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Den felles integrerte risikoanalysemodellen (CIRAM) utviklet 
av Frontex er beskrevet i to dokumenter. Den første (ven-
stre) gir en generell beskrivelse av modellen, mens den andre 
(høyre) fokuserer på hvordan modellen kan brukes i praksis 
ved å skissere strukturen og verktøyene som skal anvendes. 
Dette heftet er et sammendrag av disse to dokumentene.
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Innledning

Formålet med en felles integrert risikoanalysemodell (Common Integra-
ted Risk Analysis Model, CIRAM) er å få på plass en klar, åpen metodikk 
for risikoanalyse for å legge til rette for effektiv informasjonsutveksling og 
effektivt samarbeid på området grensesikkerhet. CIRAM søker å fremme 
en felles forståelse av risikoanalyse og bidra til en mer enhetlig forvalt-
ning av de ytre grenser. Utviklingen og gjennomføringen av CIRAM er en 
juridisk forpliktelse i henhold til artikkel 4 i Frontex-forordningen.

Artikkel 4 i Frontex-forordningen
(EF 2007/04)

Risikoanalyse

Byrået skal utvikle og anvende en felles integrert risikoanalysemodell. Det skal 
utarbeide både generelle og særlig tilpassede risikoanalyser som skal legges fram 
for Rådet og Kommisjonen. Byrået skal ta hensyn til resultatene av den felles in-
tegrerte risikoanalysemodellen når det utarbeider fellesemnene i læreplanen for 
opplæring av grensevakter.

Hva betyr CIRAM?

Selv om lovgiveren ikke har definert begrepene, er følgende definisjoner 
lagt til grunn ved utviklingen av versjon 2.0:

“Felles” viser til en metodikk utviklet av medlemsstatene og Frontex, 
som kan anvendes både på nasjonalt plan og på EU-plan.

“Integrert” viser til Frontex’ mål om å fremme en integrert grensefor-
valtning som sikrer et ensartet høyt nivå av kontroll over de ytre gren-
ser. En integrert tilnærming til risikoanalyse skaper forbindelse med andre 
rettshåndhevingsorganer / myndigheter som er til stede på grensene, og 
andre myndigheter som tar seg av spørsmål knyttet til migrasjon, som 
tollvesen, innvandringsmyndigheter og politi.

“Risikoanalyse” viser til en systematisk granskning av risikoelementer 
som grunnlag for beslutningstaking.

“Modell” viser til et analytisk rammeverk som definerer et felles vokabu-
lar og en felles struktur for risikoanalyser i medlemsstatene. Det er ikke 
en algoritme som frambringer absolutte resultater.
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Risikooversikt

I forbindelse med forvaltningen av de ytre grenser defineres risiko som 
sannsynligheten for at en trussel skal oppstå på de ytre grenser, og 
trusselens omfang, ut fra de tiltak som er på plass på grensene og i EU, 
som vil påvirke EUs indre sikkerhet, sikkerheten ved de ytre grenser og 
den optimale strøm av lovlige passasjerer, eller som vil ha humanitære 
konsekvenser.

I forbindelse med forvaltningen av de ytre grenser kan risiko dermed an-
ses å bestå av tre elementer: 1) trusselen vurdert med hensyn til omfang 
og sannsynlighet, 2) sårbarhet overfor trusselen – med andre ord nivå og 
effektivitet av responsen på trusselen, og 3) konsekvenser, altså konse-
kvenser dersom trusselen skulle oppstå, for EUs indre sikkerhet, for sik-
kerheten ved de ytre grenser, i tillegg til de humanitære konsekvenser 
og følgene for effektiviteten av forvaltningen av grensepasseringer for 
bona fide-reisende.

De tre komponentene kan ikke sees isolert, og de skal ikke nødvendigvis 
vurderes i denne rekkefølge. Hver komponent skal snarere betraktes som 
en annen vinkel som risikoen skal analyseres fra, slik at vurderingen av 
én komponent skal bidra til vurderingen av de andre to komponentene.

Risikoanalyser forutsetter en referanseperiode – en dag, en uke, en må-
ned eller et år – avhengig av hvilket nivå beslutningen som analysen skal 
bidra til, skal treffes på. For eksempel vil risikoanalyser for grensepasse-
ringssteder brukes som grunnlag for kortsiktige beslutninger, som mo-
bilisering av ressurser for neste dag eller uke, mens risikoanalyser som 

skal brukes som grunnlag for beslutninger i Frontex’ styre, vil ha en tids-
ramme på ett år.

