrågasätter för vår del det inte dags for-är att omprövaom
för EU-arbetet. finnsDet skäl inte den fastaövervägaattmerna om

representationen bör öka och resandet minska allt kanTrots infor-
mationsöverföring till del ske telefon och fax ochstor genom e-
mail, under förutsättning det finns personal i Bryssel haratt som
lämplig kompetens infonnationen.att ta emot

Sverige har i dag tullråd, fastmed placering i Bryssel. Omett
denna representation ökar minskar behovet resandet. fastaDenav
representationen bör kunna klara demerparten möten ärav av som
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nödvändigtundantagsfall bliendast idetbörDärigenomaktuella.
Bryssel.tillpersonalTullverketsför att resa

bi-ochregeringskanslietñånledasBryssel börVerksamheten i
Tullverket.trädas av

förkostnadendirektadensigoch fördetta iinnebärTotalt attsett
SverigeskommertroligenBryssel ökarrepresentationen i men

EU-arbetetallt kommerframföroch attminskakostnadsamlade att
ideltarfärrebättre mötena.kunna attstyras personergenom

myndighetenförstyrelsebättrekanrådgivande änEtt envaraorgan

såvälstyrelse. Förleds verketinstruktionTullverketsEnligt enav
dock styrelsenmyndigheter harfor andraTullverket annanensom

stiftelser.ochexempel bolagtillförfunktion än
tillfällenflertalvidtagitsroll harMyndighetsstyrelsema ettupp

myndigheter-riktlinjer förfastställtharRiksdagenårens loppunder
ledning. ledningsformregeringeninnebärRiktlinjerna att somnas

ellerenrådighetsverkska väljaförvaltningsmyndighetercentralaför
etter-lekmannaintlytandestarktbörEnligt riksdagenstyrelse. ett

ska hamyndigheterstatligahuvudregeln skaoch att ensträvas vara
verkschefen.sidanlekmannastyrelse vid om

kommissionen frågan:Även tagitharFörvaltningspolitiska upp

ochorganisationerstiñelser,bolag,styrelsen imedjämförelseVid en
lekmannastyrelseriframstår medverkanverksamheterkommunala somen

liggerreella ledningsansvaretansvarsbefriad. Detochrelativt substanslös
och regeringen.till departementetverkschefen,hos rapporterarsom

in-ansvarigaochregeringenlekmannastyrelser ärLedamöterna utses avav
deSamtidigt förutsättsidentifieras.låter sigmåndenna, i denför ansvaret

innebärvilketallmänhetensinflytandeoch ettinsyn vägnar, an-utöva
hur ledamöter-oklarttvetydighet.ligger Detslag. ärannat ensvar av

redovisas.allmänhetenforföreträdareansvar somnas
leda-bland riksdagensutsträckningirekryterasLekmannastyrelsema stor

regeringsmaktenkontrollerablanduppgiftRiksdagens annat attärmöter.
Frånverksamheten.statligariktlinjer för denochlagaroch besluta om

iriksdagsledamöternabetänklighetersynpunkt inger detkonstitutionen att

‘° rskr.321995/96:KU1,1994/95;150, BetProp.
H 1997:57för SOUförvaltningspolitiksamladtjänstmedborgarens En statenI ~
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omfattning deltar i statsförvaltningens ledningsorgan och sådanastor som
underställda regeringen och ansvariga inforär denna.

Vid sammanvägning vad har finner kommissionensagtsen attav som nu
den formennuvarande lekmannastyrelse med delat bör avskaf-av ansvar
fas.

vårFör del inte problemen med riksdagsleda-att attegen anser
och för särintressen harmöter uppdrag i myndighets-representanter

styrelser ska överskattas. alltTrots styrelsens och befo-är ansvar
genheter instruktionen relativt begränsad Ledamotenart.genom av
får detta insyn inflytande.ängenom snarare

delarDäremot vi kommissionens tveksamhet till nyttan sty-av en
relse. För myndighet det regeringen de factoär utövaren som mer-

nomral styrelses uppgificr. Någotparten förav annat öv-en vore
rigt otänkbart då myndigheterna del det demokratiskaär en av sys-

och därmed ska lyda under demokratiskatemet institutioner.
Kommissionen har uttalat sig för rådgivandeäven att organ er-

styrelsen:sätter

stället förI lekmannastyrelse med delat kan rådgivande ut-ansvar organ,
sedda regeringen eller verkschefen, fylla viktiga demokratiska uppgif-av

Om sådant inrättas för verksamheten helhetter. ett kan det iorgan som
praktiken spela ungefär roll dagens lekmannastyrelser.samma som en av
Eftersom rådets medlemmar saknar beslutsansvar, har de dock frihetstörre

i rollen allmänhetens företrädareatt verksledningenagera gentemotsom
och löper mindre risk bli enbart gisslan. Rådsorganen kan utformasatt
för olika funktioner och verka olika nivåer i myndigheterna. Lekman-
nainflytandet kan därmed breddas och verksamheten tillföras fler impulser
utifrån det enbart styrelsemedverkan.än utövas För uppdra-om attgenom

skall locka intresserade och kompetenta krävs vidsträcktagen attpersoner
möjligheter till insyn och myndigheterna viktiga och rele-att targes upp

frågor i rådgivandedetvanta organet.

Vi delar kommissionens uppfattning rådgivande kan tillfö-att organ
verksamheten styrelse. Vi har i det föregåendeän föresla-ra mer en

git sådant med näringslivet rådgivandeett skaettorgan, organ som
slita principiellt viktiga tolkningar EU-regelverket. Speciellt iav en
tid regelverk med sådantnär ett ersätts ett annat tror att ett organ
kan fullgöra viktiga uppgifter för Sveriges tillämpning regel-att av
verket såvälska bli flexibel riktig.som

finnsDet andra behov kan klaras med rådgivandeäven som or-
inriktningDen föreslår för Tullverket kräver omfat-gan. som en

tande samverkan med näringslivet ifråga utveckla och förnyaattom
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kvalitetsmät-exempeltillmätmetoder förfinnatullprocessema,
spelarådgivandeändamål kandessaFörningar, ett enorganm.m.

roll.viktig
behovnågotintesåledesuppfattningVår störreattär avser

in-verksamhetenförmed antalböroch denstyrelsen ettersättasatt
råd.tressanta

det intepekabehålls villändå styrelsefomren ärOm att
ordförande. Tvärtomverkschefen ska attsjälvklart att anservara

tidall sinverkschefdet Entalar förstarka skäl ägnarmotsatta. som
haoundvikligenordförandeverksamheten kommer att ensom

stimulerafördominantalltförroll, kanskedominantmycket att nya
tveksam-Eventuellaverksamheten..ifrågasättandeinitiativ och av

föreavklaradekommerinfor besluthardenneheter attett varasom
fria diskus-styrelsensdärmedstyrelsebehandlingen och urvattnas

sron.

verkschefencheferbörRegeringen närmastutse

överdirektörenverkschefen ochinstruktionverketsEnligt utses av
regionmyndighetemaforcheferByråchefer ochregeringen. av

Tullverket.
ändra-dettaregionchefernautsåg tidigareRegeringen även men

Vi ställer1995.organisationsförändringensamband meddes i oss
återtarregeringenförslårochförändringtill dennatveksamma att

såvälliggakanregioncheferna. Detbefogenheten ettävenutseatt
verks-förutomregeringenvärde isymbolisktsakligt utser,attsom

underställdadirektcheferöverdirektör, andrachef och äräven som
viktiga funktiondenmarkeringbla.innebärverkschefen. Det aven

dentydligtdetVidareviss tjänst.förenad med ut-attgörsär ensom
inför regeringen.verkschefen, harnämnde, liksom ett ansvar

regeringeninstruktioneniutformas dettapraktiskt ut-Rent att
detsininnebär ifrån verkschefen.förslag Detta ärefter attturser

normal-tillsättningen. Iberedningenhelaverkschefen gör avsom
förslagverkschefensblottutnämningregeringensfallet innebär att

konñrmeras.
tillämpasbörfarfarsprincippeka dennaVi vill ävenattäven
underly-sinachef intemyndigheten, dvsinom närmastutseratt en

denbesluttillsättningenbereder närmastdande. Denne tas avmen
chefsförsörjningenunderlättasprincipdennahögre chefen. Genom

chefs-således finnasTullverket. börhela Det gemensamtettöver
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försörjningsprogram för hela Tullverket, där chefer underställda re-
frågagionchefer för verkschefen.är en

Till detta vill lägga förslag de chefstjänster-högstaäven ett att
inom Tullverket bör omfattas tidsbegränsade förordnanden.na av

såchef såvälkräver normalt mycket det förAtt attvara pass ar-
betsgivaren för chefen kan finnas anledning med jämnaattsom
mellanrum förordnandet. sålöses praktiskt deDettaompröva att

till dessa befattningar har tillsvidare anställning inomutsessom en
chefsförordnade år.Tullverket och förslagsvis fyra ñnnsDetett

såväl gårexempel inom kommun detta genomfö-stat att attsom
båda förhållande.för fördelaktigtett parterra
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Tullverket21. bör administrera och kontrollera

punktskattema

Frågan hur och punktskattema ska hanteras frågaärom av vem en
intresse för Tullverkets organisation och dimensio-är stortsom av

nering.
direktivenAv till framgår:utredningen "Skatteförvaltningens 0r-

uppbyggd med inriktning fizsiskganisation på kontrollverk-inteär
samhet och skatteförvaltningens tidigare erfarenheter fizsiskav
konrrollverksamhet begränsade. En utvecklad samverkan mellanär
Tullverket och beskattningsmyndigheten bör därför kunna bidra till

efle/ctivare kontrollverksamhet på detta områdeen
Vi därför vissa frågor tullens medverkan i punkt-tar rörupp som

skattefrågor.
Punktskatter handläggs Skatteförvaltningen, Särskilda skatte-av

kontoret i Ludvika, huvudansvarig för kontrollverksamhe-ärsom
skattemyndighet, tull, kustbevakning och polis kanten, men annan

delta i kontrollverksamheten i olika roller.

Tidigare utredningar

Riksskatteverket genomförde 1993 regeringens uppdrag en
punktskattema.utredning uppdragetAv framgår attom

punktbeskattningen inom den givna bör hanteras forettramen
det allmänna kostnadseffektiva Desammantaget mest sättet. svens-
ka företagen ska kunna tillämpa så kostnadseffektiva rutiner som
möjligt. Samtidigt ska sådan kontrollnivå kunna upprätthållas atten
skatteuppbörden kan säkerställas konkurrensneutraloch punkt-en
beskattning upprätthållas.

Punktskatter i12 EU-perspektiv RSV :9.Rapport 1993ett
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frågan samutnyttjandeframhåller deUtredningen prövatatt om
funnit ratio-personal och inteskatteforvaltningenstullens ochav

sådant. bl.a.Utredningentala for förutbestämtnella skäl attett anser
klara bl.a. revi-räcker till förkunskaper intetulltjänstemännens att

revi-utbildning kan idessa därför intesioner och sättasutanatt
sionsarbetet.

punktskat-fördel i bygga kontrollenUtredningen ingen att avser
och skatteför-samutnyttjande tullensförutbestämtetttema av

till-särskilda kontrollaktioner eller vid andravaltningens personal. l
intresseom-fråga utredning inomfallen detnär är gemensammaom

samordnas ochråden naturligt och väsentlidet attattär resurserna
myndig-samarbete mellanoch genomförande sker iplanering nära

heter.
SkatteflyktskommitténÅr förslag till lagregle-lämnade1997

Förslaget viladepunktskattekontrollverksamhet.ring beträffande
fyra pelare:

Möjligheten fysiska kontrolleratt göra0
säkra skatteindrivningMöjligheten att0

tillgång till relevant in-tidigt stadiumMöjligheten att ett0
formation

Möjligheten till effektiva sanktioner0

kommitténs förslag alla enligtfyra pelarna eller delarna iDe är ut-
skallpunktskattekontrollverksamhetenredningen viktiga för att

kunna bedrivas effektivt sätt.ett
någonsåvitt inte gjort jämförelseUtredningen har kunnat finna

utifrån denna analys läm-skatteförvaltningen och tullen ochmellan
förutsattsnågot verksamheten bör höra. harförslag Detnat vartom

skatteförvaltningen.det inomatt är
regeringskansliet.bereds för närvarande inomFörslagen

organisatoriska hemvist har intePunktskattemas
förutsättningslöstprövats

frågan organisatoriska hemvistVi punktskattemasnoterar att om
vilket be-förutsätmingslöst dessa utredningar,inte har ärprövats av

3 mineralolja, SOUPunktskattekontroll alkohol, tobak, och 1997:86.m.m.av
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klagligt. Eftersom tull till utformningsin form punktskattär en av
kan del Tullverket de facto betraktas punktskat-storen av som en
temyndighet. hade då varit naturligt för bägge tidigareDet nämnda

fråganutredningar den organisatoriska tillhörigheten.att pröva om
i och för sig inte ovanligt fårDet myndigheter iär att som upp-

drag utreda sin verksamhet i sina slutsatser uppvisaratt svagtegen
intresse för samarbete med eller lämna verksam-ett nära att över-
heter till andra myndigheter. förvånandeDet Skatte-är attmer-
flyktskommittén frågan.inte prövat

Vi det uppdrag Riksskatteverket fåttnoterar även att attsom
punktbeskattningen bör hanteras för det allmännapå ett samman-

kostnadsejjêktiva inte förutsättningslöst utvärde-sättettaget mest
rats.

