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Oppgaver i forbindelse med den kommende Schengenevalueringen
Rapportering innhentes i henhold til de rapporteringskrav
som fremgår av dette brev, samt etter nærmere dialog
440

BAKGRUNN

Norge vil være gjenstand for en ny Schengen-evaluering i 2022.
Evaluering av Schengen-statenes etterlevelse av forpliktelsene etter Schengen-avtalen
og tilknyttet regelverk er en forpliktelse som påhviler alle Schengen-stater. Den forestående evalueringen av Norge vil gi en viktig oppdatering av hvordan Norge følger opp
sine forpliktelser etter til Schengen-regelverket.
Departementet legger til grunn at oppfølgingstiltak fra tidligere evaluering av Norge nå
er gjennomført - eller pågår - slik at disse vil være tilfredsstillende utkvittert når den nye
evalueringen nå foretas.
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Vi er for øvrig tilfreds med at tidligere evalueringer klart har indikert at Norge ivaretar
sine Schengen-forpliktelser på en god måte.

2.

DIREKTORATETS OPPGAVER VED EVALUERINGEN

I den kommende evalueringen ber vi direktoratet
 koordinere det samlede arbeidet med å forberede og gjennomføre evalueringen
av Norge,
 sørge for at Norge er riktig representert i aktuelle arbeidsgrupper og komiteer
der Norge samarbeider med EU, herunder også med mulig representasjon fra
departementet der dette kan fremstå som hensiktsmessig, og se til at norske
delegasjoner i den forbindelse samhandler med aktuelle EU organer på en
hensiktsmessig måte,
 ta ansvaret for at politiet er tilstrekkelig godt forberedt til evalueringsprosessen,
 koordinere arbeidet med å svare på spørreskjemaet som EU sender ut.
Ansvaret for nødvendige, faglige forberedelser i andre etater enn politiet ligger i vedkommende fagetat. Dette omfatter også utarbeiding av utkast til svar på fagrelaterte
spørsmål i spørreskjemaet. Politidirektoratet kommuniserer direkte med aktuelle fagetater om dette. Aktuelle fagetater må påregne å delta under inspeksjonsbesøkene.
Utkast til samlet besvarelse av spørreskjemaet og tilhørende vedlegg skal kvalitetssikres i Justis- og beredskapsdepartementet før det sendes EU. Kapitlene i spørreskjemaet som besvares av etater som Politidirektoratet ikke har fagansvaret for skal
være kvalitetssikret hos relevant overordnet myndighet før skjemaet sammenstilles for
oversendelse til Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg skal spørreskjemaet og
tilhørende vedlegg ha gjennomgått språkvask (engelsk) før oversendelsen til
departementet.
Justis- og beredskapsdepartementet ber om å motta skjema og vedlegg for godkjenning
innen to uker før fristen for oversendelse til EU løper ut.
Departementet legger til grunn at det finner sted en egnet dialog i forbindelse med
eventuelle tilleggsspørsmål fra Kommisjonen, og som et ledd i oppfølgningen etter at
rapportene foreligger.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Dag Egil Adamsen
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