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Statsbudsjettet 2020 - Tolletaten - supplerende tildelingsbrev nr. 1   

 

Vi viser til tildelingsbrevet til Tolletaten for 2020, e-post til Tolldirektoratet av 23. mars 2020 

hvor etaten er bedt om en vurdering av om det er konkrete bestillinger og rapporteringskrav i 

tildelingsbrevet som det vil være krevende å gjennomføre/oppfylle i det pågående 

koronavirusutbruddet og ev. forslag om utsettelser eller endringer, og Tolletatens svar av 

31. mars 2020.  

 

Finansdepartementet legger stor vekt på at etatene skal kunne ivareta sine kritiske oppgaver. 

Departementet har derfor vurdert rapporteringskrav og bestillinger i tildelingsbrevet for 2020 

med sikte på å redusere arbeidsbelastningen for Tolletaten i en krevende situasjon.  

 

Nedenfor følger enkelte endringer i tildelingsbrevet til Tolletaten for 2020. 

 

Elektronisk nærvær ved alle landeveis grenseoverganger (s. 6) 

Tolletaten viser til at det er utarbeidet et utkast til evaluering, men siden løsningen for 

skiltlesende kameraer ikke er fult utbygget, og ny prosesseringsløsning ble implementert sent 

i 2019, dekker ikke utkastet til evalueringen alle gevinstområdene. Tolletaten ønsker å 

gjennomføre supplerende evalueringsaktivitet for å heve kvaliteten på evalueringen, men viser 

til at dette er svært krevende under den pågående koronasituasjonen. 

 

Tolletaten foreslår en underveis evaluering med frist 30. september 2020 og en fullstendige 

evaluering når løsningen har virket i to år, tentativt innen utgangen av 2022. 

 

Departementet slutter seg til at den fullstendige evalueringen ikke gjennomføres før løsningen 

har virket i to år. Vi presiserer at det er denne evalueringen som vil danne grunnlaget for en 

vurdering av behovet for eventuelle regelverksendringer med tanke på elektronisk nærvær (jf. 

tildelingsbrevet). Det vil således måtte gjøres senere. 

 



Side 2 

Departementet slutter seg videre til at det er underveis evalueringen som gjennomføres innen 

fristen 30. september 2020. Departementet presiserer at dette innebærer en evaluering i tråd 

med det som er forespeilet Stortinget.  

 

Evalueringen er omtalt i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 13.5.5, da hjemmel for seks måneders 

lagringstid ble tatt inn i tolloven § 13-12. Det er uttalt: "Departementet er enig med 

Datatilsynet i at det bør foretas en evaluering av ordningen når den har virket over noe tid. 

Departementet legger derfor opp til en evaluering av ordningen når den har virket i to til tre 

år. En del av evalueringer bør være en analyse av hvilken effekt det har for oppnåelsen av 

formålet med ordningen å henholdsvis øke eller redusere lagringstiden fra seks måneder." 

 

Endret lagringstid trådte i kraft 1. januar 2017 og vi legger til grunn at ordningen har virket, 

om enn ikke fullt utbygget, i mer enn tre år allerede. På bakgrunn av virusutbruddet kan en 

utsettelse til september aksepteres, men Tolletaten da må evaluere ordningen basert på 

hvordan den har fungert fra iverksettelsen. Det vil si at den såkalte underveisvurderingen må 

være så fullstendig som mulig, for å oppfylle det som er uttalt overfor Stortinget. Som det 

fremgår der bør en del av evalueringen være en analyse av hvilken effekt det har for 

oppnåelsen av formålet med ordningen å henholdsvis øke eller redusere lagringstiden. 

Dersom grunnlaget for evalueringen er mangelfullt kan det trekkes frem i evalueringen.  

 

Evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i alle underliggende etater (s. 10) 

Denne evalueringen vil ikke bli igangsatt i 2020. 

 

Digitalisert systemstøtte på kontrollområdet og ekspressfortolling (s.10 og 11) 

I henhold til milepælsplanen for Ekspressfortollingsprosjektet er fristen 30. juni 2020 for 

montering av grensepasseringsutsyr (ANPR-kameraer, skilt og lys) og oppstart av pilot for 

ekspressfortolling på Svinesund grenseovergang. Nytt tidspunkt for oppstart av pilot vil være 

avhengig av når korona-situasjonen tilsier at montering av lokalt utstyr kan starte opp igjen. 

Tolletaten tar sikte på oppstart av pilot 31. oktober 2020. 

  

Oversende oversikt over forhold som er tatt opp i Riksrevisjonens regnskapsrevisjon for 2019 

(s. 13) 

Denne bestillingen utgår. 

 

Generelt 

Finansdepartementet legger generelt til grunn at Tolletaten løpende vurderer hvilke oppgaver 

som er mest kritiske og som bør prioriteres i den pågående virussituasjonen. Departementet 

minner om at etaten straks må ta kontakt med departementet uavhengig av fastsatte 

rapporteringstidspunkter dersom det skulle oppstå alvorlige avvik eller uforutsette situasjoner, 

jf. tildelingsbrevet punkt 6.3. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Henrik Scheel  e.f. 

Finansråd 
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