Sålunda har frågan punktskattefrågor bör fåtthöra intevartom
någon förutsättningslös prövning.

vårFör del det finns tydlig koppling mellan Tull-attanser en
verket och flertalet punktskatterna.av

Skatteflyktskommitténs fyra pelare för effektiven

punktskattekontroll talar för Tullverket böratt

administrera punktskattema

Skatteflyktskommittén har angivit fyra pelare säkerställersom en
effektiv punktskattekontroll:

Möjligheten fysiska kontrolleratt göra0
Möjligheten säkra skatteindrivningatt0
Möjligheten tidigt stadium tillgång till relevant in-att ett0
formation

Möjligheten till effektiva sanktioner0

Med den struktur och de fyra pelare, enligt Skatteflyktskom-som
mittén bär effektiv punktskattekontroll, finns det starkaupp en ar-

för flytta hela verksamheten till Tullverket.gument att

Möjligheten fizsiska kontrollergöraatt

förutsätter tillgångDetta till personal som:

7 18—0089
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kontrollerutföra fysiskaHar attvana
förtroende utföra fysiska kontrollerallmänhetensHar att

befogenheternödvändigaHar

utbildningHar rätt

kontrollpersonal uppfyller alla dessa kriterier. Vi kan inteTullens
någon skatteförvaltningen uppfyller dessa kriterier.punkt finna att

denna torde detskatteförvaltningen ska byggaOm upp resurs
åtskilliga år innan verksamheten kan effektivitetkrävas samma

Skatteflyktskommittén underskattat dehos tullen. Vi attsom anser
kontrollkår med allt vadproblem det innebär byggaatt upp en ny

form allmänhet och företag, anseendedet innebär i hosacceptansav
fråganutåt, enskilda befogenheterintern kultur, denBara attetc. ge

kontrollkår år i interna rutiner ochflertal omsättatar ett atten ny
etablerad praxis.

Såvitt kan bedöma blir kostnader betydligt större utanstatens
kontrollkården samlade ökar byggs inomatt nyttan uppom en ny

skatteförvaltningen.

säkraMöjligheten skatteindrivningatt

Både några årsskatteförvaltningen och Tullverket har hundra vana
sådenna punkt, det torde inte skilja.

till relevant informationMöjligheten tidigt stadium tillgångpåatt ett

underrättelseorganisation.klartext innebär detta byggaI att upp en
många år Tullverket. finnsfinns sedan etablerad hos DenDenna

underiåttelseorganisationinte hos skatteförvaltningen. Tullverkets
ärenden punktskatter.hanterar redan i dag Resonemangenrörsom

frågablir likartade de anförts iför denna punkt att ut-omsom ovan
många bygga effektivföra fysiska kontroller. Det tar att upp en

skatteförvaltningen.underrättelseverksamhet inom
effektiv underrättelseorganisation förutsätterEn även ett nära

utländska myndigheter. Eftersom punktskatter oftasamarbetet med
tullmyndi andra länder finns det denhanteras gheterna i vägen enav

tullen i Sverige.naturlig förutsättning talar försom
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Möjligheten till qfe/diva sanktioner

brott förfogar Tullverket åklagare.För brottStörresmärre över egna
lämnas till allmän åklagare. någonsak talar inte denna punkt tillI

Såvälmyndighets fördel. Tullverket skatteförvaltningen harsom
biträda allmän åklagare i förundersökning.attvana

Andra för punktskattema börargument att

administreras Tullverketav

finnsDet andra skäl talar för flytta verksamheten tilläven attsom
Tullverket:

Tullverket har revisionskompetens0
Tullnärvaro behövs i hela landeto
Två myndigheter Skatteverket och Tullverket hanterar- -
punktskatter i dag
Inom tull och indirektaEU skatter samordnadeär
säkerställer vår inre-gräns kontrollmöjlighet
Punktskatterna klassificerade utifrån tulltaxanär

finns effektivaDet informationssystem inom Tullverket

Skattelager liknar tullager

Tullverket har revisionskompetens

Riksskatteverket framhållithar tullens revisionspersonal saknaratt
kompetens utföra punktskatterevisioner.att

Tullverket århar sedan såväl kompetensutveck-ett satsatpar
ling nyanställning revisionspersonalen. Tullen har medvetetsom av

efter höja kompetensen. effektivEn tullrevision förutsät-strävat att
kunnande dåpunktskatter, sådessa integrerade medter även ärom

tulluppbörden. kompetensuppbyggnadDen för på-närvarandesom
går kan därför förutsättas omfatta punktskattekompetens. Viäven

därför det Riksskatteverket framförde åratt argumentanser som
1993 inte har aktualitet i dag.samma

Tullen har utvecklat kvalificerade hjälpmedel för effektivtatt
välja riskobjekten.ut
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behövs helaullnärvaro landetT i

Från utgångspunkter det ñnns tull-allmänneliga det angelägetär att
i hela landet. främst den delen landet tullenFörnärvaro äravnorra

så ringa omfattning det med fog kan läggaatt övervägas attnu av
tullregionema i Haparanda och Sundsvall med Stockholmsamman

Så ocksåeller Arlanda Effektivitetsskäl talar för detta. är väg att
föreslåsske kustbevalmingen där norrlandsregionen läggasinom

med Stockhohnsregionen.samman
avveckling tullens norrlandsregioner andraEn ut-av vore ur

gångspunkter fördock oönskad utveckling. Med kon-ett ansvaren
troll uppbörd punktskatter kan dessa regioner tillförasoch nyaav
arbetsuppgifter, deras berättigande självständigagör attsom som

underlättas.regioner

punktskattermyndigheter Skatteverket och Tullverket hanterarTvå i- -
dag

föremål punktskatterför i utsträck-De är storvaror som passerar
ändåning gränstullkontor i samband med import/exportett av va-

två TullverketMed nuvarande ordning det myndigheterärran. -
frågaoch Skattemyndigheten hanterar fiskala ävensom samma-

kanpolis och kustbevakning biträder i begränsad omfattning. Det
ifrågasättas ordningen uppnådetta den bästa för bästaär attom

medel. flyttasbegränsade offentliga Om punktskattemanytta av
erhålls åtgärdertill Tullverket samlad kompetens för fiskalaöver en

rörsom varor.

tull och indirekta skatter samordnadeInom E U är

råder alla tullar och indirektaordning inomDen EU är attsom
generaldirektorat inomskatter faller under EU-samma

tull och punktskatter ef-kommissionen. nationell samordningEn av
fektiviserar därmed Sveriges agerande i EU.

Även punkt-många tull ochhos medlemsländerna hanterasav
skatter i dag inom myndighet.samma
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Säkerställer kontrollmöjlivår ghet för inre-gräns

harDet under utredningens gång från flera håll framförts farhågor
Sverige sikt kan bli förhindrade haatt EU särskild kon-attav en

trollmöjlighet vid inre då demia påverkakan den EU-internagräns,
handeln. Andra länder har undvikit denna problemställning genom

tullen givits befogenheter hela landet. Såatt bör också Sve-överge
rige dåDet naturligt detta samordnasgöra medär tullenatt att tar

punktskattema.över A

Punktskattema klassificeradezztüån tulltaxanär

Skatterna alkoholhaltiga drycker, tobak och mineraloljor utgör
de inkomstsynpunkt viktigaste punktskattema. EU:s tillsträvanur
samordning dessa har kommit till intryck i antal direktiv. Deettav
direktiv behandlar skattebaserna innehåller mycket detaljeradesom
definitioner de skattebelagda produkterna alkohol, tobak och mi-av
neraloljor. Direktiven huvudsakligen utgångspunktmed frånanger

tulltaxaEU:s det exakta skattepliktiga området för respektive va-
ruslag med angivande s.k. KN-nummer Kombinerade Nomen-av
klaturen. Direktiven vid Sveriges inträde i gemenskapenomsattes
till svensk lagstifining, vilket resulterade i lag 1994: 1776 skattom

energi, lag 1994:1563 tobaksskatt och lag 1994:1564om om
Ävenalkoholskatt. dessa lagar således präglade den tulltek-är av

niska varugmppsindelningen vad gäller avgränsningen de skatte-av
pliktiga varuområdena. tveksamhetNär inträder hos Riksskatte-
verket, importörer eller andra aktörer skall skattebeläg-om en vara

eller inte finns möjlighet enligt tullagstiftningen tullkodexgas att
begära s.k. bindande klassiñceringsbesked BKB hos Generaltull-
styrelsen för erhålla förhandsbesked tillämpligtatt KN-ett om

för specifiknummer en vara.
Skatterättsnämnden för indirekta skatter sak-utgör en grupp

kunniga tillsatta regeringen för besluta förhandsbesked iattav om
Ävenfrågor indirekta skatter. för denrör det viktärsom gruppen av

ha tillgång till i klassificeringatt enligt tulltaxan varförexpert varors
de sakkunniga tjänsteman vid Generaltullstyrelsen.ären av en
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TullverketirgfomtatiorzsqystemefleldivafinnsDet inom

informa-effektivaförutsätteruppbörd punktskattereffektivEn av
uppbör-avsedd klarautbyggd IT-miljö,väldvs atttionssystem, en

förutsättermed uppbördensambandkontroll ieffektiv ävenden. En
informationssystemen.ochkontrollenmellansambandnäraett

till be-i dagförfogarTullverket är anpassatsystemett över ett som
klassiñce-dessutompunktskattemaEftersomskattning ärav varor.
för delredan idagTullverketutifrån tulltaxan ochrade avsvarar

forTullverketförefaller det rimligtuppbörden att ges ansvarom
uppbörden.förhakontrollen bör de även ansvar

in-uppbörden kommerför kontrollentullenOm mensvarar
ochskatteförvaltningenförvaltas säm-formationssystemet ettatt av

befaras.kanfinns iutnyttjande den information systemetsomavre

tullagerSkattelager liknar

får Tull-Tullverketpunktskattefrågorna tillflyttarförOm ansvaret
lik-harEftersom dessaskattelager.för s.k.verket storaäven ansvar

samord-detta.talar Entullager finns det ingetheter med motsom
effektivisering.medgetordening ensnarare

handTullverketInvändningar tarmot att om

punktskattema

handTullverketinvändningarantalñnns tarDet mot attäven ett om
punktskattema:

energiskatteromfattarPunktskatter även m.m.0
myndighetskatt ska hanterasAll av en0

organisationenändra ikostarDet att0

energiskatterony‘attarPun/dskatter även mm.

skatternaindirektahand detullen ärinvändningEn tarmot att om
något samband medinte harskatteromfattardessa ävenatt som

talartullfrågor energi m.m.. Detta mot attär ett argument som
tullenfördelnågon direktVi kan inteflytta verksamheten. attavse
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hand dessa. Det kan tala för allatar även punktskat-ärom som om
såhar starkt inre samband, i formtema ett administ-av gemensam

ration de bör flytta med.etc. ävenatt
slutänden fårI dock bedömning vilket dengörasen som ger

Då så många skäl talarstörsta för tullennyttan. handatt tarpass om
punktskattema inte denna fråga ska föratt stort utrym-anser ges

i bedömningen.me
Vi har inte möjligheten låta de punktskatterprövat inteatt som

har naturligt samband med tull ligga kvar skatteförvaltningen,ett
utesluter det inte.men

All skatt ska hanteras myndighetav en

harDet i olika sammanhang talatsäven all skatt ska hanterasattom
skatteförvaltningen effektivitetsskäl. svårtVi har förståav attav

detta Tull specialfonn skatt ochargument. den liggerär inte ien av
dag i skatteförvaltningen. fungerarDet alldeles Dessutom
hanterar Tullverket redan i såväldag punktskatter som momsupp-
börd till mycket belopp för skattetörvaltningens räkning.stora

kostarDet på ändra i organisationenatt

Ett skäl talar flytta verksamhetenannat skatteför-mot att är attsom
valtningen i dag har hand punktskatterna. Tyvärr leder organi-om
satoriska förändringar oundvikligen till effektivitets- och produkti-
vitetsförluster. Dessa dock övergående Omstrukture-är natur.av
ringen inom Tullverket visar det år2-3 innan verksamhetenatt tar är

återställd,helt beroende hur förändringarna När det gäl-stora
ler punktskatteñågoma torde detta underordnad betydelsevara av
då byte huvudmannaskap inte påverkarett organisationen för be-av
skattningsmyndigheten i Ludvika. kan behållasDenna intakt.

Fördelen i förändra huvudmannaskapetatt betydligt deöverväger
eventuella nackdelar uppståsom
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Slutsats

punktskattefrågor-förskäl talarövervägandeVår uppfattning attär
praktisktTullverket.till Rentskatteförvalmingenfrånöverförsna

Ludvika.isamordnasverksamhetenbör som nu --
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22. Våra slutsatser och förslag

Dimensioneringen effektiviteten kan ökaär rätt -

Slutsatsen den utvärdering gjort verksamheten årenunderav av
1993/94 1997, Tullverkets problem inteär i förstaatt hand bristär-
på sidan 171. Vi kan frigörasattresurser anser resurser genom en
effektivare användning. Såväl arbetsuppgifter kanresurser som om-
fördelas så samlad samhällsnytta erhålls.att störreen

Frågan dimensioneringen tullen demokratiskär ytterstom av en
fråga beror vad ska uppnås, hur mycket skasom nyttaav som som
produceras. Mer kan alltid uppnås ökas.nytta Vårom resurserna
bedömning dock först effektivare fördelningär att när en av resur-

genomförts fråganbör ökade Detserna prövas. ärom ev. resurser
först då det går ställa de kraven vilkenatt skarätta nytta som
produceras. Risken tillär delen för-att störstaannars nya resurser
delas i verksamheterna motsvarande samhällsnyttautan att större
uppnås.

