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Oppdragsbrev nr. 10/2019
Oppdrag
Utarbeidelse utkast til en nasjonal strategi for den
helhetlige grenseforvaltningen
Tilbakemeldingsfrist Statusrapportering første gang i årsrapporten for 2019,
deretter i tertialrapportene for 2020
Budsjettkapittel
Bakgrunn for oppdraget
Justis- og beredskapsdepartementet viser til oppdragsbrev nr. 7/2016 hvor direktoratet
ble bedt om å ivareta det praktiske og faglige ansvaret som arbeidet med Schengenevalueringen medfører.
Forordning (EU) nr. 2016/1624 om Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)
etablerer de generelle prinsippene for europeisk helhetlig grenseforvaltning/Integrated
Border Management (IBM).
Det følger av artikkel 3 i ovennevnte forordning at alle Schengen-land skal utarbeide en
nasjonal IBM strategi. De nasjonale strategiene skal se hen til den tekniske og
operasjonelle strategien utarbeidet av Det europeiske grense- og kystvaktbyrået i mars
2019, og til EUs overordnede rådskonklusjoner for strategien fra våren 2018.
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Departementet har registrert at Schengen-evalueringen høsten 2017 påpekte at Norge
mangler en samlet nasjonal strategi for helhetlig grenseforvaltning, og en sentral del av
oppfølgingen av evalueringen vil derfor være å etablere dette. Departementet ber derfor
direktoratet utarbeide utkast til en slik strategi i forbindelse med den øvrige
oppfølgingen av Schengen-evalueringen. Det forutsettes at andre aktører med ansvar
innenfor grenseforvaltningen blir nært involvert i prosessen.
Det er fra EUs side besluttet at de nasjonale strategiene vil bli gjenstand for en tematisk
evaluering i løpet av vinteren 2019/2020.
Beskrivelse av oppdraget
Politidirektoratet bes:
 Utarbeide utkast til en nasjonal strategi for den helhetlige grenseforvaltningen
slik det fremgår av EBCG-forordningen 2016/1624, innen de frister som er satt
av EU i forbindelse med den tematiske Schengen evalueringen i 2019. Strategien
skal legge grunnlaget for en videre prosess med implementering av helhetlig
grenseforvaltning.


Samarbeide med aktuelle fagetater der dette er nødvendig for utformingen og
iverksettelsen av strategien og tiltaksplanen.



Foreta nødvendige avklaringer med eget eller andre fagdepartement i spørsmål
hvor slik avklaring er påkrevet eller i spørsmål hvor det er behov for avklaringer
mellom departementer.
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