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Resultater for tjenestemål tilknyttet hovedmål 1
Tabell 8: Resultatskjema tjenestemål under hovedmål 1
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Tjenestemål 1: Hensiktsmessige 
regelverk og avtaler 
Tolletaten forvalter, utvikler og håndhever egne 
regelverk. Vi håndhever også regelverk på vegne 
av samarbeidene myndigheter. Etaten jobber også 
internasjonalt på dette området, og har en tydelig 
rolle i arbeidet med utvikling av regler internasjonalt 
og tilpasning av disse til norske forhold.

Regelverkene skal operasjonaliseres lover og for-
skrifter ned til et praktisk brukernivå, slik at  
etterlevelse blir så enkelt som mulig. 

Brukerundersøkelsen viser generelt en resultat-
forbedring sammenlignet med 2020. De detaljerte 
vurderingene bekrefter den positive endringen i 
totaloppfatningen ift. om regelverk og avtaler  
oppfattes som hensiktsmessige. Flertallet av 
næringsdrivende opplever at regelverket er utformet 
for at næringslivet kan importere og eksportere  
effektivt. Andelen næringsdrivende som oppgir at  
regelverket er enkelt å forstå har styrket seg betyde-
lig sammenlignet med 2020.

47%
42%

39%
Regelverket er enkelt å forstå

2019 2020 2021

Figur 8-1: Regelverket er enkelt å forstå
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Regelverk som understøtter effektiv vareførsel 
og sikrer like konkurransevilkår anses som viktig 
for næringslivets oppfatning av regelverket som 
forståelig. De prioriterte virksomhetene opplever i 
større grad enn øvrige virksomheter at regelverket er 
utformet slik at de kan drive effektivt.

Brukerundersøkelsen gir inntrykk av at det er en 
relativt lav andel som oppfatter saksbehandling 
av varedeklarasjoner som konsistent. Den viser en 
tilsynelatende nedadgående trend som er av  
betydning med hensyn til likebehandling. 

Figur 8-2: Oppfattelse av Tolletatens saksbehandling av varedeklarasjoner
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Et flertall av respondenter anser ikke problemstill-
ingen som relevant (vet ikke/ubesvart). Korrigerer vi 
for denne gruppen, er andelen med en positiv  
oppfatning av saksbehandlingen stabil i perioden.
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Tjenestemål 2: Brukerorientert 
informasjon om regelverk og prosedyrer
Forståelse og etterlevelse av lover og regler øker når 
informasjon er lett tilgjengelig for aktører. Virksom-
heter oppgir å ha størst behov for informasjon om 
regelverk  og prosedyrer relatert til deklarering, 
tolltariffen og klassifisering.

Brukerundersøkelsen rettet mot næringslivet viser 
at de mest benyttede kontaktpunktene med etaten 
fortsatt er Veiledningsseksjonen per telefon, direkte 
dialog med kontaktperson eller saksbehandler og 
bruk av toll.no.

Andelen av virksomheter som oppgir at det er lett  å 
finne frem til informasjon om regelverk er 35 %. Det 
er bare 13 % som er uenig i påstanden. Det er en 
stor andel virksomheter som oppgir at påstanden 

ikke er relevant, ikke har vært i kontakt med Tolletat-
en eller har besvart (36 %).

For privatpersoner er informasjonsbehovet hoved-
sakelig relatert til import, netthandel og alkohol- og 
tobakskvote. De informasjonskanalene som i størst 
grad benyttes er nettsiden toll.no, Altinn, KvoteAp-
pen og Veiledningsseksjonen per telefon.

Hoveddelen av besøk på toll.no er knyttet til sider 
som er regelverksorienterte. Vi ser en liten nedgang 
fra 2020 til 2021.

Årsakene til endring er blant annet at antall side-
visninger som omhandler 350-kronersgrensen i 
2021 redusert med 60 % sammenlignet med 2020. 
Tilsvarende er tollrelatert informasjon om korona 
redusert 40 %.