De problem uppstått inom verksamheten efter EU-som
medlemskapet inkömingsproblem bristänanser snarare vara
på Tullverket har haft svårt orientera sig iattresurser. en ny re-
geltradition. några årNu, efter inträdet, flyter arbetet betydligt bätt-

Detta vitsordas också från näringslivet. tillFör exempelre. gräns-
kontrollen har den effektivisering blev nödvändi-av resurserna som

till följd anslagsminskningen inneburit verksamhetenattga av ärnu
effektiv, vilket den inte året före inträdet.var

Men inte den hittills genomförda effektiviseringenattanser
räcker. finnsDet mycket kvar kan effektiviseras.som

Ett exempel detta det s.k. RISK-projektet. kanår Detta frigöra
betydande inom verksamheten. Vi det fim1s andraattresurser anser
angelägna behov dessa och andra frigjorda medel kan använ-som
das till inom Tullverket. gällerDet såväl öka servicen tillatt nä-

8 18-0089
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handförstagränskontrollen, iförstärka attringslivet att genomsom
underrättelsesidan. Menförstärkasystematiskmed ansats an-en

Tull-bör beslutasresursomfördelningdennainte ensamtatt avser
budgetbehandling.sedvanligföregåsbörverket utan av

förändringsprocessalltidriskerarNya stoppaatt enuppresurser
tullen of-tillEftersomdärföroch bör övervägas resursernyanoga.

också sådananarkotikan börviljanhandlar stoppaatttast nyaom
forsamtligasammanhang däri attstörreettprövas resurserresurser
sköldaldrigkanin. Tullennarkotikan vägsstoppa ensamvara en

front. Enligtenadstrategisk delnarkotikan. Tullen ärmot av enen
EU-inträdetgränskontrollen forekostadeortden utvärdering

dessaVårtsamhället.förtillbaka iden görasätt attnyttaän gavmer
dedet visarinvändningsñiaför sig inteberäkningar i och attär men

EU-inträdetsamband medgjordes ineddragningar som re-gavsom
väsentligt,gränskontrollen ökadeeffektiviteten ibarasultat inteatt

radikalt.ökade beslagendessutom
verksamhet inomprioriteradhögtnarkotikanKampen ärmot en

anslåsockså. TotaltmedelMycketsåväl polis.tull stora satsassom
narkotikan. Tul-för bekämpaoch polisentill tullenbelopp attstora

tillräckligFrågan deocksåpolisenlen och görärnytta.gör stor om
resursanvänd-Vår uppfattningför de insatta är attnytta resurserna.

effektiviseras.ningen bör kunna
satsadeden sistavtagande, dvs.oftastmarginalnyttanEftersom är

viktigeffektiviseringden första,mindrekronan ärnytta ängör en
skafrån verksamheterandramedel frigörsför störstaatt gesomev.

nytta.
mål narko-framhålla riksdagensvillTotalt ettattsett omom

fråninsatsermycketinfrias krävssamhälle ska kunnatikañitt stora
från allmänhet ochlika mycketsamhällets sidainte bara nä-utan

ytterligaretroligenkommerdet sammanhangetringsliv. I resurser
samhälletshittillsdå utfalletoch polis,till tullkrävasatt även av

måluppfyl-i närhetenintevisarsamlade insatser äratt av enens
lelse.

användningeffektivarefrågabaradock inteDet är av re-omen
helttroligenytterligareeller sättannatettutan omresursersurserna

nyckelfimktion.näringslivet harallmänheten ocharbeta, däratt en
det finnsbaravår kan narkotikanuppfattningEnligt stoppas om

till.hjälpasamhället och viljaifullständig uppslutning atten
myndigheterna.fråga bara forinteNarkotikan är en
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De övergripande målen effektmålen för

verksamheten utformadeär rätt

Utgångspunkten för vår analys har varit de krav de Tull-som som
verket till för har Tullverket ochär verksamheten bedrivs såom

samhällsnyttan blir den möjliga.att största
Kraven finns sammanfattade i de övergripande mål effektmål

regeringen och riksdagen fastlagt för Tullverket sidan 121:som
effektivt fastställa och uppbäraatt tullar, mervärdesskatt och

andra skatter avgifter så riktig uppbördsamt kan säker-att en
ställas,

övervaka och kontrollera trafikenatt till frånoch utlandet så att
bestämmelserna in- och utförsel efterlevs,om av varor

samla och bearbeta uppgifteratt för utrikeshandelsstatistiken
så underlag god kvalitet kanatt inges,ett av

vid fullgörande sina uppgifteratt verka för kostnaderna förattav
tullprocedurema minimeras, både för näringsliv, allmänhet och
inom Tullverket, tillhandahålla god service såsamt den le-atten
gitima handeln med tredje land underlättas i möjligastörsta ut-
sträckning och det legitima varuflödet inomatt EU inte hindras.

Vi dessa mål braatt sammanfattar omvärldensett sätt kravanser
och inte behöver ändras.

Vi Tullverket kan uppnåäven de uppställdaatt målen föranser
verksamheten, beaktande effekterna för Tullverkets verksamhet vid

respektive inreyttre följd EU-medlemskapet.gräns som av
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formuleradeanvändasmål börBaniäfoiytande —
visionutifrån en

Våra förslag är:
mål Tullverketförbaniärbrytandefastställerregeringen som er-att

verksarnhetsmålen förnuvarandedekompletterarsätter resp.
Tullverket,

årkortsiktig ettsåvälmålen harbaniärbrytandede somatt en
formulering,årlångsiktig fem

uppdaterakontinuerligtochutarbetafår uppdragiTullverket attatt
verksamheten,vision fören

såväljämförelsegenomförauppdragfår iTullverket attatt en -
tulladministtatio-ländersmed andrakvantitativkvalitativ som -

ner.

så allt-debedrivasTullen kanverksamheten inom attVi attanser
effektivare.användsoffentligabegränsade resursernamer

verksamheteneffektiviseraföreslår förteknik ärDen attsom
utifrånformulerademål sidan 126barriärbrytandes.k.användaatt

år.till tiofemTullverket kanhurvision ut omseomen
ifrågasättaslöpande bördokumentlevandevisionEn är ett som

vi-skisseratår. hargång Viåtminstoneoch uppdateras, enperen
kontinuerligtutgångspunkt förkansidan 111,sion ettenvarasom

visionsarbete.
Verksamhetsmål. in-DettamålbarriärbrytandeDessa utgörs av

verksamhetsmålen sidan 121nuvarandeförslår denebär attatt
börutgångspunktmål.med Enkompletterasersätts varanyaresp.

år. Målengångåtminstonemätbara,mål skadessaatt perenvara
år.femlångsiktigaårettsåväl kortsiktigabör somvara

sidan 125:mål viktigastdeskisseratVi har som anser

u1frselrestri/ctionerochVerksamhetsmål för in-

hög beslagspro-dvs.gränskontrolleniallmänpreventionStor en0
tobak.alkohol ochnarkotika,prioriterade varuslagenför decent
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Bra trámirøcent i gränskontrol len för alla beslag, vilkettyper0 av
minimum störning i resandetrañken med bra beslags-ettger av

resultat.

Hög effektivitet, dvs det samhällsekonomiska värdet beslagen0 av
förhållandei resursinsatsen ska högt.vara

Verksamhetsmål fifir uppbérd

Effektiv uppbörd, dvs uppbörd i tid till liten kostnadrätt rätt0

harVi under utredningens gång ofia hänvisningar till hurstött
arbetet bedrivs inom andra länders tulladministrationer, hur proces-

utformats och hur servicen näringslivet fimgerar. Ofia harmotser
det framhållits den svenska tulladministrationen i intematio-att ett
nellt perspektiv ligger långt framme. Vi har ingen anledning be-att
tvivla detta någonhar inte funnit systematisk jämförelsemen mer
med andra länder. Vi därför sådan jämförelse böratt görasanser en
sidan 139. kanDen värdefull information och dessutom inspi-ge
ration till Tullverkets förändringsarbete. intresseAveget störst är
självfallet övriga EU-medlemsländer, andra länderäven ärmen av
intresse. Eventuellt kan sådan utvärdering ske mellangemensamten

tulladministrationerEU:s och genomföras EU-ett gemensamtsom
projekt.

Fördelningen internt budgetsystemetav resurserna - -
bör förändras

Vårt förslag är:
Tullverket får i uppdrag ändra sitt nuvarande budgetsystematt att
så prioriteringen utifrånsker samladatt största nytta

Vi har utvärderat hur Generaltullstyrelsen fördelar de riksdagenav
anslagna medlen och konstaterar medlen kan effektiva-användasatt

sidan 101. Vi inte de tillgängliga har fördelatsattre anser resurser
bästa mellan olika verksamhetsområden inom myndigheten.sätt
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fördelai metodendet finns bristerVi attäven att resursernaanser
följdTroligen dettafölja hur de används.och är attatt re-en avupp

effektiviteten iVi har jämförtsursfördelningen inte fungerar bra.
effektivi-funnit skillnader iregionala organisationen ochden stora

åskådliggjort bland tittaVi har detta annat attäventeten. genom
narkotikahundar sidan 107.fördelningen den knappa resursenav

utifrån kanfördela deGenom gör störst nyttaatt envarresurserna
uppnås till kostnadsamladstörre nytta samma

sådan storlek sedvanligharVi regionernaäven attattanser en
ochekonomiska redovisa dessas ekonomiteknik för iatt tenner re-

årli-regionerna bör avsluta sinsultat bör användas sidan 182, dvs
resultat- och balans-ekonomiska redovisning upprättaattgenomga

fåttGeneraltullstyrelsen iräkningar. Vi uppdragnoterar att av rege-
utredaringen detta.att
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Organisationen bör förändras och nya
organi sationsformer prövas

Våra förslag är:
regeringen initierar Tullverkets organisationatt medöversynen av
inriktning mindre strategiskt inriktadmot cent-en men mer
ralmyndighet,
regeringen initierar regionindelningenatt med inrikt-översynen av
ning färre antal regioner,mot
regeringen återtar utnämningsmakten de cheferatt närmastav som
verkschefen leder verksamheten,
regeringen förordnar dessa chefer tidsbegränsade förordnan-att
den,
regeringen initierar den internationellaatt översyn representa-en av
tionen i tullfrågor,
regeringen i samband med beredningen örvaltningspolitiskaatt Fav
kommissionens förslag gårdet ñnna organisa-prövar attom nya
tionsfonner för viss statlig verksamhet, med utgångspunkt i de
kommunala medborgarkontoren,
regeringen initierar de regelverkatt arbetetöversyn styren av som
för gränsmyndigheterna och det går sammanföraprövar attom
delar dessa regelverk till gränsregelverettav

Tullverkets organisation utformad utifrån de krav det gamlaär som
regelverket ställde verksamheten.

kravDe 2000-talet ställer verksamheten och den tekniksom
föreslagit barriärbrytande mål i sin ställertursom om anser

krav organisation.en arman
Vi centralmyndigheten bör mindreatt strate-anser vara men mer

giskt inriktad sidan 175. operativaDe uppgifter Generaltull-som
styrelsen i dag har så långtbör möjligt föras till regionerna si-över
dan 182.

Vi det finns mångaför regioner sidan 180.även böratt Deanser
begränsas till fem till sju stycken. Vidare bör metoder för medatt
hjälp tulldatasystemet omfördela arbetsuppgifter mellan regio-av

utarbetas och införas sidan 183.nerna
Vi konstaterar förutsättning för förnya verksamhetenatt atten

och för kunna klara de målsättningar skisserat de barriär-att -
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verksledningengageraduppgiftenformålenbrytande är somen-
Vi180.målen innebär sidanutmaningardeberedd antaattär som

che-för deutnämningsmalctenåtertaregeringen börockså attanser
dessaverksamhetenledaverkschefen ska samt attfer närmastsom

år sidanförslagsvis fyraförordnanden,tidsbegränsadebörchefer
188

effekti-behöverrepresentationeninternationelladenVi attanser
185.sidanviseras

forlösningarorganisatoriskadet behövsVi att statenatt nyaanser
Viallmänheten.sitt uppdraglösaska kunnabästasikt motsätt

inomneddragningenglesbygd, därproblemen ipekat statenshar
stårglesbygdentill delarledasektorer riskerar utanolika attatt av

illegala verksam-ingripamyndighet med befogenhetstatlig motatt
utredasbörlösningarorganisatoriskadärförViheter. attanser nya

sådana lös-förslag tillfärdigtsidan Vi har inget147.och prövas
mångainförs inomde medborgarkontorningar att somansermen

regeringen iinspirationskälla Vikankommuner attanservara en
förslagkommissionensFörvaltningspolitiskamedsamband ut-att

beredningen.med detta ivärderas bör ta
gränsregelverk församlatfinns behovdetVi ettäven att avanser

tagitVi har intesidanvid 143.arbetarmyndigheterde gränssom
såvälkanregelverk bör Detställning till hur detta över-ut. varase

för-och/ellerlagmyndigheterberördaenskommelser mellan som
ordning.

förstyrelsenråd kompletterabörPartsammansatta
Tullverket

Våra förslag är:
styrelsen.ordförande ibörverkschefenatt vara

tolk-principiellt intressantainrättar råd för slitaregeringen attettatt
ningsfrågor EU-regelverket,i

näringslivetmedfår inrättaTullverket i uppdrag ettattatt gemen-
processutveckling.råd församt gemensam

föreslår inteTullverketledaifrågasätter styrelsens rollVi attatt men
och bör in-beredas ytterligaresådant förslag böravskaffas. Ettden
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hur de statliganefatta andra generella bedömningaräven ommer
företrädda.ledas och hur partsintressen skaska varaorganen

ordförande styrel-föreslår dock verkschefen inte bör iVi att vara
ordföranden nå-sidan finns flera skäl till bör188. Det att varasen

utanför Tullverket.gon
råd förmed näringslivet tolkaVi EU-gemensamtatt ett attanser

regelverket värdefullt stöd i sina beslut. sidankan Tullverketge
från såvälRådet lika många företrädare Tullverket ochbör ha186.

näringslivet neutral ordförande med utslagsröst.och ledas av en
Rådet uppdrag följa hur Tullverket säkerställerbör haäven ett att

säkerställadvsbeslut fattas lika i de olika regionerna,att att rättssä-
kerheten.

rådVi med näringslivet bör inrättasgemensamtäven att ettanser
stånd Utgångspunk-för till processutveckling.att en gemensam

förbör kostnadernanedbringa tullprocessenten att gemensamtvara
på 186.och samtidigt höja kvaliteten uppbörden sidan kanEtt sätt

vidareutveckla den sk i dagALFRED-gruppen,att är ettsomvara
forum Tullverketför informationsutbyte mellan ochgemensamt nä-

ringslivet.