Risikoene blir først identifisert, deretter vurdert med hensyn til trussel-
nivå, sårbarhet og konsekvenser, og så formidlet til beslutningstakerne. 
Selv om analytikerne er ansvarlige for å identifisere og vurdere trusse-
len, er det beslutningstakerne som har ansvaret – innenfor grensene av 
sine fullmakter – for å håndtere risikoene.

Eksempel: Frontex’ strategiske risikoanalytikere underretter styret 
om risikoene slik at det kan treffe informerte beslutninger om årlige 
budsjettbevilgninger i forhold til en rekke risikoer. Analytikerne med 
ansvar for å analysere risikoene på grensepasseringssted-nivå under-
retter lederen for det aktuelle grensepasseringsstedet om operasjo-
nelle risikoer slik at vedkommende kan treffe informerte beslutninger 
når mannskap skal fordeles til kontroll og overvåking.

Det er ofte ikke mulig å definere sannsynlighet nøyaktig, for eksempel 
ved bruk av sannsynlighetsmodeller. Det er imidlertid nyttig alltid å bruke 
samme vokabular for å beskrive samme grad av sannsynlighet.
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RISIKO

SårbarhetTrussel Konsekvenser

Omfang og sannsynlighet
Sårbarhetsnivå 

(EU, innreise-/bestemmelsesstat)
Trusselens konsekvensnivå

(EU, innreise-/bestemmelsesstat)

Grensenes gjennomtrengelighet (terreng, 
infrastruktur, muligheter, strømmer)

Grensesikkerhet og indre sikkerhet

Hvem, hvor, når

Veier (vanskelighetsgrad og avstand),
 tilgang til tilretteleggere

Trender og prognoser 
(økning, nedgang, stabil, historisk)

Skyvfaktorer

Operative aktiviteter 
(bemanning, trening, interoperabilitet)

Mottiltakenes e�ektivitet

Trekkfaktorer

Evne til å forvalte strømmen
av lovlige passasjerer ved grensen

Humanitære konsekvenser

Modus Operandi
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Trussel

Trussel defineres som et press eller en kraft som virker på de ytre gren-
ser. Trusselen skal beskrives med omfang og sannsynlighet.

Å identifisere en trussel betyr å være i stand til å sammenfatte data og 
informasjon som analytikerne har mottatt eller samlet inn, i den form 
som er mest relevant for beslutningen som skal tas. Trusler kan identifi-
seres ved hjelp av mange metoder, og metodene kan supplere hverandre.

En fullstendig beskrivelse av alle trusler ville bli for lang til å være nyt-
tig i en beslutningsprosess. Som en tommelfingerregel bør ikke mer enn 
fem til ti trusler formidles til beslutningstakerne. Noen ganger vil bare 
én trussel være relevant.

En trusselbeskrivelse vil typisk inneholde en beskrivelse av framgangs-
måte, modus operandi, gjerningspersonens mål, motiver og muligheter 
(hvem, hvor, når, hvor mange), tendenser og prognoser, samt skyvfak-
torer som påvirker trusselens omfang og sannsynlighet.

Analytikerne skal gi beslutningstakerne et mål på trusselens omfang slik 
at det blir mulig å sammenligne forskjellige trusler og fastsette priorite-
ringer. For eksempel vil omfanget av trusselen om ulovlige grensepasse-

ringer langs den ytre grense variere fra flere tusen i måneden i krisetider 
rundt Middelhavet til under ti i året langs andre deler av den ytre gren-
sen. Selv om det ikke er mulig å måle dette nøyaktig, kan man likevel be-
nytte relative skalaer eller nivåer.

I og med at formålet med analysen er å framskaffe et beslutningsgrunn-
lag og sikre at beslutningene får virkninger også i framtiden, er trussela-
nalysen av natur framtidsrettet. Derfor bør den vise til en sannsynlighet 
innenfor et gitt tidsperspektiv. En vurdering av sannsynligheten for en 
trussel inngår i de opplysningene som utgjør beslutningsgrunnlaget.