Tabell 8-3: Antall økter på toll.no de siste fem årene (statistikk fra Google Analytics) 
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Figur 8-4: Utvikling i trafikk på fire aktuelle sider på toll.no (2017-2021)

Besøk på toll.no er fremdeles preget av pandemien. 
Spesielt har sider relatert til import økt kraftig. 
Importkalkulator har fortsatt en økning i 2021, mens 
netthandel er avtagende. 

Besøk på sider om regler for reisende (kvoter) er be-
tydelig redusert sammenlignet med 2019. Aktivite- 
ten økte i 2021, og vi ser at søkemønster samsvarer 
med reiserestriksjoner under pandemien. 

Denne utviklingen ser vi også i bruken av Kvote- 
Appen. I tillegg til å være en fortollingsapp, er ap-
plikasjonen et nyttig verktøy for å finne informasjon 
relatert til kvote, kvoteberegning og verdigrensen. I 
2021 ble det lansert en ny versjon av KvoteAppen, 
som også muliggjør fortolling av andre varer.

Tabell 8-5: Antall fortollinger i og antall nedlastninger av KvoteAppen
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Brukerundersøkelsen rettet mot befolkningen viser 
at 48 % av respondentene oppgir at det er lett å 
finne frem til informasjon om regelverket. Dette er 
en økning på to prosentpoeng sammenlignet med 
2020. Oppfattelsen av etatens publikumsservice er 
styrket med tre prosentpoeng. 33 % av responden-
tene vurderer denne som god. Dette er fortsatt noe 
lavt, men det er en relativt høy andel (35 %) som 
svarer «vet ikke» på spørsmålet om publikumsser-

vice. Trolig har mange ikke et tilstrekkelig erfarings-
grunnlag med Tolletaten til å vurdere dette.

Tilbakemelding på den informasjonen som formid- 
les via telefon og e-post er generelt gode. Publikum 
setter pris på at etaten har en veiledningstjeneste 
med forholdsvis korte ventetider, og servicegraden 
oppleves som god.

Tabell 8-6: Antall henvendelser til Veiledningsseksjonen

Tabell 8-7: Utvikling i bruk og trafikk i sosiale medier 

Tolletaten bruker også sosiale medier som Facebook, 
Instagram, Twitter og LinkedIn til å kommunisere, 
veilede og informere brukere målrettet. Gjennom 
sosiale medier når etaten en bredere målgruppe og 

fremstår mer tilgjengelig og åpen for publikum.
Det er positiv vekst i brukere og trafikk i sosiale medier. 
Dette er i tråd med etatens strategi om økt synlighet 
og målrettet kommunikasjon.
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Tjenestemål 3: Brukervennlig 
grensesnitt for tidlig 
informasjonsutveksling
Majoriteten av etatens brukere er godt fornøyd med 
effektiviteten i informasjonsutvekslingen med etaten 
(65%). 

Tolletaten arbeider med å videreutvikle brukervenn-
lige grensesnitt i digitale og selvbetjente løsninger for 
å bidra til økt etterlevelse, reduserte transaksjonskost-
nader og mer effektiv vareflyt. På et overordnet nivå er 
det små forskjeller mellom opplevelsen av effektivite- 
ten mellom de største bransjene etatene betjener.

Figur 8-8: Informasjonsutveksling uavhengig av kontaktform
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Brukerundersøkelsen for næringslivet viser at et 
stort flertall av virksomhetene opplever informa- 
sjonsutvekslingen med etaten som effektiv. Det er 
likevel forskjeller på hvordan de ulike segmentene og 
bransjene opplever informasjonsutvekslingen i de 
ulike informasjonssystemene og -kanalene.  

Samlet sett oppleves informasjonsutvekslingen med 
Tolletaten ved bruk av Altinn som mest effektiv. I 
transport- og spedisjonsbransjen har en stor andel 
av virksomhetene tett og regelmessig dialog med 
Tolletaten og er godt kjent med datasystemene. 
Disse aktørene er også godt fornøyde med etatens 
kjernesystemer TVINN og NCTS.  