Enklare tullförfaranden bör utvecklas

Våra förslag är:
får fönnånstrappa,Tullverket i uppdrag förslag tilllämnaatt att en
fårTullverket uppdrag redovisa förslag tilli förenklade tull-att att

förfaranden,
tullagsutredningen får formernai uppdrag föratt övervägaatt över-
klagandeprocessen.

Vi myndighetsutövning allmänt bör utveck-att rentanser synen
las sidan traditionella för152. myndigheter tillDet sättet att attse

utiñånreglerna följs givna bestämmelser granska inkomnaär att
ärenden och vid fel någonutdöma form sanktion. Tullverket ärav
inget undantag.

Enligt vår uppfattning ställer dock behoven och utmaningarna in-
för 2000-talet helt andra krav offentlig verksamhet. De som
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sköter sig ska fuskar ska straffas.De dag gäller ilgynnas. som
första hand det sistnämnda.

Vi tullen bör arbeta mycket offensivt så deatt attanser mer som
sköter sig får olika förmåner. De sköter sig bäst börtyper av som
också förmåner. sådanaVi antal förmåner kanmest ettser som
byggas in i förmånstrappa.. får självfalletDetta inte utformas såen

den orättvisa förmåner. Alla företag ska ha chansatt attger samma
kvalificera förmånstrappansig i

Vi detta underlättas Tullverket medtror att gemensamt nä-av om
ringslivet i olika omfattning kvalitetssäkrar sina sidanprocesser
153

Vi också det finns goda möjligheter olika för-att att sättanser
enkla olika tulltörfaranden, så de i tullsammanhangatt även ärsom
små, enkelt kan sköta sina tullärenden. myck-Internetett sätt ger

goda möjligheter i detta sammanhang. Riksrevisionsverket kom-et
under våren 1998 avsluta utvärdering Tullverkets im-attmer en av

och lämna förslag till förenklingar.portprocess
Vi har konstaterat den nuvarande ordningen för överklagaatt att

beslut i tullärenden hämmar Generaltullstyrelsens möjligheter att
påverkaaktivt beslutsprocessen sidan Vi140. därför attmer anser

förslagsvis tullagsutredningen bör frågadenna ochöver övervägase
möjligheten utforma denna gälleratt sättprocess samma som
inom skatterätten, dvs överklagande går direkt till förvaltnings-att
domstol istället för först till Generaltullstyrelsen.som nu
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Effektivare gränskontroll

Våra förslag är:
Tullverket får i uppdrag föreslå systematisk metod ökaatt att atten
beslagsnivån i gränskontrollen,
Tullverket, polisen och kustbevakningen får iatt gemensamt upp-
drag hur deras underrättelseresurser kan samordnasatt överse
bättre och arbeta mål och hot-mot gemensamma en gemensam
bild,
Tullverkets befogenheter ingripa illegalt införd narkotika,att att mot
tobak och alkohol utsträcks till omfatta hela landet,att
hindren för Tullverket använda tulldatasystemet i brottsbe-att att
kämpande syfte över,ses
Tullverket får i uppdrag redovisa hur flexibiliteten i använd-att att
ningen kontrollresursema kan öka,av
Folkhälsoinstitutet får i årligenuppdrag lämna tillatt att rapporten
regeringen den bedömda totalkonsumtionen narkotika, al-om av
kohol och tobak,
regeringen initierar nuvarande och möjligaatt översyn meto-en av
der följa prisutvecklingen narkotikamarknaden, med in-att
riktning förslag hur denna systematiskt ska kunna kart-mot ett
läggas och följas.

vårI utvärdering gränskontrollen har konstaterat såväl be-attav
slagsnivåema effektiviteten har ökats betydligt åretdet senastesom

den för till exempelvis de vanligaste narkotikaslagen liggerattmen
under nivån för tio sedan sidan 77. öka beslagsnivåernaFör att

vi systematisk behövs sidan 158. Viatt ansatsanser en mer anser
till exempel riskproñler bör utgångspunkten för alla kon-att vara
troller. Regeringen har givit Tullverket i uppdrag redovisa huratt
verket kan bedriva effektivare narkotikabekämpning. Vi atten anser
detta uppdrag bör kompletteras med uppdrag fram metoderett att ta
för systematisk ansats.en

Vi tullens, polisen och kustbevakning kan sarnord-även attanser
bättre och arbeta mål det gäller exempel-mot närnas gemensamma

vis narkotikan sidan 161.
Vi inte de nuvarande befogenheterna för tullensatt gräns-anser

kontrollpersonal ändamålsenligt utformade sidan får162. iDeär
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Vi detdag enbart arbeta i den gränsnära att är än-anser merzonen.
måldamålsenligt för bekämpa den ille-Tullverkets primära attatt

Tullverket börinförseln följer trañkmönstret. innebärgala Detta att
ha under hela till första distri-möjligheter ingripa transportvägenatt

innebär i sin Tullverketsbutionspunkten i Sverige. Detta tur att
kontrollbefogenheter bör utsträckas till hela landet.

Sveriges varrli-smuggling narkotika in gränsöver motsvarasav
i riktning sidan 163. Entransport motsattgen av en av pengar

trend finns narkotikasmugglingen allt oftare skerär att som ensom
såväldel i handelsmönster, innefatta legalakanett större som varu-

flöden illegala varuflöden till exempel alkohol ochandra to-som -
såledesbak. kartlägga dessa behöver legalaFör mönster ävenatt va-

ruflöden följas och dokumenteras. brist i det sammanhangetEn som
påtalats från Generaltullstyrelsen tulldatasystemets goda möj-är att
ligheter fårfölja inte användas i brottsbekämpan-att varuströmmar
de syfte. frånEnligt uppgift detta förutsättning näringslivetvar en
för föreslårmedverka i införandet tulldatasystemet. Viatt att nu-av
varande regler över.ses

det gäller Tullverkets resursanvändning har konstateratNär att
denna bland regionindelning och arbetstidsavtal ärannatgenom
alltför inflexibel for illegalade krav den varuin-att motsvara som
förseln innebär sidan 161.

förutsättning for de baniärbrytande mål skisserat skaEn att
kunna det finns kvalificerad uppfattning hurmätas är att en om
mycket narkotika, tobak och alkohol konsumeras i landet si-som
dan totalnivå81, 126. denna samhälletsDet är mot som resurser

droganvändning Tullverketsbör dimensioneras, inte baramot resur-
illegal droginförsel. Vi därför Folkhälsoinstitutetmot attser anser

årligenbör uppdrag löpande följa detta och lämnaett att en rap-
till regeringen.port

Vi har med förvåning någonkonstaterat det inte finnsäven att
prisnivåersystematisk uppföljning narkotika, såvälaktuellaav

mikro- makromarkrrader. Vi detta de ef-att är ett mestsom anser av
fektiva följa förändringar narkotikamarknaden i Sveri-sätten att

ge.
det gäller de införselNär svenska bestämmelserna tobakom av

och alkohol ifrågasätter måsteinte Sverige skatteni-om anpassa
våerna så storskalig införselillegal alkohol och tobak bliratt av
ointressant sidan 159.
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Tullverket bör punktskattemaöverta

Vårt förslag är:
såvälTullverket för administrera kontrolleraatt attges ansvar som

efterlevnaden punktskattemaav

utifrånVi konstaterar de utredningar punkskatterna som genom-om
någonförts Riksskatteverket och Skatteflyktskommittén för-attav

utsättningslös prövning vilket statligt bör administreraorganav som
gjorts sidanoch kontrollera punktskattema inte 191.

Utifrån våra utgångspunkter de finns övervägandeattanser
frånskäl dessa flyttas Riksskatteverket till Tullverket. vikti-Detatt

för dettagaste är:argumenten

tull form punkskatt,åratt0 en av
sin konstruktion till delde nuvarande punktskattema tillatt stor0

utgår från tulltaxan,
Riksskatteverket i praktiken saknar möjlighet byggaatt att0 upp
effektiv kontroll efterlevnaden punktskattema.en av av

mål förutsätterbarriärbrytande ska klaras detOm en

offensiv användning ITav

Vi har undersökt Tullverkets nuvarande och planeradeäven an-
långt detvändning Vi Tullverket har kommitIT. att näranserav

också det finnsgäller införa och använda IT. Menatt attanser
effektivtmycket kvar gäller dettaFrämst sättatt göra. att ett an-

allmän-vända för öka servicegraden näringsliv ochIntemet att mot
många såvälhet. innebär möjligheter erbjuda serviceInternet att

erbjuda tjänster i förtullningen.attsom
Generaltullstyrelsen bör ha tydligare inriktningVi attattanser en

Möjligheten klara deleda den strategiska användningen IT. attav
mål förmåganbarriärbrytande vi föreslagit bygger till delstor att

använda och leda utvecklingen. detta erfordrasIT För rätträtt att
månkompetens. Generaltullstyrelsen bör i den denna kompetens

skaffa denna.inte i dag finns i verksamheten
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Bilaga Kontrollpolitikens roll i narkotikapoliti-
ken Underlagsrapport från Folkhälsoinsti--

tutet

Narkotilmpolitikens grunder

Den svenska narkotikapolitiken bygger samordning fleraen av
verksamheter; förebyggande åtgärder, kontrollåtgärder be-samt
handling. talar i dettaMan sammanhang sekundär ochom
tertiär prevention. rad aktörer såvälEn centralt, regionaltsom
och lokalt plan involverade, myndigheter såväl organisatio-är som

och föreningar.ner
Två övergripande strategier ligger till grund för ådema politik;

sidan åtgärder för bromsa efterfrågan demand åreduction,attena
andra åtgärdersidan syfiande till begränsa utbudet narkotikaatt av
supply reduction. Målet narkotikafriadet samhället. Mål ochär
metoder för detta arbete finns formulerade i Nationell handlings-en
plan, riksdagen 1995.antagen av

Då illegal narkotikahantering högi grad internationell före-är en
åtgärderteelse kan i Sverige inte isolerade ñån vadses som som

händer i andra länder, till kanexempel Sverige ha rollen tran-som
sitland. Samverkan med andra ord nödvändiga intematio-är även
nellt. Detta gäller särskilt vad beträffar åtgärder skall begränsasom
utbudet narkotika. Med FN:s narkotikakonventioner finnstreav en
legal grund för sådant arbete.ett gemensamt

Kontrollpolitik

minstInte medlemskapet i EU har inneburit intensivt intematio-ett
nellt utbyte information, till exempel narkotikamissbruketsav om
utbredning, missbmksmönster Samarbetet omfattar såvälnya osv.
efterfråge- utbudssidan. På det polisiära området finns sedansom
länge forum, Interpol, for sådant arbete. har etableratsInom EUett
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polissamarbete, arbetsformer iEDU,ett permanentasom avses
organisation, Europol. motsvarande samarbete finnsEtt ävenen ny

inom tullens arbetsfält Internationella Tullunionen, ICO. Degenom
nordiska länderna har samarbetsformer och anslut-egna genom

sådananingen till Europeiska unionen tillkommit.har ytterligare

Narkotikutvec/dingen

flertal undersökningar harEtt visat attitydema till och bruketatt av
narkotika har förändrats särskilt blandunder 90-talet, de yngsta.

utvecklingDetta i delar världen underär ägt storaen som rum av
motsvarande period. frånSverige har denna ökning dock skettl en

låg nivå.rekordartat årliga årskursskolundersökningama i vi-De 9
Årsade 3% eleverna hade narkotika.1989 1997att provatav

hade 8% pojkarna och flickorna7% Dettaprovat.av av var en upp-
repning års siffror. Trenden1996 kontinuerlig ökning kanav av
alltså bruten.vara

beräknarUNDCP World det finnsDrug Report 1997 8 mil-att
joner heroinmissbrukare i världen och det därtill finns miljo-30att

missbrukar amfetamin. Kokain missbrukas miljoner.13ner som av
användaDen drogen cannabis, används miljo-141mest är som av

människor. Siffrorna uppskattningar, god bildärner men ger en av
omfattningen. Missbruket förekommer i alla världsdelar.

aktuella trenden iDen missbruket breder sig.Europa Ut-är att ut
budet har ökat och priserna har fallit. särskiltNya preparat, synte-
tiska droger, har tillkommit och intagningssätt har lanserats.nya
Idag sprids till exempel form heroin särskilt lämpar sigen av som
för rökning. kan leda till nyrekryteringenDetta heroinisteratt av
underlättas. På tid har uppgifter kommit heroinrökningsenare om
även Sverige.

finns tydlig efterfråganDet trend ökad stimulerandeen av
droger. syntetiskt framställda förväntas framställasDessa ipreparat
omedelbar områden efterfrågannärhet till där finns eller kan ut-
vecklas. sådan region. Tillverkning amfetaminEuropa ochär en av

sedan länge etablerad, och Sverige etableradärecstasy utgör en
marknad för dessa produkter, särskilt amfetamin. uppfat-UNDCP

de syntetiska drogerna allvarlig hotbild Europa. ltar motsom en
vilken mån efterfråganden svenska kan öka oklait.är

missbruksfonner kan eventuellt bidragaNya till nyrekryterinen
Amfetainin lanseras i tablettform istället för, i pulverlös-som nu,
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ning för injicering, vilket kan resultera i intresset för partydrogeratt
förflyttasecstasy, LSD till klassisk narkotika. ocksåkanDet ge

möjlighet till nyrekrytering, det skälet amfetamin bil-att ära av
ligare än ecstasy.

Polisiära insatser rave-miljöema har ändrat detmot mönsternya
uppstått under 90-talet. Musiken har i utsträckning flyttatstorsom
i discotequemiljö. ha följt med.Drogema innebärDettaöver anses

de inte längre har tillgång till denna musikforrn,att yngsta samma
och kanske inte heller till partydrogema.