For eksempel bør analytikerne fastslå om trusselen om ulovlige gren-
sepasseringer mellom grensepasseringssted X og grensepasseringssted 
Y er meget sannsynlig på grunnlag av tidligere data og foreliggende 
etterretningsopplysninger, mens trusselen er usannsynlig mellom 
grensepasseringssted Y og grensepasseringssted Z. På grunnlag av 
disse opplysningene kan beslutningstakerne prioritere ressurser til 
området mellom grensepasseringssted X og grensepasseringssted Y.
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Vokabular for vurdering av sannsynligheten av en trussel

Grad av sannsynlighet Sannsynlighetsmål
(ofte ikke tilgjengelig) Sannsynlighetsbeskrivelser

Helt sikkert (Certain) 100% – sikkerhet
Uten tvil (Without a shadow of doubt) 
Utvilsomt (No doubt)

Nesten sikkert (Almost certain) 93% (pluss minus 6%)

Vil (Will) 
Praktisk talt sikkert (Virtually certain) 
Svært sannsynlig (Highly likely) 
Høy grad av sannsynlighet (High degree of probability) 
Svært høy grad av sannsynlighet (Extremely high probability)

Sannsynlig (Probable) 75% (pluss minus 12%)
Sannsynlig (Likely, Probable) 
Ganske sannsynlig (Reasonably likely)

Femti prosents sannsynlighet 
(Chances about even)

50% (pluss minus 10%)
Like sannsynlig som usannsynlig (Equal chance) 
Middels høy sannsynlighet (Medium probability)

Ikke sannsynlig (Probably not) 30% (pluss minus 10%)

Usannsynlig (Unlikely) 
Lav sannsynlighet (Low probability) 
Tvilsomt (Doubtful) 
Usannsynlig (Slim)

Ganske usannsynlig (Almost certainly not) 7% (pluss minus 5%)

Praktisk talt umulig (Virtually impossible) 
Nesten umulig (Almost impossible) 
Liten sjanse (Slight chance) 
Meget tvilsomt (Highly doubtful) 
Meget usannsynlig (Very unlikely) 
Høyst usannsynlig (Highly unlikely) 
Svært usannsynlig (Extremely unlikely) 
Små utsikter (Little prospect) 
Usannsynlig (Improbable) 
Fjern mulighet (Remote possibility) 
Meget liten sannsynlighet (Extremely low probability)

Umulig (Impossible) 0% – umulighet
Ingen sjanse (Zero chance) 
Null (Nil) 
Ingen fare (No chance)
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Sårbarhet

Sårbarheten bestemmes av et systems evne til å begrense en trussel.

Sårbarhet er ikke sårbarheten til de kriminelle gruppene, som er en de-
finisjon som ofte brukes i kriminaletterretningslitteraturen. Det er sna-
rere en beskrivelse av graden av evne hos det systemet som er på plass, 
til å avdekke eller forebygge en trussel.

Blant de viktigste faktorene som vil påvirke sårbarheten, er grenseområ-
denes geografiske særtrekk, som kan variere fra ørkenlignende områder 
til tettbefolkede urbane områder. Det er også viktig å vite om mannska-
pene som er tilgjengelig for overvåking langs en bestemt del av grensen, 
består av et titalls eller flere hundre personer. På grunnlag av kunnskap 
om kapasitetene som er på plass, kan analytikerne fastslå bakgrunnen 
for trender observert i regelmessig innsamlede data. For eksempel kan 
en økning i antallet ulovlige grensepasseringer som oppdages, skyldes 
en økning i antallet forsøk på å passere grensen, eller det kan skyldes 

en økning i antallet mannskaper som er på plass for å avsløre ulovlige 
grensepasseringer.

Sårbarhet går på forhold som gjerne kan studeres inngående, og som det 
er mulig å gjøre ganske nøyaktige estimater for, for eksempel på grunnlag 
av bemanningsoversikter eller oversikt over utstyr på det enkelte gren-
sepasseringssted. I praksis kan små tegn på endringer over tid være nok 
til å vise i hvilken retning tiltakene som er iverksatt, utvikler seg.