Hos aktører som ikke like regelmessig importerer 
eller eksporterer varer, har etaten en større utfordring 
med opplevd effektivitet. Spesielt overfor varehandel, 
industri og bygg- og anleggsbransjen har etaten et 
utviklingspotensial og opplæringsbehov. Aktører i 
disse bransjene opplever informasjonsutveksling ved 
direkte fremmøte og bruk av TVINN og NCTS som 
mindre effektivt.

Tjenestemål 4: Korrekt og fullstendig 
informasjon om varer, varebærere og 
varestrømmer
Tolletaten mottar og registrerer store informasjons- 
mengder. Korrekt og fullstendig informasjon er et 
viktig grunnlag for at etaten skal kunne løse sam-
funnsoppdraget. 

Tolletaten korrigerer store beløp i deklarasjons- 
kontrollen, både ved inn- og utførsel. De største 
korrigeringene skyldes at deklarant oppgir for lav 
verdifastsettelse eller taster feil i TVINN-deklarasjo-
nen. Ved å korrigere tollverdien i fastsettelsesfasen 
unngår både næringslivet og Tolletaten å bruke 
ressurser på oppretting på et senere tidspunkt, samt   
sikrer korrekt handelsstatistikk. Deklaranter som 
gjør hyppige og gjentagende vesentlige feil følges 
opp, enten med veiledning eller sanksjonering.

Tabell 8-9: Korrigert tollverdi etter kontroll av innførselsdeklarasjoner i TVINN

Det er et fåtall deklarasjoner som gir de største 
endringene i korrigert tollverdi. Dette indikerer at den 
generelle kvaliteten på informasjonen om varever-
dier som innrapporteres til Tolletaten i TVINN er av 

god kvalitet. Videre understøtter dette at vesent-
lighet ivaretatt i form av gode mekanismer for raskt 
å fange opp og korrigere feil.
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Tjenestemål 5: Korrekt og rettidig 
vedtak
Korrekte og rettidige vedtak er en forutsetning for å 
ivareta rettssikkerheten til etatens brukere, og bidra 
til at aktørene lettere kan etterleve regelverket. Ved å 
fatte riktig vedtak i første instans reduserer Toll- 
etaten merkostnader for aktører og staten.

Etaten legger stor vekt på kvalitet i saksbehandling. 
Kontroll av vedtak som tilfredsstiller retningslinjene 
for god saksbehandling indikerer høy kvalitet. Det er 
avdekket noen mindre mangler i enkelte sakstyper. 
Mangler er fulgt opp, og tiltak er iverksatt.

Tolletaten skal behandle søknader om bindende 
klassifisering (BKU) i henhold til tolltariffen innen 90 
dager. Vedtaket er bindende, og gir næringsli- 
vet visshet om at det varenummeret de bruker er 
korrekt. Dette gir næringslivet grunnlag for blant 
annet å kunne kalkulere korrekt kostnad på varen 
ved innførsel. 

Det er i 2021 behandlet 2 743 søknader om BKU, 
hvorav 99 % er behandlet innen 90 dager. Resultatet 
er på samme nivå som i 2020, og antall søknader 
har økt med 750.

Resultater for tjenestemål tilknyttet hovedmål 2
Figur 8-10: Resultatskjema for tjenestemål under hovedmål 2
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Tjenestemål 6: Tolletaten er synlig og 
forebyggende til stede
Årets innbyggerundersøkelse viser at 68% mener at 
etaten er synlig og forebyggende tilstede. Dette er en 
positiv utvikling fra 57% i 2019 og 63% i 2020.

Mulige årsaker til at befolkningen opplever etaten 
som synlig kan være høy tilstedeværelse av uni-
formerte etater på grensen pga. pandemien og 
hyppig medieomtale av situasjonen ved grenseover-
gangene. Videre har det vært flere presseoppslag 
om etatens beslag. Etatens maritime tilstedeværelse 
har økt betydelig gjennom flere seilingstimer. I tillegg 
er det gjennomført kontroller på steder hvor det 
tidligere ikke har vært gjennomført kontroll, samtidig 
som bruken av synlig tilstedeværende uniformerte 
tjenestebiler har økt. TV-serien toll antas også å ha 
bidratt positivt til etatens synlighet for publikum.