Under några har intresset fokuserats de sk partydrogerna.
årligaDe drogvaneundersökningama årskursi 9 avslöjar emellertid

dessa droger inte har någon betydande genomslagskraft i den häratt
ålderskategorin år.l5-l6 Det cannabisprodukter hasch ochär
marihuana totalt dominerar. åretsVid undersökning hade 7.2som

någon gång% cannabis.använt
allmänDet bedömning, inte bara i Sverige, deär atten unga

ecstasy-användama inte tillhör den klassiska missbrukargruppen,
och de därför inte automatiskt kommer utveckla beroendeatt att
och i missbrukarkarriär. Cannabis används alla narko-en av

Cannabis användes också rekreationellt, dvsmaner. av personer
endast använder vid speciella tillfällen och/eller i li-preparatetsom

omfattning. relativtEtt ouppmärksammat fenomenten ännu är ut-
bredningen heroinrökning. utgångspunktMed i invandrarmiljöerav
sprids detta bland andra ungdomar i de bostadsområden där fö-nu
reteelsen finns. Missbrukarpotentialen troligen betydligt iär större
dessa sammanhang, eftersom rekryteringen tycks följa i de klassis-

spåren.ka
Den beräkningen missbrukets utbredning, genomfördsenaste av
Utredningen narkotikamissbrukets omfattning, UNO-l992,av om

fannsdet l4.000 sk20.000 narkomaner i landet.att tungauppger -
ppskattningenU innefattar mörkertal dolda narkomaner. Bryt-ett av

punkten till 17.000 Genomsnittsåldem år.32 93sattes personer. var
% dem hade injicerat året.det Undersökningar detsenasteav av
här slaget vidkännes tolkningssvårigheter,avsevärda och på-därför
går också omtolkningsförsök. Någon betydande förändring av an-
talet narkomaner har troligen inte varken förhållan-itunga ägt rum
de till den föregående inventeringen, ägde 1979, ellersom rum
fram till idag. vissaFör former missbruk undantag i fallär vartav
partydrogema har denna kämpopulation roll inspiratöreren som
för experimentella missbrukare. De använder amfetamin, he-yngre

9 18-0089
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potentiellakonsumentskaradenroin och cannabis. De utgör som
måste utgå ifrån.säljare

måttligt förintressehelhet harbefolkningenDen ettsomvuxna
undersökningsamnordiskhar redovisatsnarkotika. Nyligen omen

hadesvenskarnavisade 11.4 %narkotikavanor. Den provatatt av
be-spridas i den allmännaskallför cannabiscannabis. Risken att

går användadetPå fråganlåg.folkningen atttror attär manom
nej, vilketsvarade 78.2 %beroendecannabis bli ärattutan en
i sin uppfattningurskiljde sigSvenskarnamycket hög siffra. än mer

alkoholen 43.5 %,samhällsproblemnarkotikan änstörreär ettatt
På fråganmed Finlands 15.3 %.jämförastill exempel kanvilket

tillåtet svaradedetcannabisskulle vilja en-voreomprovaom man
Även nordiska ländernai de övrigasvenskarna ja.dast 2.5 % varav

föralltså intresse endastförefallerlåg. Narkotikaandelen envara av
människor.begränsad grupp

lockelservuxenlivetsutforskarFrån pool ungdomar somen av
ikan fastnamissbruksbenägnautkristalliseras som enen grupp av
nå-knappastungdomar behöverMajoritetenmissbrukskarriär. av

hållasavstå. kanantidrogundervisning för Enatt annan gruppgon
infor-insatser, därolika formersida gränsenrätt avgenomom

åtstramad drogmarlcnad harochlivsmiljöer, förbudmation, positiva
klassiska rekryteringsbasen.dentredjebetydelse. En utgörgrupp

Poli-utbudet begränsas.det särskilt viktigtdenFör attärgruppen
avgörande eftersom dendirektverksamhet kanoch tullens varasens

budskap.följer över- tydligaendastgruppen
för skydda desåledes minstKontrollpolitik behövs inte mestatt

sådan denverksamhet.stöd för lsårbara. ñnns folkligtDet ett
respondenternatillfrågadesundersökningennämnda nordiska om

ål-avseende.väsentlig i detta Iansåg verksamhettullensde vara
åldersklas-så fallet.år ansåg Itill 80 %39dersgrupperna varaupp

väsentlig.ansåg tullverksamheten%däröver 90 ärnära attserna

Kommunikationssamhdllet

missbruk omfatt-allt bruk rubricerasNarkotikamissbrukets som
aktuellafaktorer. 90-med rad Denning hänger ensamman

trend, i övrigtmedofta hängatalsökningen somensammananges
klädmode,påmind musikstilar, TV-program,inomsiggör ung-

frisksport har avlöststidigare trenddomstidskrifter En av enavmm.
förespråkar drogbruk. drogerNyaellertrend tomaccepterarsom
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och intagningsprocedurer ha medverkat tillsägs att män-nya unga
niskor ökar sin benägenhet finns ocksåDet utbreddatt prova. en
uppfattning det behövs pedagogiska metoder i det förebyg-att nya
gande arbetet. Ungdomarna idag droger och dessas ef-vet mera om
fekter och låterde sig inte imponeras budskap uppfattasav som
överdriva medlens skadliga effekter. Tidigare lokala eller nationella
utvecklingstrender allt oftare internationella Internettar mönster.
skyndar dessa trender.

taktI med ökad internationalisering har svenska ungdomarsen
attityder till droger successivt förskjutits till mindre restriktiva håll-
ningar, och fler sig beredda narkotika.säger Expone-vara prova
ringen har också ökat under hela 90-talet, uppbromsningänom en
skett årskurs1997 9. Dock långtdet kvar till de rekordhöga ni-är
våerna under tidigt 70-tal, och det handlar hela tiden ut-om en
präglad minoritet befattar sig med droger.som

Vetskapen kan riskera åka fast i polis- eller tullkon-attom man
avhållertroller fråndel våga befatta sig med droger. Infonna-atten

tionsinsatser har också betydelse. Det emellertid svårt ef-är mätaatt
fekter därav. Kanske unikt för Sverige kontrollorganens medver-är
kan i denna Såväl polis tull bedriver drogpreventivtettprocess. som
arbete bland ungdomar. brukar betonasDet informatörer i dessaatt
sammanhang måste trovärdiga, dvs kunna peka någon formvara

erfarenhet det talar Det naturligtvis för han-ärav egen av man om.
den i dessa exempel. frånRepresentanter tull och polis har möjlig-
het till konkreta presentationer, vilket kan behövas i konkurrens
med de budskap ungdomarna från andra kana-strömmar översom
ler.

Marknadens mekanismer

Efterfrågan droger har ökat i Europa, det ocksåhar utbudet.men
Detta internationellt vilketär genomslagskraftett mönster, ger som
slår igenom i Sverige. svårtDet detäven utbudär att avgöra ärom
eller efterfrågan den dominerande kraften. Klartär däremotärsom

dessa krafter hängeratt samman.
Enligt det svenska det mycket vikt utbudetsynsättet är stor attav

begränsas eftersom tillgångrik till narkotika förenat lågamed pri-
ser tenderar locka fler dennaUr pool brukareatt prova. av
rekryteras sedan missbrukare. frågadenna råderI det dock inte
enighet. delEn helst kan bli bero-attmenar vem som som provar
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hand-huvudsakligendetandramedanende missbrukare, attmenar
ändå så,detalla avseendenspeciella riskgrupper. I attlar ärom

Utbudsbegränsningnarkoman.blir ingentillgång till narkotikautan
narkotikapolitiken.del0rd vitalmed andrakontrollpolitik är aven

narkotikaalla deändåpekarAll erfarenhet att provarsomav
någonbefolkningenden11%brukar visasurveyer att vuxnaavca

långvarigt bruk ochutvecklarmindre delgång endastprovat en
beroende.

tillfälletförde livsstilstrenderpåverkasMarknaden även somav
återspegladesvilketgick missbruketUnder 80-taletdominerar. ner,
hängdegällande dettavilldelolika mätmetoder.i En göra att sam-
påpekatsdet harnarkotikapolitiken,fördamed den attmenman

medländerdominerande i andratrend varit även en annansamma
ökning i deregistreraSverige90-talet kunde vi ipolitik. Under en

fimsoförändrad.förblivit Detpolitikendrogvanor, trots attungas
beröreller livsstilar,politiska Trender,dealltså krafier vid sidan av

och initierasunderstödjastrender kaneñerñågesidan. Men tom ge-
ound-vallmoskördar resulterarutbudssidan. Rikaaktionernom

fo-injektionsmissbrukamaheroin.vikligen ökat utbud Näri ett av
lan-mättadmarknadenomfattningrekryteras i mindrerefaller är

produkterna.avsättning föravsiktintagningssätt i attseras nya
marknadsföres kanskerökheroin ochHeroinet presenteras som

heroin. Däri-injektionsbrukberoendeskapandemindre än avsom
iledas inmåttliga brukarerandgrupperkan avance-meravgenom

draghjälp.medunderlättasberoende. kanochrade Dettavanor
kläd-studerariakttaskunnatUnder några har just detta när man

chiq.heroinskall tärdamodet; modellerna utse

Narkotikasmuggling

Sverigeanvändes inarkotikadel denoerhört litenEndast somaven
viktignaturlig ochdärförGränskontrollerhär.har sitt är enursprung

ochanslutning tillSveriges EUnarkotikapolitiken. Infordel av
skulle kunna bety-vad dettaforSchengensamarbetet fanns stor oro

Personalneddragningarnarkotikatillförseln.åtgärdernaförda mot
År tullverket 4.000också. hade1990och följdeavviserades, ca

År arbetsme-Tidigare2.500.styrkan ianställda. 1996 canerevar
internationelltutökatminstinteskulle delvistoder ersättas av nya,

samarbete.
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Inledningsvis följde, många befarat, nedgång i beslagensom en
återtagitförefaller emellertid hatullen förlorade positioner; be-Nu

slagen ökar. kan antingen bero verksamheten verkligenDetta att
återhämtat sig och de metoderna börjat såresultat, elleratt nya ge
handlar det ökade införselmängder varvid den procentuellaom an-
delen beslag i förhållande till inföselmängdenden totala kan vara
konstant.

Prioriteringar och arbetsmetoder naturligtvis utslag i beslags-ger
sifTroma. FHI/CAN konstateras betydelsefullaI Rapport 97 att
förändringar polisensi och tullens arbete kunnat avläsas i statisti-
ken. Till åtalsunderlåtelse,exempel kunde riktlinjer förnya perso-
nalförstärkningar de underliggande orsakerna till de för-mm vara
ändringar i statistiken kunde utläsa. Vanskligheten i attsom man
enbart bedömningar utifrån siffror ocksåi tabell kan de-göra en

dopingstatistiken. färreBakom beslagtagna enhetermonstreras av
kan ligga injektionslösningar istället for tabletter. Effekterna kan
stället kraftfullare; minskning kanske ökning. Förärvara en som en
övrigt framgångsriktgäller kontrollarbete kan riskera driva framatt

förädlade produkter, blirvilka lättare mindre utrymme attmer
smuggla.

bekämpaAtt narkotikatrañk kämpa mäktig ochär att mot en
skicklig motståndare. Enligt UNDCP den illegala narko-är numera
tikahanteringen världens kanske omfattande näringsgren. Nar-mest
kotikaproduktionen ökar och organisationsgraden Ökar bland de
karteller verksamma i det globala, illegala nätverket. Pro-ärsom
duktionsmetodema blir förfinade.allt Med ökad satsningmer
framställning syntetiska droger ökar utbudet samtidigt lagarav som
kan kringgås. kan fler attraheras; deDessutom drogerna har intenya

de klassiska negativ stämpel. Istället har desättsamma som en
air drugssmart sig. Gränsdragningen mellan illegalaöveren av

droger, läkemedel, hälsokostpreparat, prestationshöjande preparat
kosttillskottoch blir allt svårare upprätthålla gårAllt dettaatt pro-

ducentemas ärende. Bekämpningen kommer efterhand, men
finns.

Smugglingen har blivit90-talet bättre organiserad ochännu
tidigare ñistående brottsorganisationer samarbetar i alltnumera

utsträckning. frånSamarbetet sträcker sig odling till försälj-större
ning. till odladesFram 80- talets slut olika produkter för sig ivar
helt olika baradelar världen. odlas inte i Anderna,Numeraav coca

alltsåvallmo. Heroin föraskan världen iutan även överut ett pa-
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dänned kommerdet tidigare kända.rallellt distributionsnät till nya
tidiga-smugglingsmetodermed varandra.handhavane i kontakt som

Exempelvistill andra.syndikat lärsendast vissa utanvänts nure av
mindrefrån tillföra smuggelgodsetkan metoden störreöveratt

Medanvändasbåtar med fördelutanför Galiciens kust även
sådanaskärgård bör det ñnns möj-svårövervakadmil kust och280

internationellt plannarkotikahanteringen högreligheter. Att ärett
delmarknad, tillbetyda varjevälorganiserad behöver inte att exem-

kani den planeringen.Sverige, detaljvis indragen Däremotpel är
ändå medsamarbetspartnersnaturligtvis mindre ligor och operera

skicklighet.stor
upptäcktsris-infartsvägar därTrafiken förflyttar sig ständigt till

vid postterminalenökande beslagenken förväntas lägre. Devara
så småningom resulterar ivarningssignaler,Arlanda sänder attsom

måste utgå ifrånpostförsändelser.andra metoder användes Manän
förbättra ochhar kapacitet till konstantbrottssyndikaten attatt en

hänger detta.operationsmetoder. Hela deras existensändra sina
rationalitet. SverigeEnskilda smugglare kan ha är tam-enen annan

visatinternationellt metoderligen obetydlig marknad sett, sommen
framgångsrika i bruksig säkert häräventas

samarbete nations-Kontrollpolitiken utvecldas. Med ökat över
och effektivtunderrättelseverksamhet analyser och ettgränser, rap-

blygsam verksamhetporterings kan till numerärensystem även en
gäller detta naturligtvis med dessha viktig roll. Icke minst av-en

och enskilda.handel bedriven mindre ligorskräckande effekt av
påverkas exempelvisMyrtrafiken låter sig inte insatser motav

kategori människor.eftersom detta heltpengatvätt rör annan aven
åt-Myrtrañken, narkotikaturismen, kan endast bearbetas medeller

försäljare och konsumenter.gärder riktade enskilda smugglare,mot
Påkonkreta ingripanden personbasis.detta krävsFör sättsamma

på drar trafiktempot bidrar synlig tul-polisbil väg ensom en en ner
risken bli fast.lare till färre tar attatt personer

Öresunds-till det finns etablerat iLokala nätverk, exempel som
området med för tull, polis,sedan mitten 70-talet representanterav
åklagare, narkomanvård, narkomanvård talar rikligskola och om
tillgång narkotika låga priser. aktuelldiverse slag Ensamtav

visar heroinrökningenheroinmissbruk nov 1997rapport attom
Från polisdistrikt finns liknandebörjar breda sig i Malmö. olikaut

fått substans.samlade rapporteringen har alltDenrapporter. mera
åren kunskapsutbytedetta early warning ellerUnder har system
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bidragit till tidigt uppmärksammat trenderatt man nya uppsnappa-
de redan ryktesnivå. Redan osoñstikerade arbetsmodeller kan
alltså bidrag. Med tillägg avancerade analys- ochettge av mera
rapporteringsmetoder som tull och polis utvecklar och särskiltnu
uttalat i kombination med överordnade riktadesystem mot svarta

har Ixtbudsbekämpningen lika viktig roll spelaattpengar en som
eñerfrågebekämpningen.