Analytikerne bør ha verktøyer som gir dem mulighet til å opplyse be-
slutningstakerne om hvilke deler av grensen som er mest sårbar for be-
stemte trusler, slik at det i  tilfelle av en hendelse raskt kan settes inn 
tiltak. Tilsvarende bør beslutningstakerne kjenne analytikernes vokabu-
lar for å kunne vurdere sårbarhetsnivået. Derfor er det viktig at analyti-
kerne definerer de ulike sårbarhetsnivåene, som i eksempelet nedenfor.
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Eksempel på kvalitative estimater for nivåer av sårbarhet for ulike sårbarhetsaspekter

Nivå Grensenes gjennomtrengelighet Operative kapasiteter og juridiske 
virkemidler

Trekkfaktorer: Høye ledighetstall, store 
etniske grupper i medlemsstatene, 
en oppfatning om at det er lett å få 
urettmessig tilgang til internasjonal 
beskyttelse og sosiale ytelser

Svært høy sårbarhet
Terreng eller naturgitte forhold på de ytre 
grenser utnyttes av trusselen

Ingen fullmakter eller juridiske virkemidler er 
på plass for å håndtere trusselen

Alle disse faktorene er til stede

Høy sårbarhet
Terreng eller naturgitte forhold på de ytre 
grenser er gunstige for denne trusselen

Et meget begrenset antall fullmakter 
eller juridiske virkemidler er på plass for 
å håndtere trusselen

Flere faktorer er til stede

Middels sårbarhet
Terreng eller naturgitte forhold ligger ikke til 
rette for utviklingen av denne trusselen

Et moderat antall fullmakter eller juridiske 
virkemidler er på plass for å håndtere 
trusselen

En av disse faktorene er til stede

Lav sårbarhet
Terreng eller naturgitte forhold forhindrer 
utviklingen av denne trusselen

Et tilstrekkelig antall fullmakter eller juridiske 
virkemidler er på plass for å håndtere 
trusselen

Ingen av disse faktorene er til stede
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Konsekvenser

Konsekvenser defineres som virkningene av en trussel på den indre sik-
kerhet og sikkerheten ved de ytre grenser. Konsekvenser kan også analy-
seres som følger for den optimale passasjerstrøm over grensen, og som 
humanitære konsekvenser.

Å opprettholde grensesikkerhet og indre sikkerhet i EU er det fremste målet 
med arbeidet som Frontex og grensemyndighetene i medlemsstatene gjør. 
Følgelig vurderes risikoene etter sine konsekvenser for grensesikkerheten 
og den indre sikkerhet.

Som en del av vurderingen blir det foretatt en bedømmelse av konsekven-
sene for evnen til å håndtere passasjerstrømmen for å sikre optimale ni-
våer av personer som krysser grensen, som fastsatt i grenseforordningen.

Grensevakter er også ofte de første myndigheter som kommer i kontakt 
med personer som trenger internasjonal hjelp. De grunnleggende ret-
tigheter er retningsgivende for Frontex’ operative virksomhet og ana-

lysearbeid. Derfor blir det gjort en grundig vurdering av de humanitære 
konsekvensene av risikoene risikoanalyseenheten har identifisert.

Dersom det ikke foreligger noen kvantitative eller kvalitative vurderin-
ger, kan konsekvensene måles gjennom en beskrivelse av de utfall man 
kommer fram til gjennom induktiv analyse («kvalifisert gjetning») eller 
scenarioanalyse. Som for andre typer vurderinger er det nyttig med en 
klar definisjon av de ulike konsekvensnivåene som brukes i vurderingen.

Eksempel på kvalitative estimater av konsekvensnivå i tilknytning til 
ulovlig innvandring

Konsekvenser Kritisk Svært stor Stor Liten

Tap av 
menneskeliv

I et flertall av 
tilfellene (f.eks. 
> 75%) settes 
menneskeliv 
i fare

I et stort antall 
tilfeller (f.eks. 
20% < x < 75%) 
settes 
menneskeliv 
i fare

I et middels antall 
tilfeller settes 
menneskeliv 
i fare (< 20%)

Går ikke 
ut over 
menneskeliv
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Risikovurdering

En numerisk beskrivelse av risikonivå, for eksempel i prosent, vil kunne gi 
beslutningstakere et falskt inntrykk av presisjon. Kvantitative estimater 
av risikonivå vil bare kunne brukes i spesielle tilfeller der det finnes store 
mengder data tilgjengelig og utfallene kan valideres over tid. Når det 
gjelder grenseforvaltning, er dette sannsynligvis ikke situasjonen. Ana-
lytikerne bør derfor primært støtte seg på kvalitative risikobeskrivelser.

