ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska
produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell
myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete,
stöd och bistånd inom dessa områden. Läs mer om oss på www.isp.se.
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ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och
tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd
inom dessa områden.

Riktade sanktioner
Vissa länder, företag eller personer har
fått begränsade möjligheter att handla
med strategiska produkter på grund av
sanktioner. Begränsningarna innebär
exempelvis att vissa produkter är förbjudna att exportera eller att pengar för
affärer inte får betalas ut till företag och
personer i dessa länder.
ISP prövar tillstånd för export av
kontrollerade produkter, frisläppande
av frysta tillgångar och hantering av
finansiella transaktioner inom detta
område.
Syftet med sanktionerna är att
påverka ett land att upphöra med ett
visst beteende eller att genomföra vissa
reformer. FN, EU och OSSE beslutar
om aktuella sanktioner.

Förutsättningarna för ISP:s uppdrag är ett nära och aktivt samarbete med
flera myndigheter, med europeiska och multilaterala organ, samt att ha
en ständig dialog med svenska industri- och teknikföretag samt berörda
organisationer.
Till ISP finns tre råd knutna, Exportkontrollrådet, Teknisk-vetenskapliga rådet och Samverkansrådet. Ärenden av särskild betydelse kan
lämnas vidare till regeringen för beslut.
ISP arbetar efter de lagar som riksdagen beslutat, efter EU-förordningar och efter de åtaganden som finns inom det internationella
samarbetet.

Kontroll och tillsyn ...

... av krigsmateriel

Sverige har en avancerad försvarsindustri och ett flertal högteknologiska
företag som i många avseenden är
världsledande. ISP kontrollerar företag
inom dessa branscher genom prövning
av tillstånd för exempelvis tillverkning,
tillhandahållande, utförsel, olika avtal
och utbildningar.
Tillsynen innefattar besök hos
företag som bedriver aktuell verksamhet. Syftet med besöken är att förvissa
sig om att företaget känner till aktuellt
regelverk och vad som är under kontroll
samt att denna kunskap är införlivad i
företagets arbetsprocess.

Krigsmateriel omfattar bland annat
vapen, ammunition, spanings- och
mätutrustningar, skyddsmateriel, militär
utbildning eller andra för militärt bruk
utvecklade produkter samt tekniskt
bistånd för dessa produkter.
ISP ska pröva ansökningar om
tillverkning, tillhandahållande, utförsel,
avtal, certifiering och utbildning inom
krigsmaterielområdet.
Tillverkning, tillhandahållande och
utförsel kan medges om det finns försvars- och säkerhetspolitiska skäl, samt
att det inte står i strid med principerna
och målen för svensk utrikespolitik.

Nationell myndighet för
kemvapenkonventionen

Internationellt samarbete,
stöd och bistånd

Genom åtagande i kemvapenkonventionen bedrivs ett omfattande arbete
runt om i världen med att avveckla de
kemiska vapen som fortfarande finns
kvar, och att samtidigt se till att det inte
sker någon nyproduktion.
Uppdraget innebär att ISP ska hantera deklarationer från svensk industri
samt bistå konventionens huvudorganisation OPCW vid inspektioner på
svenska anläggningar.
En annan viktig del i ISP:s arbete
med konventionen är att fungera som
knutpunkt för svensk kemisk industri
och berörda myndigheter.

Ett sätt att få den internationella exportkontrollen att fungera är att ha ett
väl utvecklat samarbete, dels inom EU,
genom multi- och bilaterala sammanslutningar och dels genom så kallade
exportkontrollregimer.
Ytterligare ett viktigt område är
att utbilda och informera länder där
exportkontrollen inte är lika utvecklad.
Detta stöd och bistånd, kallad outreach,
ges till länder i EU:s närområde och
andra prioriterade länder. Syftet är att
stärka arbetet med exportkontroll och
icke-spridning och därmed bidra till
ökad global säkerhet.

... av produkter med dubbla
användningsområden

ISP:s råd – ett stöd i arbetet

Produkter med dubbla användningsområden används i civila sammanhang, men
kan också användas av militär och för
framställning av massförstörelsevapen eller andra vapen på hög teknologisk nivå.
Exempel på sådana produkter är
kemikalier, värmeväxlare, IR-kameror,
högteknologiska verktygsmaskiner eller
rör i olika speciallegeringar.
ISP ska pröva ansökningar om
export till utlandet inom detta område.
Huvudregeln är att export ska tillåtas
om inte särskilda skäl talar emot. Ett
brett nationellt och internationellt samarbete utgör grunden för exportkontrollen inom detta område.

Exportkontrollrådet, EKR
EKR är ett parlamentariskt rådgivande organ och bistår ISP med uttolkningen
av riktlinjerna i utförselärenden. Ledamöterna utses av regeringen och ordförande för rådet är ISP:s generaldirektör.

Teknisk-vetenskapliga rådet, TVR
TVR bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade produktklassificeringar. Rådet, vars ledamöter är ledande befattningshavare vid skilda
akademier och tekniska myndigheter, utses av ISP:s generaldirektör.

Samverkansrådet, SVR
SVR är ett råd för effektiv myndighetssamordning för att på ledningsnivå
kunna koordinera och fördela resurser inom området icke-spridning. Rådet
består av ISP:s generaldirektör och ledamöter från samverkande myndigheter,
vilka utses av ISP.

Kort om ISP
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Organisation

Hur går det till?

Beredningsfrågor gällande verksamheten hanteras av
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning (UD-NIS). Ansvarigt statsråd är justitie- och
inrikesministern. ISP bildades den 1 februari 1996.

Regeringen styr ISP genom en instruktion och årliga
regleringsbrev. I instruktionen anges ISP:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål
och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för
myndighetens förvaltning och verksamhet.

ISP:s verksamhet är uppdelad i fem arbetsgrupper;
krigsmateriel, produkter med dubbla avändningsområden, juridik och tillsyn samt stödverksamhet. Arbetet
leds av generaldirektören och ställföreträdande generaldirektören.

ISP hanterar cirka 6 500 ärenden per år och har en
budget på cirka 45 miljoner kronor. På ISP arbetar ett
30-tal personer, bland annat jurister, statsvetare och
civilingenjörer.

En ansvarsfull kontroll
av strategiska produkter
– vårt bidrag till en
säkrare värld