Beslag narkotikaav

allNästan narkotika konsumeras i Sverige kommer frånhit ut-som
landet, all narkotika kommer hit konsumeras inte Vidmen som
flera tillfällen har spektakulära beslag orts till exempel heroinav
och kokain där det har kunnat konstateras partiet varit föratt avsett

land år harI till exempel heroinpanier tillett annat Norge istoppats
Sverige. händerDet också partier till elleratt är vägsom ge-
nom Sverige i land beräknaAtt narkotikamarkna-stoppas annat
dens omfång eller beslagsstatistik därför vanskligt. Vi inteär vet
vilka totala mängder det handlar Vi inte heller mångahurvetom.
konsumenter finns. hellerInte vilka konsurntionsmönstersom som
ñnns. Dock kan utgå ifrån beslagtagna partier andra.att ersätts av

God tillgång brukar betyda låga priser. sådant förhållandeEtt
rådatycks tolkningEn detta kan överutbudatt ettnu av vara

narkotika råder. En tolkning kan efterfrågan låg.att ärannan vara
springandeEn punkt for beräkna problemets svårighetsgradatt är

konsumtion och konsumenter.att Surveyer i befolk-övergrepp
ningen med jämna mellanrum.görs Dessa bild detger en av
rekreationella bruket, inte så mycket det uttaladesägermen av
missbruket, och för bild narkotikabrukets storleksord-att överen
ning detta viktigare. Det nämligen deär etablerade narkomaner-är

och deras regelbundna förbrukning, håller liv i mark-storana, som
naden.

Två riksomfattande undersökningar denna harom grupp genom-
förts. första årDen 1979, den andra Något1992. armorlunda meto-
dik användes, och den andra gjordes i urval kommuner,ett av var-
för resultaten kanske inte skall jämföras vissa reservationer.utan

råddeDet också vårdpolitiskaolika klimat vid tvåde tillfallena.
Vid den första försvarades klienternas anonyrnitet och medverkan
skedde delvis motvilligt, vid den andra vissa inrapporte-var
ringskällor i fråga, vilket ökade motivationen redovisa. Vidsatta att
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kunskaperfarenhet ochgenerellttillfället hadedet andra störreman
och synliga.erfarna, slitnatillika missbrukarnaoch mervar

i viktigaupprepade räkningardessa räkningarGenom samtstörre
från olikaoch intryckkliniska erfarenheterdärtillkommuner samt

ändå huri dragrättsvårdande vivårdgivare instanseroch storavet
UNO-etablerade missbrukarepopulationenstor av

medintervall 14.000 20.000talarundersökningen 1992 ettettom -
räkningen intemissbrukare. Eftersompå skbryttal 17.000 tunga

faktiskt inrapportera-antaletomfattade samtliga kommuner ger oss
någon distinkt vägledning.de intepersoner

hepatitstatistik C-SmittskyddsinstitutetsMed hjälp överav
utgåindikatorhar vi ytterligarefrekvens bland narkomaner atten

för hepatit C m.m.iñån. narkomanvårdsinrättningarDe testarsom
smittade. Antaletpatienternahar uppfattningen 90 % äratt ca av

oupptäcktapå få lär kunnanarkomaner bär hepatit C ärvarasom
drygt 12.000.

Allaberäknas lite olikask narkomaner kanGruppen ärtungaav
i olika faser sinmissbruk, de befinner siginte lika intensiva i sitt av

drogprefe-grund olikaolika profilmissbrukarkarriär, de har av
svårt ñnna korrektavseendenalltså i allaDet attär enrenser osv.

ändå för huvuddrogemaberäkningsgrund. försök härEtt görs
och carmabis. Kokainamfetamin, heroinmarknaden, nämligen tas

Sverige.iockså inte kandetta sägas stortpreparatän varaupp, om
derasmissbrukarna ochBeräkningarna syftar till föraatt samman

bild hurförkonsumtion med beslagsstatistiken grovtatt aven
fastnar i kontrollnätet.andel konsumtionsbehovetstor somav

Arryêtamin

hurUtgångspunkten för beräkningscenarior beräknas.Fyra av
amfetamin vadmånga använderindivider och hur ofta de är man

vårdapparaten.registrerar inom
injektionsmiss-blanddominerande produktenAmfetamin denär

många år. vanligt till-Många hållit ibrukarna. har Det är att
Polisen därförhärgreppskriminalitet förekommer i den ärgruppen.

också de iväl leder tillförtrogen med individerna, vilketväl att
hålla kalkylerats med 7.500svårt sig dolda. harlängden har Häratt

antalet missbruksdygn.variationer i dosstorlekar ochindivider och
case-ñndingimdersölqiingar lägger tillPå vidsättsamma som man

behöva motsvarandekansk mörkertal till kärntruppen göraett man
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fler ellerkalkylera medkan till exempeli dessa beräkningar. Man
missbruksaktiva dygn,respektive fler eller färrefärre individer men

påverkas något avgörandeinteden totala konsumtionen sätt av
konsumtionsådana sporadiska användarnasjusteringar. De gör en-

den bilddast marginell förändring Detta ävensom gesen av
småmånga. doser ochanvänder nämligende skulle Devaraom

ingå räkneexempel här.i deoregelbundet. kan därförDe gessom
effekterrenhetsgrad hög. KalkyleringPreparatens sägs av avvara

gjorda.olika renhetsgrad inteär
betyda konsumtio-inte nödvändigtvisbeslag behöverAtt attgörs

utgå ifrån reellistället det skerrninskar. kanMan över-att ennen
inte når fiam tillnarkotika. narkotikapartiproduktion Om ettav

konsumenterna det snabbt nytt.ersätts ettav
åskådningsexempel dygnsdoseringen beräknats tillhar 0,8AI

PopulationenAntalet missbruksaktiva dygn beräknat till 100. ärär
Någon speci-årligt behov kg amfetamin7.500. 600Detta ettger av

ha skett underell förändring populationens storlek beräknas inteav
beslagsmäng-beräkningsperioden genomsnittliga1992-1996. Den
motsvarandeden fem åren varit kg, vilket betyderför de har 176 att

efterfrågan29 % stoppats.av
och antaletåskådningsexempel har dygnsdosen till lI B satts g
dvsmissbruksaktiva dygn till Populationen densamma, 7.500.100.

då i genomsnittbehov kg. Under perioden harDetta 750ettger av
efterfrågan.tagits motsvarande 23,4 % av

Åskådningsexempel utgår från antaletdygnsdosen 0,8C men
population dettaaktiva dygn har höjts till Med200. ettsamma ger

beslagsandelen till motsvarandebehov kg, vilket sänker1.200av
14,6 %.

Åskådningsexempel till och antalethar dygnsdosen lD satt
population detta kg.aktiva dygn till Med 1.500 Be-200. samma ger

dåslagsandelen l 1,7 %.motsvarar

Heroin

Utgångspunkt för beräkningarnaalternativa exempelFyra ärges.
vårdapparaten.vad känt inomärsom

injektionsmissbrukare heroin betydligt färreAntalet är än an-av
amfetamin. antalet till Variatio-talet injicerar 2.500.Här angessom

beträffande dosstorlek och antalet miss-i räkneexemplen skernerna
de heroinister söker förbruksaktiva dygn. kanDet nämnas att som
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metadonbehandling kan komma i dygnsdoser l De ärupp om
och deras intensitet i missbruket särskilt utpräglad. Bruketär att rö-
ka heroin tämligen och i saknas uppgifter dessär nytt, stort sett om
storleksordning. Eñersom variationen i missbruksintensitet skiljer
sig inom injicerande heroinister kan de omfat-gruppen av anses

de räkneexempel Omfattningen missbru-tas av grova som ges. av
ket beräknas ha varit konstant femårsperiodenunder 1992-1996.

har inteHänsyn tagits till renhetsgrad då denna sällan känd.är
Exempel utgår från dygnsdoseringA 0,5 Antalet aktivaen om

dygn beräknat till Populationen100. uppskattas omfatta 2.500är
eñerñågan år,Detta 250 kg vilket i sinett turpersoner. ger en

pekar beslagsandel 10,0 %.en
Exempel har dygnsdoseringB 0,5 under 250 dygn, vilketg ger
behov kg.313 Beslagen då 8,0 %.ett motsvararav

Exempel harC dygnsdosering 0,8 och antalet aktiva dygn 200.g
behov år.Detta kg då400 Beslagen 6,2 %.ett motsvararger av per

Exempel beräknar dygnsdosenD och0,8 antalet aktivavara g
dygn 250. Beslagen då 5,2 %.motsvararvara

Cannabis

Cannabis det använda finns deDet enbartär mest preparatet. som
använder cannabis, utgå ifrånkan regel deattmen man som som
injicerar narkotika också ofta avvänder cannabis, liksom ocksåde
ofta storkonsurnenter alkohol och olika fonner läkemedel.är av av

just denna kombination,Det blandmissbrukär gör attsom nar-
komaner faktiskt inte såanvänder mängder sin huvuddrogstora av

kanske lätt föreställer Såsig. det till exempel praktisktärsom man
omöjligt dagligen injicera heroin.taget att

Bruket förhållandeviscannabis utbrett till skärav om man ser
livstidsprevalens, någon gångdvs ha Cannabis haratt provat. som
regel varit det först stiñat bekantskap med. bety-Detpreparat man
der debutåldem tämligen låg. årskurs det våren9I 1997att är var
7,2 % eleverna någon gång röka hasch/marijuana.testat attav som
Under beräkningsperioden 1992-1996 har andelen något ökat, men
inte något avgörande Eftersom den förändring attitydersätt. av
och beteenden under 90-talet huvudsakligen hänföresnoteratssom
till de påverkar det inte beräkningarna vilka sintaryngre som
utgångspunkt den etablerade cannabis rökare.gruppen av
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Cannabis i landet organiserade medi transporter, äventas men
sk myrtrañk, vilket innebär enskilda användare bär med sigatt
mindre partier vid förekommer till exempel iDettagränspassage.
Skåne vid Danmark.gränsen mot

Exempel sk bryttalUNO-undersökningen 1992A: ettangav
missbrukare. samtliga röker hasch och17.000 Om antar attom

de använder dagar detta förbruk-l dag under 150att g per ger en
år.ning kg perioden beslagtog tull2.500 Under 1992-1996ettav

år.och polis kg, genomsnitt kg Beslagen2.211 dvs i 442 mot-per
då 17,7 %.svarar

Exempel Om antagandet det istället endast 10.000B: görs att är
vanemässigt röker hasch, och de röker dag1attpersoner som perg

i år.300 dagar detta förbrukning kg Beslagen3.000 ettger en
vari genomsnitt kg, dvs motsvarande442 14,7 %.

exempel beräkningen gjord vid definitionI A tungaär en av
missbrukare i gengäld antalet aktiva dagar beräknat tillärmen un-
gefär dag, kanske i underkant för vanemässiga missbruka-varannan

har utjämnande effekt beräkningenDetta i Dygnsdosen hög. Iärre.
exempel antalet reducerat intensiteten hög. visarB Detär attmen
det inte förstai hand antalet intensiteten resultat.är utan som ger

Rekreationella användare adekvat begrepp detär närett mera
gäller cannabis det handlar amfetamin och heroin. Somän när om

räkneexempel vilken grad betydelse den kan haett av gruppen
småkonsumenterExempel carmabisC 10.000 använderantas att

under 50 dagar och konsumerar aktivde 0,5 dag. Sam-att g per
dåmanlagt konsumerar de kg. Exemplen och kan utökas250 A B

med åstadkommerdenna mängd, vilket i exempel förbruk-A ett
ningsbehov 2.750 kg och beslagsandel motsvarande 16,1 %. Iav en
exempel blir effekten behovet 3.250 kg och beslagenB att är mot-
svarande 13,6 %.

Kokain

såvittKokain har, kunnat blygsam spridning denutrönas, en
svenska marknaden. Beslagen har under perioden 1992-1996 haft
betydande fluktuationer. årenSammanlagt har under de fem be-
slagtagits år.drygt 125 kg, motsvarande 25 kg förefallerDettaper
överträffa behovet den inhemska svenska marknaden.
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kokain doser och använderOm kan fördelas 10-20 2man
uppgår årdoser brukningsdag och dessa till blir0,1 g, 20 ettper

individens årsförbmlcning 2
beslagsnivån, alltsådetta i relation till den genomsnittsligaSätts

fåttkg, så många otvivelaktigt skulle25 det användare attger man
tydligare indikation därom i befolkningeni de ärsomen surveyer

gjorda. några beräkning det skulle finnassedan gjordesFör atten
Ävenkokainmissbrukare landet. dessa idag skulle500 i om vara

flera och de intensivt i exempletdessutom använder änmera ovan
ändåhandlar det inte kvantiteter i den storleksordning be-om som

slagtas.
någorlundaberäkningarna adekvata visar det beslagOm är att

kan vilken storleksordning helstuppskattad utan attvara av som
marknaden Utbud efterfrågan beslagtagenochstängs möts;av. nar-
kotika målet försändningar. det gäller kokainNärersätts ärav nya
de större sändningarna inte i första hand Sverige.
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procentandelarföljandepolisens beslagoch motsvararTullens
åren 1992-1996årsförbrukningenberäknadedenav

Årsfár- 19961995199419931992
brukning

%%%%%

Amfetamin
21,246,435,023,620,0600 kgA.
17,037,228,018,916,1750B.
10,623,217,511,810,1C.1.200

8,518,614,09,58,1D.1.500

Heroin
10,512,38,48,7kg 10,0250A.
8,49,96,76,9313 7,9B.
6,55,2 75,36,1C. 400
5,26,24,24,9 4,4500D.