I de fleste tilfeller anbefales bruk av kvalitative vurderinger og en klassi-
fisering av risikoene i nivåer etter alvorlighetsgrad. Det er analytikerens 
ansvar å velge hvor mange risikonivåer som skal brukes, og dokumen-
tere sin bedømmelse av risiko.

Terminologien for å beskrive risikonivåene kan variere, men eksemplene 
nedenfor gir en viss pekepinn. Beskrivelsen av risikonivåene er et viktig 
resultat av risikoanalyseprosessen og avgjørende som støtte i beslut-
ningsprosessen. Analytikerne bør ta i betraktning at arbeidet de gjør, vil 
påvirke beslutninger. Derfor bør beskrivelsene og forklaringene være så 
klare som mulig.

Eksempel på tre risikonivåer

Risikonivå Beskrivelse

Lav
Akseptabel risiko. Konsekvensene er håndterbare og sårbarheten 
akseptabel, men truslene må overvåkes for å påvise endringer 
som kan medføre økt risikonivå.

Middels

Tålbar risiko, men konsekvensene lar seg ikke lett håndtere med 
dagens kapasiteter. Selv en liten økning i trusselens omfang vil 
føre til at tiltaket ikke lenger er effektivt. Utviklingen av trusselen 
må overvåkes jevnlig, med en påfølgende vurdering av hvorvidt 
nødvendige tiltak må settes inn.

Høy
Uakseptabel risiko. Konsekvensene kan ikke håndteres adekvat 
med dagens kapasiteter før risikoreduserende tiltak er satt inn.
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Data-og informasjonsinnsamling

For at en risikoanalyse skal være effektiv, er det viktig å ha tilgang til til-
strekkelige mengder opplysninger. Data-/ informasjonsinnsamling er et 
arbeid som foregår i fellesskap mellom analyseenhetene og andre data-
innsamlingsenheter. Data/informasjon kan komme fra mange forskjel-
lige kilder og kan være fortrolige eller offentlig tilgjengelige opplysninger.

Data (metriske) blir oftest brukt til å beskrive mønster og tendens i en 
trusselvurdering, samt omfanget av trusselen, men de kan også medtas 
i en sårbarhetsvurdering eller en konsekvensanalyse.

På nasjonalt plan kan potensielle kilder til lett tilgjengelige data omfatte
 ◆ spesialiserte databaser som VIS, SIS, Eurodac,
 ◆ databaser som registrerer passasjerstrømmer,
 ◆ oversikter over antall tjenestemenn.

I Frontex har risikoanalysenettverket siden 2008 månedlig samlet inn 
data om ulovlige grensekryssinger mellom grensepasseringssteder som 
er oppdaget, ulovlige innreiser over grensepasseringssteder som er opp-
daget, mistenkte tilretteleggere som er avslørt, ulovlig opphold som er 
avslørt, innreisenekt, asylsøknader, falske dokumenter som er avslørt, re-
turvedtak som er utstedt og returvedtak som er effektuert.

Informasjon (ikke-metriske data) er av avgjørende betydning for å kunne 
identifisere og beskrive risikoer, trusler, sårbarhet og konsekvenser.

På nasjonalt plan kan potensielle kilder til lett tilgjengelige data omfatte
 ◆ nasjonale databaser med passasjerinformasjon (hjemland, årsak til 

ankomst, opplysninger om reisen, type transportmiddel ved grense-
passering osv.)

 ◆ databaser hos rettshåndhevingsorganer / myndigheter, herunder over 
ettersøkte personer, strafferegister, register over forklaringer avgitt av 
pågrepne personer, etterretningsopplysninger, stjålne dokumenter osv.

 ◆ rapporter med analyser eller situasjonsbilder samt åpne kilder.

