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Prop. 94 L
 
(2009–2010)
 

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
 

Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen 

informasjonssystem (SIS)
 

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 26. mars 2010, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Proposisjonens hovedinnhold 

Justisdepartementet legger med dette frem forslag 
til endring i § 12 første ledd bokstav a i lov 16. juli 
1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem 
(SIS) slik at tollmyndighetene gis rett til direkte 
søk i SIS på lik linje med politiet når de utfører 
grensekontroll og annen kontroll. Etter gjeldende 
rett har tollmyndighetene adgang til å gjøre seg 
kjent med alle kategorier opplysninger i SIS, men 
må begjære disse utlevert ved henvendelse til Kri
pos. Forslaget innebærer dermed i hovedsak en 
forenkling og effektivisering av den tilgang toll
myndighetene allerede har til opplysningene i SIS. 

2 Bakgrunn 

2.1 Gjeldende rett 

Schengen informasjonssystem er et databasert 
register til bruk for alle land som deltar i Schen
gensamarbeidet, og ble opprettet i medhold av 
avsnitt IV i Schengen-konvensjonen. Norge tar del 
i samarbeidet i SIS som følge av Schengen-avtalen. 
Informasjonssystemet består dels av en sentral 
base og teknisk støttefunksjon lokalisert i Strasbo
urg i Frankrike (C. SIS), og dels av nasjonale regis

tre som opprettes og drives av det enkelte Schen
genland (N. SIS). En egen enhet med betegnelsen 
SIRENE (Supplementary Information Request at 
the National Entries) i hvert land har ansvar for 
bruken av systemet. I Norge er SIRENE plassert 
ved Kripos. 

Reglene om etablering, drift og bruk av SIS i 
norsk rett er gitt i lov 16. juli 1999 nr. 66, jf Ot.prp. 
nr 56 (1998-99). Loven bygger på bestemmelsene 
om SIS slik de fremgår av Schengen-konvensjo
nen. Konvensjonens artikkel 101 åpner for at myn
digheter som har ansvar for grensekontroll og 
annen politi- og tollkontroll kan få både tilgang og 
rett til direkte søk, men overlater selve tilgangsre
guleringen for de relevante myndigheter til de 
enkelte medlemsland. Ved implementeringen av 
Schengenkonvensjonen og SIS i Norge valgte man 
separat regulering av henholdsvis retten til direkte 
søk i SIS-loven § 12, og adgangen til å begjære opp
lysninger fra SIS utlevert fra Kripos i § 13. Det 
fremgår av SIS-loven § 12 at det bare er politi og 
påtalemyndighet som har online søketilgang til 
hele registeret. Tollmyndighetenes behov for til-
gang til SIS ble ansett dekket gjennom adgangen til 
å begjære alle opplysninger registrert i SIS utle
vert i henhold til § 13 bokstavene a og b. Tollmyn
dighetene bruker denne adgangen jevnlig i sitt 
arbeid for å bekjempe grensekryssende kriminali
tet. 
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Det følger av § 12 annet ledd at rett til direkte 
søk i registeret kun skal gis til personer som har 
fått særskilt bemyndigelse, og at brukerne bare 
kan søke etter de opplysninger som er nødvendige 
for å ivareta deres oppgaver. Tilsvarende nødven
dighetskrav fremgår av § 13 annet ledd. SIS-loven 
suppleres av forskrift 21. desember 2000 nr. 1365 til 
lov om Schengen informasjonssystem (SIS-for
skriften), som blant annet regulerer beslutnings
kompetanse og saksbehandling, bemyndigelse av 
personell som skal ha rett til direkte søk i registe
ret, informasjonssikkerhet og gjennomføring av 
internkontroll. 

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang 
til riket og deres opphold her (ny utlendingslov) 
trådte i kraft 1. januar 2010. Det følger av § 22 første 
ledd at politiet har ansvar for grensekontrollen, 
men tollvesenet skal i henhold til § 22 annet ledd 

«bistå politiet i kontrollen med utlendingers 
inn- og utreise i henhold til denne loven. Ved 
utøvelsen av slik kontroll har tollvesenet de 
samme rettighetene og pliktene som politiet 
har etter § 15.» 