Cannabis
11,521,118,322,52.500 kg 15,0A.

9,617,615,218,812,53.000B.
10,419,216,620,513,72.750C.

A. +250
8,816,214,117,33.250 11,6D.

B. +250
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direktivUtredningensBilaga

februariregeringssammanträde den 1997.vid 20Dir. Beslut1997:34

uppdragetSammanfattning av

utvärdering Tull-med uppdragsärskild utredare tillkallas göraEn att aven
bakgrund bl.a.organisation EU-verkets dimensionering och mot av

Effekterna förföljande:skall bl.a. belysaUtvärderingenmedlemskapet; -
i övrigt.tullverksamhetenkontrollverksamheten och

regel-till förändringar imed hänsyndimensioneringen blivit riktigOm-
arbetsvolymer.verk och

medTullverkets samarbeteför och erfarenheternaFörutsättningen av-
EU-perspektiv.myndigheter, särskiltandra ettur

Bakgrund

iTullverket skall verkamiljötekniska rättsligaekonomiska, ochDen som
fortgåendeår. in-förändringar under Dengenomgått väsentligahar senare

människor ochökade flödentill kraftigtternationaliseringen har lett va-av
har ipolitiska förändringarSociala ochde svenska gränserna.överror

våra Teknologiskatryckmånga lett till ökatavseenden gränser.motett
också skapatsamtidigt deförändrat hotbilden,förändringar har nyasom
fungerandeoch vältullverksamhetförutsättningar för effektiv ett sam-en

Sverige.myndigheter i ocharbete med andra utom

tullu-europeiskSverige medlem iinnebar blevMedlemskapet i EU att en
förfn rörlighetreglernamedförde denion. Samtidigt gemensamma om

EU-ländertill andratjänsterkapital och över-gränsenattpersoner, varor,
gick till inre gräns.att vara

förändrades inte införTullverket EU-mål gäller förövergripandeDe som
fast-effektivtenligt följande:Målen formulerademedlemskapet. attär —

såavgifterskatter ochmervärdesskatt och andratullar,ställa och uppbära
trafi-kontrolleraövervaka ochsäkerställas,riktig uppbörd kan attatt en -

och utförselså in-från bestämmelsertill och utlandetken att av varorom
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efterlevs, samla och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistikenatt-
så underlag god kvalitet kan inges.att ett av

Efter förslag i budgetpropositionen budgetåretför beslutade1997 riksda-
övergripande mål skall läggas till de tidigare.att ett nyttgen

Målet har karaktär effektivitets- och servicemål och formuleras enligtettav
följande: vid fullgörande sina uppgifter verka för kostnadernaatt attav-
för tullprocedurer minimeras både för näringsliv, allmänhet och inom
Tullverket tillhandahålla god service så den legitima handelnsamt atten
med tredje land underlättas i möjliga utsträckning och det legiti-största att

varuflödet inom inte hindras.EUma

Allmänt äektema E U-maflemskapetom av

och med inträdetI i ställdesEU Tullverket inför omfattande förändringen
sin verksamhet beträffande gränsfomialiteterav m.m.

Genomförandet tullunionen innebär hela blivit tullområ-EU endaatt ettav
de där kan sig ñitt tullforrnaliteter liknanderöra utan sättvaror som
inom land. unionenInom har begreppen import och inteett längreexport
någon innebörd, klarering och kontroll inriktas främst tullunionens yttre
gräns.

Effekterna för tullverksamheten olika vid den inre respektive vid denär
Med unionens tredjegränsen. land, medanyttre gränsyttre gräns motavses

inre syftar mellan medlemsländer.gräns svenska kustenDengräns är
likaså svenska hamnar, den del hamngräns, där det bara fo-yttre utom av

rekommer trafik mellan EU-länder. Flygplatser för tillär gränsyttre varor
frånoch tredje land, i övriga fall inre gräns.

Vid Tullverkets uppgifter efter medlemskapetgräns i de-yttre är stort sett
före medlemskapet. Skillnaden Tullverket, efter med-är attsamma som

lemskapet, här skall tillvara EU:s samlade intressen beträffande uppbördta
och kontroll tillämpa EG:s tullagstiñning. Densamt yttregemensamma
gränskontrollen inom unionen så förutsättningarna för denär sätt en av
fria rörligheten de inre Sverige härmed också föröver gränserna. attsvarar

korrekt uppbörd säkerställs.EUgentemoten

Den tullagstifiningen skiljer sig i vissa frånavseenden dengemensamma
svenska lagstiftning gällde före medlemskapet. Medlemskapet harsom
bl.a. inneburit återinförande importlicenser och kvoter. Vidare skallett av

s.k. tullförfaranden med ekonomisk verkan tillämpas. Dennya gemen-
jordbmkspolitiken påverkar också tullforfarandena.samma

De förändringarna för tullverksamhetenstörsta har berört verksamheten
vid den inre där klareringsverksamheten i princip bortfallit helt.gränsen,
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har mervärdesbeskattningen medDärutöver handel EU-länder flyttatsav
från Tullverket till skatteforvaltningen. Samtidigt har vissa arbetsupp-nya
gifter tillkommit.

Lagregleringen efler U-medlemskapetE

Gemenskapens tullagstiltning innehåller den materiella regleringen om
bl.a. tullsatser och villkor för tullfrihet också procedurbestärn-mm. men
melser för tullförfarande. Medlemsstaterna har självadock närmareatt
reglera tullmyndighetemas kontrollverksamhet, sanktioner, tillståndsgiv-
ning, indrivning Samtidigt med Sveriges inträde i unionen blev intem.m.

förordningarbara EG:s gällande i Sverige samtidigt trädde ochutan ny an-
passad nationell tullagstiftning i krafi.

reglerar bl.a. TullverketsDenna kontrollbefogenhet vid den gränsenyttre
Därefter har lag i kraft den juli bestämmer19961även trätten ny som
Tullverkets befogenheter vid till andra EU-länder SFS 1996:701.gränsen
Tullverket har enligt denna i kontrollbefogenheter vidstort sett samma som
den användningen dessa befogenheter förbehållengränsen,yttre ärmen av
kontroll in- och utförselrestriktioner för vissa i lagen uppräknadeav varor
såsom narkotika, och dopningsmedel. Kontrollerna får inte sket.ex. vapen

sig planmässigt eller slumpmässigt.vare

juli trädde vidareDen 1 1996 den s.k. transportkontrollagen i kraft SFS
liksom1996:598 ändrade befogenheter för Tullverket i utlänningskon-

trollen.

Behovet utvecklat arbetssättettav

Utvecklingen och union gränskontroller mellan län-strävan mot utanen
derna förutsätter dessa kontroller andra effektiva metoderersättsatt attav
förhindra ökad utbredning narkotikabrottsligheten och brottslighetenen av
inom varuhandeln. Arbete sådanamed utveckla åtgär-kompensatoriskaatt

pågår bådeder nationellt och inom unionen. viktigt inslag i dettaEtt är en
hög vaksamhet och bevakning unionens också ökatyttre gränsav men
samarbete mellan myndigheter. Utvecklandet sådana åtgärder kommerav

medföra eller mindre ändrade arbetsformer i brottsbekämpningenatt mer
och förhoppningsvis leda till effektivare kontrollverksamhet. Utvecklingen
går ökad inriktning underrättelse- och spaningsverksamhet it.ex. mot en
samarbete med andra länder. exempel detta de databaserEtt är ärsom
under planering och uppbyggnad i för informationsutbyte mellan län-EU
derna i brottsbekämpningen.

åtgärdnationell kompensatoriskEn har vidtagits införandetgenom av en
möjlighet för tullen i den brottsbekämpande verksamheten delatt ta av

frånuppgifter transportföretagen till Sverige ankommande avgå-ochom
ende dessavseende och last. Avsiktentransporter är attpassagerare ge en
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trafiken, riskbedöm-störningar iökad möjlighet för tullen görautanatt, en
vårabrottslighet i samband medning avseende över gränser.transporter

Dimen.uoneringen Tullverketmm. av

EU-medlemskapetför förberedelser införbakgrund tidenMot att varav
gjort förberedelser för och kon-Tullverket tidigaremycket kort, samt att

självtnaturligt Tullverketsekvensanalyser medlemskap, det attett varav
i regleringsbre-organisation. uppdrogs Tullverketñck sin Dettaöverse

budgetåret formulerades bak-1994/95. Uppdraget "motinför attvet som
grundläggande föränd-i leder tillgrund svenskt medlemskap EUatt ettav

Generaltullstyrelsengränsformaliteter och kontroll skallringar vad gäller
förändringar inom Tullverket".organisatoriskabehovetöverse av

nivåer, Generaltullstyrelsenindelat i organisatoriskaVerket tidigare trevar
tullrnyndigheterchefsmyndighet och därunder fyra regionala somsom

tullmyndigheter med verksamhet olikaadministrerade flertal lokalaett
arbetsuppgifter,för uppbörd, kontroll och övrigaplatser och totalansvar

områden.inom givna geografiska

då befintli-organisation innebar denGeneraltullstyrelsens förslag till attny
behållas, fasta urllnärvaron skullemyndighetsstrukturen skulle denga

från årsarbetslcrañer medplatser och antalet reducerasminska till56 52
miljoner kronor.innebärande anslagsminskning med 141522, en

budgetåretinför 1995/96Regeringen ställde sig i budgetpropositionen
anslagsnivå organi-Generaltullstyrelsens förslag avseende ochtveksam till

för Tullverkets verksam-sation eftersom den grundläggande förändringen
förändring i anslagstilldelning ochhet borde resultera i motsvarande orga-

nisationsstruktur.

Utgångspunkten för ställningstagande verkets dimensione-regeringens om
verksamheter skulle bortfalla vidring analys vilka EU-somvar en av

medlemskapet.

den bakgrunden Tullverkets anslag skulleRegeringen föreslog attmot
under perioden 1995/96minska med totalt miljoner kronor 1998,362 -

årsarbetskraiter.motsvarande 1001ca

ankomma sig regeringenEnligt budgetpropositionen borde det inte vare
exakt fastställa Tullverkets organisationsstruktur.eller riksdagen att

organisationen utformades och lokaliserades bordeStyrande för hur vara
näringslivets behov tullinsatser och statsmakternas kravtrafikens och av

effektivitet och rationell klarerings- och kontrollverksamhet.
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Generaltullstyrelsen uppmanades därför den be-övervägaatt nytt om
fintliga organisationsstrukturen ändamålsenligaden och optimalamestvar
inför medlemskapet i Regeringen ocksåmenade det bordeEU. ankom-att

Generaltullstyrelsen organisera och forma de tullmyndighe-attma nya
tema.

Riksdagsbehandlingen regeringens budgetproposition ledde till attav rege-
förslagringens ändrades. Riksdagens beslut blev mindre besparing änen

den regeringen föreslagit. Beslutet innebar besparingen uppgick till 288att
miljoner kronor två årunder i stället för miljoner kronor362att tas ut un-

årder regeringen föreslagit. Tullverket behållakunde därmedtre yt-som
årsarbetskrañerterligare 250 i verksamheten.ca

Riksdagsbeslutet ocksåinnebar Generaltullstyrelsen fick utforma denatt
organisationen. ansågSkatteutskottet neddragningen borde begrän-attnya
något förhållandei till regeringens förslag. Anledningen utskot-attsas var

ville försäkra sig Tullverket bibehållaskulle kunna ambitionsni-tet attom
vån beträffande kontrollen olaglig införsel bl.a.av av

narkotika och verket skulle kunna bevara servicenivågod till de fö-att en
beroende internationell handel.ärretag som av

Efter riksdagsbehandlingen blev tiden mycket kort för Generaltullstyrelsen
utforma den organisationen. Omorganisationen genomfördes denatt 1nya

juli och innebar två1995 verket organiserades i nivåer, Generaltullsty-att
relsen och tolv regioner. Omorganisationen medförde också tullnärva-att

upphörde tio platser i landet. Personalstyrkan rninskades med cirkaron
och kom omfatta årsarbetslcrafter.820 2 450attpersoner

Riksdagens ocksåbeslut innebar skyndsam utvärdering skulle skeatt en av
förändringarnas effekter kontrollverksarnheten tullverksamhetenoch i
övrigt bet. l994/95:SkU23 och rskr. 1994/951240.33,

Samverkan med och avgränsning andra verksamhetermot

Tullverkets verksamhet i huvudsak vid och i närhetenutövas gränsen.av

Tullverket bedriver där kontrollverksamhet ingårvari bl.a. spaning meden
möjlighet till ingripanden smugglingsbrott med befogenhetermot samma

tillkommer polisen. Polisen samtidigt för personkontrollensom ansvarar
vid Behovet därför och förtroendeñrllgränsen. är stort näraav en samver-
kan med olika polismyndigheter.

svensk anslutningEn till Schengenavtalet kommer medföra förändring-att
fönrtsättningarna. Också i detta perspektiv påtagligtföreligger be-ettar av

hov utvecklade former för samverkan mellan myndigheter, bl.a. plat-av
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uppnåi syfte bättrekontrollverksamhet,med mindre omfattande att ettser
kontrollverksamhet.och effektivresursutnyttjande en

punkt-for uppbördföljde vidare reglerMed EU-medlemskapet avnya
från julimineraloljor, denalkohol, tobak och l 1996skatter samt nya

punktskattepliktiga förAnsvaretregler för kontroll transporter varor.av av
åvilar beskattningsmyndigheten.kontroll punktskatter Denuppbörd och av
utreds för närvarande.lagregleringen kontrollenframtida av

inriktning fy-organisation inte uppbyggd medSkatteförvaltningens är
erfarenheterskatteförvaltningens tidigarekontrollverksamhet ochsisk av

mellanbegränsade. utvecklad samverkanfysisk kontrollverksamhet Enär
ef-därför kunna bidra tillbeskattningsmyndigheten börTullverket och en

område.kontrollverksamhet dettafektivare

den jord-anslöts Sverige tillEU-medlemskapetGenom gemensamma
åvilarexportbidragför kontroll bl.a.brukspolitiken CAP. Ansvaret av

för fysiska kon-överlåtit Tullverket denJordbruksverket att svarasom
forbudgetpropositionenhar vid behandlingentrollen. Riksdagen av

TullverketJordbruksverket skalluttalatprop. 1996/97:l1997 ersättaatt
formermedför. förekommer andraför de kostnader detta Det även avsom

Sjöfartsverket.Kommerskollegium ochsamarbete medt.ex.