Frontex’ risikoanalysenettverk har siden 2008 annenhver måned sam-
let inn analyserapporter som gir medlemsstatene en kort analyse på fire 
områder: tredjestater, situasjonen på grensen, ulovlig opphold i EU, samt 
institusjonelle endringer på nasjonalt plan.
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Klassifiseringssystem for vurdering av informasjon

Det finnes mange informasjonsvurderingssystemer, men det vanligste 
er et klassifiseringssystem som er inndelt i fire pluss fire kategorier der 
informasjonen / dataene vurderes opp mot to dimensjoner, den første er 
kildens pålitelighet, den andre informasjonens / dataenes gyldighet. Disse 
to dimensjonene vurderes opp mot en 4-trinnsskala, som følger:

Vurdering av kildens pålitelighet

Klassifisering Beskrivelse

A
Det er ingen tvil om at kilden er autentisk, pålitelig og 
kompetent dersom informasjonen er levert fra en kilde som 
i alle tilfeller tidligere har vist seg å være pålitelig

B
Kilde hvis informasjon i de fleste tilfeller har vist seg å være 
pålitelig

C
Kilde hvis informasjon i de fleste tilfeller har vist seg å være 
upålitelig

X Kildens pålitelighet kan ikke vurderes

Vurdering av informasjonens/dataenes gyldighet

Klassifisering Beskrivelse

1 Informasjon hvis nøyaktighet ikke trekkes i tvil

2
Informasjon som er kjent for kilden personlig, men ikke for 
tjenestemannen som bringer den videre

3
Informasjon som ikke er kjent for kilden personlig, men som er 
bekreftet av annen informasjon som allerede er registrert

4
Informasjon som ikke er kjent for kilden personlig, og som ikke 
kan bekreftes

For eksempel vil informasjon som kommer fra en pålitelig kilde (klassifi-
sert som A), og som er vurdert som korrekt (klassifisert som 1), refereres 
til som “A1”-informasjon. Informasjon fra en kilde som ikke kan vurde-
res, og som objektivt sett er ukjent, refereres til som “X4”-informasjon.
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Eksempler på produkter utviklet av Frontex’ 
risikoanalyseenhet

ARA (Annual Risk Analysis) – Årlig risikoanalyse

Årlig rapport om situasjonen med hensyn til ulovlig migrasjon i det 
foregående år, med prognoser og anbefalinger for framtiden, som støtte 
i planleggingen av Frontex’ operative aktiviteter i det påfølgende året. 

SARA (Semi-Annual Risk Analysis) – Halvårlig risikoanalyse

Halvårlig oppdatering av ARA, om nødvendig med reviderte og justerte 
anbefalinger.

Kvartalsrapport fra FRAN

Kvartalsrapport med tilbakemeldinger og analyser av trender for ulovlig 
migrasjon, basert på informasjonsutvekslingen innenfor Frontex’ risiko-
analysenettverk (FRAN).

TRA (Tailored Risk Analysis) – Skreddersydd risikoanalyse

Analytisk rapport som fokuserer på et spesielt fenomen eller geografisk 
område, f.eks. ulovlig migrasjon fra Irak til EU eller konsekvenser av fi-
nanskrisen for den ulovlige migrasjonen til EU.

TFA (Tactical Focused Assessment) – Taktisk fokusert vurdering

Analytisk rapport til støtte i planleggingen av en bestemt fellesoperasjon.

WAR (Weekly Analytical Report) – Ukentlig analytisk rapport

Ukentlig analyse av informasjon innsamlet under en bestemt fellesope-
rasjon, for operativt team og vertsmyndigheter.
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Etterretningssirkelen

Etterretning, selve kjernen i risikoanalysen, defineres som enhver infor-
masjon, mottatt eller generert, som har tilknytning til et av elementene 
risikoen består av, dvs. en trussel, sårbarhet eller konsekvensene.

I forbindelse med grensekontroll viser etterretning typisk til informasjon 
om konkrete hendelser, særlig ulovlige aktiviteter, som kan brukes for ope-
rative formål. Eksempler på etterretning i forbindelse med grensesikker-
het kan omfatte informasjon om migranter som har til hensikt å krysse 
en grense ulovlig, eller informasjon om bestemte narkotikaforsendelser.

Den strukturerte etterretningsprosessen omtales gjerne som etterret-
ningssirkelen, en definert syklus som gjennom et system av kontroller 
og avveininger sikrer at rettshåndhevende organers innsats er effektiv.

1.  
Definere oppdrag

8. 
Gjennomgang

7. 
Spredning

6.  
Rapportering

5. 
Analyse 

og 
tolkning

 

4. 
Sammenstilling

3. 
Vurdering

2.  
Innsamling
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Opprettelse av risikoanalyseenheter i medlemsstatene

Hver enkelt medlemsstat oppfordres til å  opprette og drive en 
risikoanalyseenhet.