Vi vurderer resultatene for tjenestemålet som til-
fredsstillende.

Tjenestemål 7: Treffsikker 
objektutvelgelse i alle varestrømmer
Tolletaten gjør objektsutvelgelse på bakgrunn av 
kunnskapsbaserte risikovurderinger og vurderer 
følgelig varestrømmene bredt. Treffsikker objektsut-
velgelse bidrar til å avdekke overtredelser, og danner 
også et grunnlag for å skape økt oppfattet opp- 
dagelsesrisiko blant reisende og næringsdrivende. 
Samtidig skal målrettet kontroll bidra til en mer 
effektiv vareflyt og lavere transaksjonskostnader for 
brukerne.

Resultatindikatorene for treffssikker objektutvel-
gelse viser at etaten i 2021 har avdekket 34 alvorlige 
overtredelser ved deklarasjonskontroll, 224 ved 
grensekontroll og 117 i postforsendelser. I tillegg ser 
vi av tabellen nedenfor at treffprosenten i grensekon-
trollen ligger på nivå med tidligere år.

 

Tabell 8-11: Treffsikker objektutvelgelse
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I tillegg er publikums opplevelse av treffsikkerhet be-
tydelig bedret. Årets innbyggerundersøkelse viser en 
markant økning i andelen som mener at Tolletaten 
har treffsikker objektutvelgelse. Det kan være flere 
mulige årsaker til denne økning, men sett i lys av at 
svært få faktisk har reist de siste to årene, samt at 
tv-serien TOLL sammenfaller med økningen, er det 

nærliggende å anta at det siste har hatt størst effekt. 
I tillegg kan positiv medieomtale av beslag bidra til 
opplevelsen av treffsikre kontroller.

Resultatene for målet vurderes derfor som tilfreds- 
stillende.

Figur 8-12: Publikums opplevelse av treffsikre kontroller

Tjenestemål 8: Situasjonstilpasset 
kontroll
Tolletaten har et mål om at gjennomføring av kon-
troll skal tilpasses risikobildet og aktørenes egenart. 
Kontrollmetodikk og virkemidler skal tilpasses 
situasjonen og det skal benyttes så lite inngripende 
metoder som tilgjengelig utstyr tillater, sett i forhold 
til objektene og risikoen de representerer. Tolletatens 
plassering og tilgang på taktisk infrastruktur, slik som 
kontrollfasiliteter, fremkomstmidler (kjøretøy mv.) og 
teknisk kontrollutstyr, skal blant annet understøtte 
etatens ambisjoner om situasjonstilpasset kontroll-
virksomhet og treffsikre og effektive kontroller.
     

For å belyse ansattes oppfatning av graden av 
situasjonstilpasning av kontrollen gjennomfører 
etaten årlige  spørreundersøkelser blant de ansatte i 
grensekontrollen. Resultatene fra ansatt- 
undersøkelsen gir grunnlag for å vurdere mål- 
oppnåelsen som tilfredsstillende ift situasjonstilpas-
set kontroll. 
 
Undersøkelsen viser at de aller fleste ansatte op-
plever at den mest effektive lokasjonen blir valgt for 
gjennomføring av kontroll, men at det er  potensial 
for forbedringer ved enkelte tollsteder. Videre utbyg-
ging av kontrollfasiliteter og investering i kontrollut- 
styr, samt bruk av bemanningen på tvers av geo-
grafi, vil avhjelpe dette forholdet.   
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De ansatte i grensekontrollen oppfatter fortsatt 
at hovedtyngden av vår oppmerksomhet er rettet 
mot ulovlige og høyt beskattede varer. Årets un-
dersøkelse viser også at vi har økt oppmerksomhet 
på kontroll av eksport av varer med norsk opprin-
nelse, varer i transitt gjennom Norge, midlertidig inn- 
førsel og masker i TVINN sammenlignet med i fjor. 
Hovedårsaken til dette er at kontrollprioriteringene 
som ble utarbeidet for 2021 har bidratt til et mer 
balansert grunnlag for objektsutvelgelsen. De fleste 
ansatte kjenner prioriteringene og mener de bidrar til 
økt motivasjon.
  