Utredningsuppdraga

särskild utredare förutgångspunkt anförts tillkallasMed i vad ensom ovan
ikontrollverksamheten och tullverksamheteneffekterna förutvärderaatt

fråganbehandlaorganisationsförändringen. Utredaren skallövrigt ävenav
till föränd-myndigheten blivit riktig med hänsyndimensioneringenom av

arbetsvolym.ringar i regelverk och

uppnå uppställdasåledes Tullverket kan deutvärderaUtredaren skall om
effekterna för Tull-målen Utredaren skall därvid beaktaför verksamheten.

inre det svenska medlem-verksamhet vid respektiveverkets gränsyttre av
ingår de tillgängligautreda hurskapet i uppdragetEU. I även att resurserna

verksamhetsområden myndigheten med beak-olika inomfördelats mellan
medfört.EU-medlemskapettande de förändringar somav

och regio-mellan centralskall studera fördelningenUtredaren av resurser
särskilt beaktas denivå Härvid skallnal liksom mellan regionerna. nya

itill följd det svenska medlemskapetställs verksamhetenkrav avsom
informationtolkning regelverk,deltagande i arbetet inom EU,EU t.ex. av

råderi förutsättningarliksom till de skillnadertill näringslivet sommm,
ocksåskall rättssäkerhet-verksamhet. Härvidför de olika myndigheternas

tullområdettillämpningen regelverket inombl.a.saspekten beaktas, att av
samtliga landets tullmyndigheter.skall likformig inomvara
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tolkatid sig ochinträde i kortTullverket hade infor Sveriges EU atten
till dentullagstiñning liksomtillämpningsbestämmelser till EG:sutfärda

beslutades riksdagen.tullagstiftningenkompletterande svenska avsom

organi-låg grund for debestämmelserna i sin tilltolkningarVerkets turav
och med deltagan-fram inom myndigheten. Isationsforslag arbetadessom

tullornrådet vunnits.värdefulla erfarenheterinom har Ut-det i EU-arbetet
tolkningar bestämmel-bakgrund studera deskall dennaredaren mot om av

fortfa-organisationenlåg till grund for utforrnandet denav nyaserna som
giltiga.rande är

uppstått inom verk-och värdera de problemUtredaren skall beakta som
mån dessabedöma i vilkenefter EU-medlemskapetsamheten samt pro-

åtgärder for lö-övergående eller det krävs speciellablem attär natur omav
problemen.sa

påverkat och kan kommasamarbetet inomUtredaren skall studera hur EU
studeraskall utredarenpåverka effektiviteten i verksamheten. Dessutomatt

arbetsmetoder i kon-Tullverket införtvärdera effekternaoch att nyaav
föreslå förändringar arbets-vid behov ytterligaretrollarbetet och även av

pågår tullsamarbetetutveckling inommetoder i enlighet med den som
inom EU.

innefatta kontrollenUtredarens utvärdering skall även av varor som om-
narkotika och alkohol.utforselrestriktioner, b1.a.fattas in- ellerav

organisationen tillgodoserstudera hur denUtredaren skall nä-även nya
tillgänglighet service.ringslivets behov ochav

infonnationsteknologiska utveck-ingår beakta deti uppdragetDet även att
pågår Tullverket ochlingsarbete inom EU.som

Tull-for och erfarenheternaskall studera förutsättningarnaUtredaren av
EU-perspektiv.andra myndigheter, särskiltverkets samarbete med ettur

särskild betydelse,skatteforvaltningen och polisenSamarbetet med är av
myndigheter kan behöva uppmärksammas.andraävenmen

Samråd med Skatteflyktskommittén Fi 1995:04.skall ske

utifrån lämna de forslagñi utredningens resultatUtredaren skall attvara
lämpliga.finnessom

Utredningsarbetet

departement,med berörda myndigheter,bör ha kontakterUtredaren nä-
arbetepersonalorganisationer. utredarensochringslivsorganisationer För
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gäller regeringens direktivgenerella redovisa de regionalpolitiskaattom
konsekvenserna framlagda forslag dir. ofl‘entli-1992:50, prövaattav om

åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska kon-attga om
sekvenser dir. redovisa1994: 124 konsekvenser for brottslig-samt attom
heten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredningsarbetet bör avslutat den oktober1 1997.senastvara

Finansdepartementet
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Bilaga Källförteckning

Årörfattare Titel ReferensF
ufirdareresp.

C.D.D.AEM Annual European Mo- 1997Report 1997 on
nitoringthe of theState Dugs Pro- centre

the for drugs andblem in European
addictionUnion drugs

vidE U- Skyddet den inre SOU 1994:131 1994grän-
gränskontrol- sen
utredningen

Finansdepar- Regleringsbrev for bud- 1997
getåret avseende1998tementet an-
slaget till Tullverket

F incmsdepar- Regleringsbrev for bud- 1996
getåret avseendel997tementet an-
slaget till Tullverket

Finansdepar- Budgetpropositionen Prop. 1997ang.
1997/98:1Tullverket Ut-tementet
giftsområde 3

Finansdepar- Budgetpropositionen Prop. 1996ang.
1996/97:lTullverket Ut-tementet
giflsornråde 3

Finansdepar- Budgetpropositionen 1995Prop.ang.
Tullverket 995/96: 1001tementet

bil. 8

Finansdepar- Budgetpropositionen Prop. 1994ang.
1994/95:Tullverket 100tementet
bil. 8

World United NationsFN 1997Drug Report
International

ControlDrug
Programme
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ÅrFörfattare Titel Referens
ufirdareresp.

Folkhälsoin- Kontrollpolitikens roll i tillRapport 1997
narkotikapolitiken tullutredningenstitutet

Folkhälsoin- Alkohol- och narkotikaut- CAN 1997rapport
Cent- vecklingen i Sverige Rap- 5stitutet, nr.

ralförbundet 97port
för alkohol och
narkotikaupp-
lysning

Förvaltnings- medborgarens tjänst SOUI 1997:57 1997-
politiska kom- förvaltnings-samladEn

politik formissionen staten

Generaltullsty- Skrivelse till Justitiede- 1997
relsen "Konsek-partementet om

för Tullverketvenser av
anslutningSveriges till

Schengensamarbetet"

Generaltullsty- Slutrapport "Info-97" l 997
relsen

GeneraItuIlsty- Skrivelse till Finansde- 997l
relsen med "Bud-partementet

getunderlag 1998-2000"

Generaltullsty- Förslag till reviderad kon- 1997
relsen trollstrategi

frånGeneraItullsty- det europeis-Rapport 1997
relsen ka generaltulldirektörmö-

i Reykjavik den juli24tet
och SAD-Transitmötet
den juli23 1997 m.m.

GeneraItuIlszy- Tullverkets klarerings- 1997
relsen strategi till 2000

Generaliullszy- Tabeller belysande Tull- 1997
relsen verkets förvaltning 1996

Halvårsuppfölj-GeneraItullsty- 1997
relsen ning/Prognos
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ÅrReferensFörfattare Titel
ufdrdareresp.

1997verksamhets-Generaltullsty— Tullverkets
budgetplan och 1997relsen

1997GeneraltullstyrelsensGeneraItullsty-
ochverksamhetsplaneringrelsen

budgetåretintembudget
1997

Socialdepar- 1996Skrivelse tillGeneraltu1lsIy-
"Narkotika-relsen tementet ang.

alkoholsmuggling"och

användning 996Tullverkets lGeneralIulIsty- av
Informationsteknikrelsen

for 1996AnslagsframställningGeneraltullsty-
relsen 1997

1996belysande Tull-Generaltullsty- Tabeller
förvaltningrelsen verkets 1995

Årsredovisning Tull- 1996forGeneraltullsty-
budgetåret 1995/96verketrelsen

Årsredovisning 1995for Tull-Generaltullsty-
budgetåret 1994/95verketrelsen

tullstaten TFS 1995:21 l 995OrganisationGeneralIullsty- av
relsen

1995belysande Tull-Generaltullsty- Tabeller
verkets förvaltningrelsen 1994

1989for TFS 1989:20Generaltullsty- Arbetsordning Gene-
raltullstyrelsenrelsen

1997utredningenIndustrtför- Skrivelse till
dimen-Tullverketsbundet ang.

organisationsionering och

Nordisk alko-missbrukar- 1997StatistikSteniusK. över
narkoti-vård holi Norden

katidskrifi vol.’
199714
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ÅrFörfattare Titel Referens
ufirdareresp.

I...Lenke Mycket samband Artikel i 1992svagt
B.Olsson mellan narkotikapolitikens STOFF 3-4192

innehåll och effekter

L.Persson Cigarettsmuggling 1997
JAndersson

RBengtsson Tullverket 1636-1986 1986
m.fl.

Regeringen Verksforordning SFS 1995m.m.
1995 21322

Regeringen Förordning med instruk- SFS 1991
tion for Tullverket 199121524

Riksdagens Skrivelse till regeringen 1997re-
Riksdagensvisorer revisorersang.

granskning Tullverketsav
omorganisation

Riksdagens Tullverket myndighet Rapport 1996re- en-
i förändringvisorer 1995/9627

Riksförbundet Skrivelse till tullutred- 1997
Narkorikøyñtt ningen tullens situa-ang.
Samhälle tion efter EU-inträdet

Rik.y20lissty- årsredovis-Polisväsendets 1996
relsen ning 1995/96

Riksrevi- Schengenavtalet kon- RRV 1997:43 1997-
sionsverket sekvenser for gränskom-

trollmyndigheterna

Rikvrevi— Narkomanvården RRV F 1993:2 1993om-
sionsverket kostnader, resursutnytt-

jande, samordning och
statlig styrning

ÅrsredovisningRiksskatIeverk- for skatte- 1996
forvaltningen och exeku-et
tionsväsendet 1995/96

Riksskatteverk- Riksskatteverkets verk- 1996
samhetsberättelse 1994et
och 1995



SOU 1998: 18 243

ÅrFörfattare Titel Referens
ugfirdareresp.

Riksskatteverk- Punktskatter i EG- RSV 1993:9 1993ett
perspektivet

Skatte- Punktskattekontroll al- SOU 1997:86 1997av
flyk1skommit- kohol, tobak och minera-
tén lolja m.m.

Skatteutskottet Betänkande skatte- SkU 1996/97:1 1996ang.
förvaltning och tull

Skatteutskottet Betänkande anslag SkU 1995ang.
till Tullverket 1994/95 :23

Statskontoret statsförvaltningen Statskontoret 1997ettur
regionalt perspektiv 997: 91 l

T Skrivelse till utredningenran.sportin- 9971
dustriförburzdet Tullverkets dimen-ang.

sionering och organisation

Goldberg Narkotikan avmystiñerad Carlssons 1993

TNordegren Kokain ochNatur 1991
K. Tunving Kultur

UNDCP Amphetamine-type sti- UNDCP 1996
mulants: global reviewA Technical Se-

ries 1996:3



Tockonförklarlng
Tullregiongrim
jrunmyndighexI
Lalralkomoro
NorskmllsmionÖ sommllupgiftorutförsvenska
Grimmellanlin

im



Generaltullstyrelsenun

riffbyråTa

Trañkbyrå
Verksstyrelse

Kontrollbyrå

Verkssekretariat Uppbörds- och
statistikbyrå

Generaltulldirektör

Juridiskt
sekretariat

IÖverdirektör

Personalbyrå

Internrevision

ADB-byrå

Thllmyndigheter 12
Administrativ
byrå
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Samordning digital marksänd. TV. Ku.av
En myndighet Fi.gräns en-
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Systematisk förteckning

Försvarsdepartementet
Säkrarekemikaliehantering.13

Socialdepartementet
Tänderhela livet

ersättningssystemför vuxentandvård.2nytt~—
Alkoholreklarn.Marknadsföring alkoholdryckerochav
Systembolagetsprodukturval.8

åsikterblir handling. kunskapsöversiktNär En om
bemötandet medfunktionshinder.16avpersoner

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.l
Översyn rörelse-och tillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.7
Integritet Effektivitet- skattebrott.9-
Självdeklarationoch kontrolluppgiñer

förenkladeförfaranden,12-
näringsrättsligafrågor.E-pengar 14-

myndighetEn 18gräns en-
Utbildningsdepartementet

för konst10Campus
Friståendeutbildningarmedstatlig tillsyn

olika områden.inom 1 l

Arbetsmarknadsdepartementet
Välfärdensgenusansikte.3

alltid Nivå- ochorganisationsspecifikaMän passar
medexempelfrån handeln.4processer

Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska ochsom resurser
maktdiskurser.5

makten dinTy Myten detrationellaär om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6

Kulturdepartementet
Samordning digital marksänd 17TV.av

Miljödepartementet
Grönanyckeltal- Indikatorerför ekologiskthållbartett
samhälle.15
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