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om tollve
senets utlendingskontroll og om andre myndighe
ters adgang til å utføre utlendingskontroll, jf § 22 
tredje ledd. Slike regler er gitt i utlendingsforskrif
ten § 4-30. Det følger av § 4-30 tredje ledd at Justis
departementet kan gi nærmere retningslinjer for 
gjennomføring av bistandsplikten etter samråd 
med Finansdepartementet. Slike retningslinjer ble 
gitt 18. desember 2009. Retningslinjene presiserer 
at tollmyndighetenes bistandsplikt skal utøves i 
samsvar med Schengenregelverket, som forutset
ter at det kun unntaksvis skal utføres personkon
troll ved kryssing av indre grenser. 

2.2 Bakgrunnen for endringsforslaget 

Den 1. august 2007 sendte Justisdepartementet ut 
på høring forslag til endringer i SIS-loven som 
følge av rettsaktene om annen generasjon av Sche
ngen informasjonssystem som ble vedtatt av EUs 
Råd i 2006/2007. Høringsnotatet inneholdt også 
forslag om en tilføyelse i § 12 første ledd bokstav d 
om bilmyndighetenes tilgang til SIS. I Toll- og 
avgiftsdirektoratets høringsuttalelse av 24. septem
ber 2007 foreslo direktoratet ytterligere endring av 
§ 12 for å gi også tollmyndighetene direkte tilgang 
til SIS. Dette spørsmålet var ikke gjenstand for den 
opprinnelige høringen. 

Finansdepartementet støttet direktoratets 
høringsuttalelse. Toll- og avgiftsdirektoratet og 
Finansdepartementet viste blant annet til at toll

myndigheter i de fleste av de øvrige Schengen-lan
dene har direkte tilgang til systemet, og at tollmyn
dighetene spiller en viktig rolle i forbindelse med 
grensekontroll av personer og gjenstander. Depar
tementets vurdering fremkommer i Ot.prp. nr. 38 
(2007-2008), punkt 4.2: 

«Til dette vil departementet bemerke at flere av 
de anførte grunner er kjent fra tidligere uten at 
man fant grunn til å etterkomme anmodningen 
om å gi tollmyndighetene direkte tilgang til 
SIS. Etter at SIS-loven trådte i kraft i 1999 har 
det imidlertid skjedd flere endringer som tilsier 
at spørsmålet om tollmyndighetenes direkte til-
gang (online) til SIS bør vurderes på ny, og man 
legger her særlig vekt på tollmyndighetenes 
nye rolle i forbindelse med utlendingskontroll. 
Departementet anser det på den annen side 
ikke som aktuelt at en slik endring gjennomfø
res uten at spørsmålet er sendt på høring. En 
eventuell direkte tilgang for tollmyndighetene 
utløser også flere andre spørsmål, herunder 
hvilke kategorier opplysninger tollmyndighe
tene bør gis direkte tilgang til og hvilke andre 
endringer i SIS-lovgivningen, herunder særlig i 
SIS-forskriften, en slik endring vil medføre. Det 
er videre nødvendig å få en nærmere kartleg
ging av hvilke opplysninger tollmyndighetene 
får utlevert i dag og hva som er omfanget av 
denne informasjonsutvekslingen mellom Kri
pos og tollmyndighetene. Utover dette er det 
nødvendig å utrede de administrative og øko
nomiske konsekvenser av endringsforslaget. 
Departementet har derfor bedt Toll- og avgifts
direktoratet om å komme tilbake med en rede
gjørelse for de spørsmålene som er nevnt oven-
for. Når det har skjedd vil departementet ta stil
ling til om man finner grunn til å foreslå en 
endring av SIS-loven § 12 om å gi tollmyndighe
tene direkte tilgang til SIS.» 

I Innst. O. nr. 65 (2007-2008) uttalte justiskomiteen: 

«Komiteen viser for øvrig til høringsuttalelsen 
fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Komiteen har 
merket seg at tollmyndighetene i de fleste av de 
øvrige Schengen-landene har direkte tilgang til 
systemet og at tollmyndighetene spiller en vik
tig rolle i forbindelse med grensekontroll av 
personer og gjenstander. Komiteen mener at 
med en direkte tilgang vil tollmyndighetene i 
slike tilfeller kunne varsle politiet eller eventu
elt stanse objekter for kontroll før kjøretøy for
svinner ut av landet. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbei
derpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ber på 
denne bakgrunn Justisdepartementet utrede 
dette forslaget nærmere. 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspar
tiet og Høyre fremmer følgende forslag: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

  
 

3 

3 

2009–2010 Prop. 94 L 
Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) 

«§ 12 første ledd bokstav a skal lyde: 
politimyndighet og toll- og avgiftsmyndig

het når de utøver grensekontroll og annen kon
troll.»» 