De ansatte opplever stor grad av fleksibilitet med 
tanke på å kunne tilpasse kontrollen til trafikkbildet, 
lokale forhold, objektsutvelgelse, bruk av virkemidler 
og HMS. Videre opplever de fleste at lokale kolle-
gaer, lokal profilering, lokal etterretningskontakt og 
operasjonssentral er viktige bidragsyterne til god 
etterretningsinformasjon.
  
Undersøkelsen viser også at de ansatte har et 
bevisst forhold til hvor inngripende virkemidlene kan 
oppleves for kontrollobjektet. 
  
På de fleste tollsteder har vi tilgang til kvinnelige 
og mannlige ansatte, slik at vi i all hovedsak kan 
gjennomføre kontroller av reisende uavhengig av 
kjønn. På enkelte mindre tollsteder er dette imidler-
tid ikke mulig pr. i dag, noe etaten vil ta hensyn til i 
forbindelse med fremtidige bemanningsendringer 
og rekruttering. Når det gjelder kontroll av sårbare 
grupper (barn/unge og personer med nedsatt 
funksjonsevne) føler de fleste ansatte seg trygge 

i kontrollgjennomføringen. Etaten er opptatt av at 
våre ansatte skal føle seg komfortable ved gjennom-
føring av denne typen kontroller og det er viktig å 
opprettholde den gode kompetansen innenfor dette 
området.   
 
Hovedvekten av de ansatte mener at etaten har 
tilstrekkelig oppmerksomhet på etnisk profilering. 
Brukerundersøkelsen viser at publikum i mindre grad 
er overbevist om at etatens ansatte likebehandler 
alle individer uavhengig av deres språk, livssyn, et-
niske- eller kulturelle tilhørighet. Det er imidlertid en 
positiv utvikling fra 36 prosent i 2019 til 39 prosent i 
2020 og 45 prosent i 2021. 

En del av de ansatte svarer at de jevnlig/ofte får 
negative kommentarer fra kontrollobjektene knyt- 
tet til etnisitet, nasjonalitet, klesdrakt, religion mv. 
Samtidig viser undersøkelsen at et stort flertall av de 
ansatte gjør objektsutvelgelse uten frykt for represa-
lier fra kontrollobjektene.
  
De fleste ansatte mener at de i evner å tilpasse 
kontrollen til den smuglingsrisiko kontrollobjektet 
representerer og egenskapene ved det enkelte 
kontrollobjekt. Det største forbedringspotensialet for 
situasjonstilpasset kontroll knytter seg til tollsteder 
med dårlige kontrollfasiliteter, utstyr og tilstrekkelig 
bemanning. Kontrollene er svært krevende på loka- 
sjoner uten kapasiteter som kontrollhall, skanner 
eller hundeekvipasjer.
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Tjenestemål 9: Virkningsfull 
sanksjonering og oppfølging ved 
regelbrudd 
Tydelig sanksjonering ved regelbrudd reduserer 
risiko for gjentakelser og bidrar til økt etterlevelse. 
Det er derfor et viktig mål å oppnå virkningsfull 
sanksjonering og oppfølgning ved regelbrudd.

Det er vanskelig å vurdere virkningene av sanksjo-
nering, da det ikke er enkelt å verifisere om de som 
begår mindre lovbrudd (forenklet forelegg) faktisk 
etterlever regelverket ved senere tilfeller. 

Brudd på tolloven sanksjoneres som oftest med 
med  ileggelse av forenklet forelegg  for reisende 
eller  overtredelsesgebyr for næringsdrivende. Det er 
politiet som etterforsker og eventuelt sanksjonerer 
forholdene som anmeldes.

