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Synpunkter

Den kompletterande regleringen innebär att Migrationsverket får en ny roll
som gränsförvaltningsmyndighet och ska i denna roll samverka med
Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården och
Frontex.
Migrationsverket välkomnar det fördjupade samarbetet med
gränsförvaltningen eftersom detta är frågor som är i ökat fokus inom EU
och nationellt berör flera myndigheters ansvarsområden.
Vi ser samtidigt behov av att Migrationsverkets roll, prioriteringar och
inriktningar inom området för gränsförvaltningen förtydligas ytterligare
genom instruktion och/eller regleringsbrev. En sådan inriktning underlättar
det vidare arbetet mellan myndigheterna för att samordna och hantera
uppdraget. Vi gör också bedömningen att behovet av personal från de olika
myndigheterna och behovet av insatser kommer vara svårt att planera i tid
och rum och insatser kan komma att beslutas med kort varsel. Därmed är det
också svårt att beräkna hur många som behöver utbildas och hållas i
beredskap på respektive myndighet.
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Vi vill också uppmärksamma på det arbete som för närvarande bedrivs inom
ramen för regeringens uppdrag Ju2019/02044/PO att samordna
genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar, där de samverkande
myndigheterna verkar för att beslut om EU:s informationssystem för gränser
och säkerhet genomförs. Detta arbete är omfattande, med inte minst
tekniska och juridiska utmaningar och sträcker sig över en lång tid. Det
ställer också krav på ett väl fungerande samarbete mellan berörda
myndigheter, vilka är flera av gränsförvaltningsmyndigheterna. Det framgår
inte uttryckligen av promemorian om detta arbete ska omfattas av det nu
föreslagna regeringsuppdraget. Vi vill här främst uppmärksamma på det

Migrationsverket
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se

2 (2)

pågående samordningsuppdraget vid utformning av ett nytt
regeringsuppdrag inom ett område som delvis är överlappande.
När det gäller arbetsrättsliga frågor vid utlandsstationering vore det bra om
Arbetsgivarverket får möjlighet att ensa de statliga myndigheternas rutiner.
Migrationsverket delar slutligen utredningens bedömningar gällande
säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av verksjuristen Helene Hedebris. I den slutliga
handläggningen har rättschefen Carl Bexelius deltagit.
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