
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Leveringsadresse 

Varemottak 

Akersgata 59 

0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Politiavdelingen  

Knut Anders Moi 

22 24 54 78 

KnutAnders.Moi@jd.dep.no 
 

 

 

Politidirektoratet 

Postboks 2090 Vika 

0125 OSLO 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 18/28 - KAM 09.09.2019 
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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 Schengen-

evalueringen 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. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 

 

Dag Egil Adamsen 

avdelingsdirektør 

 

Kopi til Riksrevisjonen 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	bkmLand
	sgr_beskrivelse
	uoff
	Spg_paragrafID
	bkmDate
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivsakID
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	bkmStart
	bkmRegards
	bkmElektroniskSignatur
	bkmKopiTil