Ved sanksjonering av personer bosatt i utlandet kan 
innkrevingen av forenklet forelegg være vanskelig.  
Forelegg utstedt av politiet vil imidlertid kunne gi 
grunnlag for utvisningsvedtak hos politiet som følge 
av straffereaksjon og oppfølging av tollsaker. Dette 
forutsettes å ha oppdragende effekt også i krimi- 
nelle miljøer.

Oppfølgning av anmeldelser og avgjørelser indikerer 
at påtalemyndigheten generelt følger opp saker fra 
tollmyndighetene godt. Det er etablert god kommu-
nikasjon og løsninger for å sikre at det lar seg gjøre 
raskt og effektivt der det er hensiktsmessig. I de 
fleste varestrømmer er henleggelsesandelen mel-
lom 0 til 6 %.  Et par områder utpeker seg fremdeles 

med et forbedringspotensial når det gjelder effektiv 
og virkningsfull oppfølgning.

Det første er oppfølgning av postbeslagene, som 
utgjør godt over halvparten av forholdene som er 
anmeldt. Hele 90 % av disse saksforholdene hen-
legges, som oftest grunnet manglende kapasitet, 
bevisets stilling eller ukjent gjerningsperson. For-
holdet er adressert i dialogen mellom etatene. Den 
høye henleggelsesandelen medfører at virkningsfull 
sanksjonering uteblir mht. den preventive effekten 
som en straffereaksjon anses å ha. Dette vil kunne 
påvirke etterlevelsrisikoen. Samtidig ivaretas etatens 
samfunnsbeskyttende rolle ved at varene i samtlige 
saker beslaglegges og overleveres påtalemyndighe- 
ten for videre håndtering, slik at ulovlige og restrik- 
sjonsbelagte varer ikke når markedet. Det antas å ha 
en effekt i seg selv overfor den/de som har økonomisk 
og annen interesse av at forsendelsen kommer frem. 

Utfordring knyttet til saker hvor sjåfør av transport-
middelet mottar straffereaksjon og varene ikke 
inndras overfor lovovertreder eller eier, har ikke es-
kalert ytterligere gjennom 2021. Det antas å skyldes 
redusert trafikkbilde som følge av pandemien. Samt 
at slike transporter i en periode bl.a. ble bortvist fra 
grensen i forbindelse med politiets personkontroll. 
Problemstillingen har imidlertid betydelig historikk 
og oppfølging, og overvåkes videre.

Det er i 2021 utstedt 292 overtredelsesgebyr, mot 
877 i 2020. Nedgangen i antall overtredelsesgebyr 
skyldes i hovedsak at det er avdekket færre saker i 
forbindelse med brudd på melde- og fremleggelses-
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plikten ved grensepassering. Årsaken er pande-
mien, som har medført færre grensepasseringer av 
transportmidler, samt at Tolletaten har økt bistand 
til andre etater på grensen og gjennomført færre 
kontroller.

Resultater for tjenestemål tilknyttet hovedmål 3
Figur 8-13:  Resultatskjema hovedmål 3

Tjenestemål 10: God koordinering med 
samarbeidende myndigheter
I 2021 har vi gjennomført etatsledermøter med blant 
annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB), Fisk-Toll-Skatt-samarbeidet, Landbruks-
direktoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Politidirek-
toratet, Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Samarbeidet rapporteres som gjensidig til-
fredsstillende.  Vi har også formalisert samarbeidet 
med Helsedirektoratet, Nasjonal Kommunikasjons-
myndighet (NKOM) og Patentstyret gjennom nylig 
inngåtte samarbeidsavtaler og etatsledermøter.  

Nasjonal beredskap og Tolletatens rolle som sam-
funnssikkerhetsaktør har stått sentralt i 2021. Tolle-
taten er medlem av Sentralt Totalforsvarsforum, og 
har i tillegg deltatt i Forsvarets øvelse Polaris Gram 

2021, både i planleggingsløpet og øvelses- 
gjennomføring. Under øvelsen var Tolletaten repre-
sentert med til sammen fire liaisoner ved Forsvarets 
Operative Hovedkvarter (FOH). Tolletaten har deltatt 
i planlegging av øvelse Cold Response 2022, og vi 
deltar for øvrig i et tverrsektorielt arbeid om militær 
mobilitet i Europa, hvis formål er å digitalisere pro- 
sessen med EU-formular 302, og senere harmoni-
sert med NATO-formular 302. 