Funksjonen til en risikoanalyseenhet er å samle inn informasjon som ved-
rører grensesikkerheten og generelt den indre sikkerhet i EU. For slike 
formål vil risikoanalyseenhetene utarbeide og sende ut analytiske rap-
porter og vurderinger. De kan være om generelle eller spesielle trender, 
ruter, modi operandi og transportmidler som brukes i kriminelle aktivite-
ter, og om organiserte kriminelle nettverk eventuelt er innblandet.

Risikoanalyseenhetene har ansvar for å bringe videre informasjon som 
kan få konsekvenser utenfor den aktuelle medlemsstats grenser, både 
til Frontex og til de berørte medlemsstater. Samarbeid er en nødvendig 
forutsetning for effektiv forvaltning av de ytre grensene.

Effektiv ledelse av risikoanalyseenhetene er avgjørende for kvaliteten 
på analyseaktivitetene. Lederne for risikoanalyseenhetene har følgende 
lederoppgaver:
 ◆ Styre og forvalte ressurser
 ◆ Holde kontakt med andre berørte organer / avdelinger
 ◆ Fungere som kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale 

myndigheter
 ◆ Sikre samhørighet, samarbeid og utveksling av informasjon / etterretning
 ◆ Bidra til planleggingen av aktiviteter og fastsettelsen av prioriteter
 ◆ Utvikle løsninger på eventuelle problemer eller mangler
 ◆ Oppdatere og tilpasse arbeidsmetodene i enheten
 ◆ Treffe ethvert annet tiltak som kan bidra til å få analyseenheten til 

å fungere bedre.
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Vurderingsmetoder

Avhengig av analyseformål kan forskjellige vurderingsmetoder brukes. Valg 
av metode skjer på grunnlag av tilgjengelige opplysninger, typen beslut-
ning som skal tas, hvor lang tid man har til rådighet for analysen, samt 
analytikerens fortrolighet med metodene. En del av de mest brukte og 
mest anvendelige metodene beskrives til orientering nedenfor, men denne 
oversikten er slett ikke utfyllende. Analytikerne bør velge den metoden 
de er mest fortrolig med, og som har gitt dem best resultater. Ulike me-
toder kan brukes i forbindelse med utarbeidelsen av ulike etterretnings-
produkter, som trussel- og sårbarhetsvurderinger og konsekvensanalyser.

Idédugnad (“Brainstorming”): Idédugnad er en metode for kreativ pro-
blemløsning i gruppe der deltakerne fritt legger fram ideer og tanker. 
Metoden legger særlig vekt på fantasi og krysspollinering av ideer og er 
dermed spesielt egnet i situasjoner der ingen data er tilgjengelig, eller der 
det er ønskelig at man løsriver seg fra fastlåste tankemønstre.

Ekspertpanelmetoden (“Expert elicitation”): Dette er en metode der 
eksperter trekkes inn på en strukturert måte i kjerneområdene for gren-

sesikkerhet (ulovlig migrasjon, kriminalitet og terrorisme). Den bidrar til 
en nyansert utvidelse av kunnskapsgrunnlaget og er av natur hovedsa-
kelig kvalitativ. Den kan kombineres med enkelte kvantitative metoder 
(f.eks. ved at eksperter blir bedt om å rangere trusler).

Mønster- og trendanalyse (“Pattern and trend analysis”): Denne me-
toden kan kombinere flere forskjellige verktøyer. Tilgang til historiske 
data (statistikk over tidligere hendelser) er viktig i denne metodikken. 
Trendanalyser kan utføres ved hjelp av kvalitative metoder, mens møn-
steranalyser er basert på kvantitative teknikker (f.eks. antall ulovlige mi-
granter som krysser visse grensepasseringssteder i et bestemt tidsrom).

Spørreundersøkelser (“Surveys”): Slike undersøkelser fokuserer på å ut-
forske sårbarheter (basert på en naturvitenskapelig metode med ekstra-
polering av total populasjon ved hjelp av capture/recapture-teknikker, dvs. 
antall kriminelle med virksomhet i flere land som er tatt, kontra totalt an-
tall kriminelle med virksomhet i flere land som krysser grensen i samme 
periode). Denne informasjonen er også nyttig for å analysere trusler.
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Ordliste over sentrale begreper

Analyse: Studien av risikoer, trusler, sårbarheter eller konsekvenser som 
fører til at de blir identifisert, beskrevet og vurdert.

