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Näringsdepartementet

EU-kommissionens förslag om olika fonder m.m.
Tullverket har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag om
olika fonder m.m. Verket ber att få framföra följande synpunkter rörande dels
fonden för inre säkerhet, dels instrumentet för gränsförvaltning och visering.
Vad gäller övriga delar av remissen gör Tullverket bedömningen att verket inte
är direkt berört av förslagen. Tullverket avstår därför från att lämna några
synpunkter i de delarna.
Fonden för inre säkerhet
Tullverket är en partnerskapsmyndighet enligt förordningen (2016:10) om
förvaltning av fonden för inre säkerhet, och som sådan välkomnar Tullverket
förslaget till ny förordning om inrättande av en fond för inre säkerhet (ISF) för
perioden 2021-2027.
Tullverket anser att målen i förslaget till fond för 2021-2027 är tydliga och att
genomförandeåtgärderna är relevanta. Det är positivt att 60 procent av
finansieringsramen anslås för delad förvaltning. Det medför att
partnerskapsmyndigheterna för ISF-fonden även fortsättningsvis kan ha en nära
samverkan med fondsekretariatet för att dra största möjliga nytta från fonden
och med så lite administration som möjligt.
För Tullverket innebär förslaget fortsatta möjligheteter till stöd från fonden för
att stärka och utveckla vår verksamhet inom brottsbekämpning. Möjligheten
för myndigheter att få driftsstöd för underhåll och personalkostnader inom de
särskilda målen för fonden är positivt. Den, i förhållande till perioden 20142020, utökade medelstilldelning kan komma att innebära ett något ökat
nationellt merarbete för Tullverket som partnerskapsmyndighet för ISF-fonden,
t.ex. för att bedöma ansökningar.
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Bilaga V
Indikator (3) Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av
gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ.
Här kopplas inte narkotikabeslagen till stöd från fonden vilket är förståeligt
med tanke på svårigheten det skulle innebära. Att uppgifterna ändå samlas in
kan dock komma att tolkas som att de har gjorts som ett resultat av fonden.
Tullverket använder en modell från år 2000 för att räkna fram samhällsnyttan
för bl.a. beslag av narkotika. I beräkningen görs ingen distinktion av om beslag
har gjorts med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan
brottsbekämpande organ eller inte. Det finns anledning att se över denna
indikator så att den förstås på ett likvärdigt sätt bland berörda i MS som ska
rapportera uppgifterna.

Bilaga VIII
Indikator (7) Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av
gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ.
Angående indikator 7, se kommentar ovan till indikator 3 i bilaga V.

Indikator (11) Antal handböcker om bästa praxis och utredningsmetoder,
standardrutiner och andra resurser som utarbetats med stöd från fonden till
följd av samverkan mellan olika organisationer i hela EU.
Tullverket ifrågasätter nyttan med indikator 11 och ser gärna att den stryks.
Instrumentet för gränsförvaltning och visering
Tullverket ser positivt på förslaget till förordning om inrättandet, som en del av
Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd
för gränsförvaltning och visering. Fonden kommer bl.a. att kunna bidra till
genomförandet av den nationella strategin för integrerad gränsförvaltning där
Tullverket är en av de berörda nationella myndigheterna.
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Ärendets handläggning
I ärendets slutliga handläggning har deltagit den vikarierande
generaltulldirektören Göran Ekström (beslutande), överdirektören Fredrik
Holmberg, den ställföreträdande chefsjuristen Annika Jonsson, verksjuristen
Mikael Jeppsson (föredragande) och sakkunnig Peter Kröjs.
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