Under liaisonering i FOH fikk Tolletaten tilbud fra Sjø-
forsvaret om å bruke deres kurs i CBRN-beredskap 
(beredskap innen kjemikalier, biologiske, radiologiske 
og nukleære stoffer) for eget personell.  Kurset har 
vært under utprøving i Tolletaten, og vil bli imple-
mentert i Tolletatens kursportefølje i 2022. 
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Tolletaten har videreført dialogen med Heimev-
ernsstaben (HV-Stab) fra 2020, og vil identifisere 
eventuelle samarbeidsflater i forbindelse med 
grensenære oppdrag. Pandemien har synliggjort at 
etatene har et slikt potensiale for samarbeid, og da 
særlig i forbindelse med Forsvarets bistandsplikt til 
Tolletaten. Som følge av begrensninger på grunn av 
pandemien har ikke dette arbeidet kommet så langt 
som vi skulle ønske, og det vil bli arbeidet videre 
med i 2022.

Grensetollsamarbeidsavtalen, som trådte i kraft 
i 1959 og 1968, er fremdeles et viktig bidrag til 
effektiv klarering og kontroll av varetransporter ved 
landeveis grensepassering mot Sverige og Finland. 
Også under pandemien har samarbeidet fungert 
godt, særlig opp mot praktisk tilrettelegging, og par-
tene har vist fleksibilitet, samarbeidsvilje og -evne 
for at vareførselen har kunnet passere sømløst over 
grensen.

Kvalitetsgjennomgang med utvalgte 
samarbeidspartnere 
I 2021 har vi gjennomført 14 etatsledermøter, og 
med samarbeidsaktører vi tidligere ikke har hatt for-
malisert samarbeid med. I disse møtene evalueres 
samarbeidet, og vi opplever at det rapporteres som 
gjensidig tilfredsstillende. Møtene legger til rette for 
fruktbare diskusjoner om prioriteringer og forvent-
ninger, noe som også tydeliggjør grensesnittet 
mellom etatene. 

Under pandemiens behov for å håndtere personkon-
troll langs grensen, ble det utarbeidet en beredskap-

splan som gir retningslinjer om nivådelt stenging av 
utvalgte grenseoverganger. Formålet med bered-
skapsplanen var å styrke politiets og Tolletatens 
evne til å kunne gjennomføre en ressurseffektiv 
grensekontroll under den nasjonale håndteringen 
av pandemien, uten at forsyningssikkerheten og 
vareførselen inn og ut av landet rammes unødig.  
Tolletaten har fått gode tilbakemeldinger på vår 
innsats i dette samarbeidet. 

Tolletaten har særlig hatt samarbeidet med politiet i 
fokus, og har formalisert dette gjennom etatsleder-
møter, og andre faste ledermøter. Arbeidet har vært 
innrettet mot effektivisering av postforsendelser, 
utvikling av lokale samarbeidsavtaler, digitalisering 
av grensesnitt i forbindelse med anmeldelser og 
overlevering av beslag, samt avklaringer av saker 
som dukker opp i den operative virksomheten. 
Samarbeidet vurderes som positivt, men fremde-
les med et potensial for optimalisering. Arbeidet vil 
fortsette i 2022. 

Til tross for positiv utvikling innen området «sa-
marbeidende aktører», ønsker Tolletaten å videre-
utvikle samarbeidet med andre myndigheter og 
organisasjoner. Tolletatens langsiktige ambisjon 
er å etablere omforente prioriteringer med de ulike 
regelverkseierne, og utvikle mest mulig koordinerte 
og strømlinjeformete prosesser på tvers av ansvar-
sområdene mellom de samarbeidende myndigheter 
og Tolletaten.