Vurdering: Analytikerens bedømmelse av omfanget av identifiserte ri-
sikoer, trusler, sårbarheter eller konsekvenser.

Ytre grenser: Viser til grensene mellom EU-medlemsstater og tredje-
stater. Dette gjelder også grensene mellom assosierte stater i Schen-
gen-avtalen og tredjestater. For eksempel er Polens grense mot Ukraina 
en ytre grense; likeledes er grensen mellom Norge og Russland en ytre 
grense. Derimot er grensen mellom Sverige og Norge eller mellom Frank-
rike og Storbritannia (per tog), Ungarn og Romania eller Spania og Por-
tugal ikke ytre grenser.

Konsekvenser: Konsekvenser defineres som virkningene av en trussel 
på den indre sikkerhet og sikkerheten ved de ytre grenser. Konsekven-
ser kan også analyseres som virkninger for den optimale passasjerstrøm 
over grensen, og som humanitære konsekvenser.

Indikator: Indikator viser til ett enkelt dataelement som fungerer som 
en peker eller ledetråd, og som gir en antydning om en tilstand eller si-
tuasjon. For eksempel kan en indikator gi en antydning om en bestemt 
hendelse eller aktivitet som finner sted, om en rekke vilkår som må være 
oppfylt for at en slik hendelse skal finne sted, eller om et måls mulige hen-
sikter. For at indikatorene skal være nyttige og troverdige, bør de helst 
utvikles, sammenstilles og vurderes som “sett”.

Informasjon: Uvurdert materiale av enhver art, inklusive fra observasjo-
ner, rapporter, påstander og rykter, bilder og andre kilder som når det 
bearbeides, kan frambringe etterretningsopplysninger.

Etterretning: Enhver informasjon, mottatt eller generert, som har til-
knytning til et av elementene risikoen består av, dvs. en trussel, sårbar-
het eller konsekvenser. I praksis, i forbindelse med grensekontroll, viser 
etterretning typisk til informasjon om konkrete hendelser, særlig ulov-
lige aktiviteter, som kan brukes for operative formål.

Risiko: I forbindelse med forvaltningen av de ytre grenser defineres ri-
siko som sannsynligheten for at en trussel skal oppstå på de ytre gren-
ser, og trusselens omfang, ut fra de tiltak som er på plass på grensene og 
i EU, som vil påvirke EUs indre sikkerhet, sikkerheten ved de ytre gren-
ser og den optimale strøm av lovlige passasjerer, eller som vil ha huma-
nitære konsekvenser.
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Risikoanalyseenheten/RAU (“Risk Analysis Unit”): I  forbindelse med 
forvaltningen av de ytre grenser, en organisatorisk enhet (gruppe, sek-
sjon osv.) som har i oppgave å gjennomføre risikoanalyser for å gi ledelsen 
risikovarsler/-vurderinger/-rapporter om problemstillinger i tilknytning til 
grensesikkerhet, ulovlig migrasjon, menneskehandel og smugling.

Smugling av migranter: I motsetning til definisjonen av menneskehan-
del og i henhold til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet (UNTOC) viser begrepet “smugling av migranter” generelt 
til transaksjoner der transportøren og den transporterte person er blitt 
enige om å omgå innvandringskontrollen av årsaker som er til fordel for 
dem begge.

Menneskehandel: Kort sagt er menneskehandel ulovlig handel med men-
nesker med henblikk på kommersiell seksuell utnyttelse og/eller tvangs-
arbeid. Den fulle definisjonen finnes i UNTOC.

Trussel: Defineres som et press eller en kraft som virker på de ytre gren-
ser. Trusselen skal beskrives med omfang og sannsynlighet. Analytikeren 
bør beskrive hvilke prosesser eller faktorer både i og utenfor EU som på-
virker omfanget av og sannsynligheten for en trussel.

Sårbarhet: Bestemmes av et systems evne til å begrense en trussel. Sår-
barheten forstås som de faktorer ved grensene eller i EU som kan øke 
eller redusere trusselens omfang eller sannsynlighet.
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