På denne bakgrunn ble Toll- og avgiftsdirektoratet 
bedt om å utrede spørsmålet om direkte søk i SIS. 
Utredningen ble oversendt til Justisdepartementet 
i juni 2008, og dannet grunnlag for departementets 
høringssak. 

Høringen 

Forslag til endring i SIS-loven § 12 for å gi tollmyn
dighetene rett til direkte søk ble sendt på høring 1. 
september 2008, til følgende høringsinstanser: 
Departementene 
Riksadvokaten 
Statsadvokatembetene 
Politidirektoratet 
Politiets data- og materielltjeneste 
Politiets sikkerhetstjeneste 
Politihøgskolen 
Kripos 
Datatilsynet 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
NOAS 
Regjeringsadvokaten 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet 
Vegdirektoratet 
Utrykningspolitiet 
Barneombudet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Amnesty International norsk avdeling 
Det norske flyktningeråd 
Antirasistisk senter 
MIRA Ressurssenter 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
Den norske Dommerforening 
Den norske Advokatforening 
Politiembetsmennenes landsforening 
Politiets fellesforbund 
Kontoret for fri rettshjelp 
Juss-Buss 
Rettspolitisk forening 
Europabevegelsen 
Nei til EU 
Norsk forening for kriminalreform (KROM) 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
Forsvarergruppen av 1977 

Høringsfristen ble satt til 1. desember 2008. Føl
gende høringsinstanser hadde realitetsmerknader 
til forslaget: 
Finansdepartementet 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Datatilsynet 
Politidirektoratet 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet 
Det nasjonale statsadvokatembetet 
Vegdirektoratet 
NHO 
Forsvarergruppen av 1977 

4 Nærmere om endringsforslaget 

4.1 Høringsnotatet 

Høringsnotatet viste til at tollmyndighetene de 
senere år er tillagt flere og mer varierte kontroll
oppgaver fordi tilstedeværelsen på grensen setter 
organisasjonen i førstelinjeposisjon for å avdekke 
og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. 
Ved kontrollutvelgelse i grensenære områder er 
imidlertid tidsaspektet kritisk, og dagens rettstil
stand med oppsjekk i SIS via Kripos hindrer etter 
tollmyndighetenes syn aktive observasjoner av 
SIS-registrerte gjenstander og personer. 

Det ble spesielt poengtert at tollmyndighetene 
bør ha online tilgang til de samme opplysninger 
som politiet for å kunne utføre bistandsplikten 
etter utlendingsloven. Samtidig ble det vist til at 
rett til direkte søk i SIS også vil bidra til bedre 
utnyttelse av tilstedeværelsen på grensen ved å 
sette tollmyndighetene i stand til å fange opp inn
og utførsel av motorkjøretøyer som er stjålet, for
svunnet eller etterlyst, og varsle politiet/stanse 
objektet for kontroll før gjenstander, herunder kjø
retøy, registrert i medhold av §§ 8 eller 9 forsvinner 
ut av eller inn i landet. På denne bakgrunn ble SIS
loven § 12 foreslått endret slik at tollmyndighetene 
gis rett til direkte søk i SIS uten andre begrensnin
ger enn at opplysningene må være relevante for 
grensekontrollen eller annen kontroll tollmyndig
hetene foretar. 

Det ble videre redegjort for at praktisk gjen
nomføring av en rett til direkte søk i SIS for toll
myndighetene krever endring i SIS-forskriften § 1
6 annet ledd, slik at toll- og avgiftsdirektøren gis 
kompetanse til å bemyndige kvalifisert personell. 
Øvrige lov- og forskriftsendringer ble ikke ansett 
nødvendige. 
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4.2 Høringsinstansenes syn 

Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Toll
og avgiftsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Det 
nasjonale statsadvokatembetet, Vegdirektoratet og 
NHO støtter forslaget om å gi tollmyndighetene 
rett til direkte søk i SIS. Når det gjelder hensynet 
til personvern, legger NHO vekt på at tollmyndig
hetene vil være underlagt de samme saksbehand
lingsregler som gjelder for de instanser som alle
rede i dag har tilgang til SIS, herunder taushets
plikt. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
har ingen merknader til at ansatte i tollmyndighe
ten gis tilgang til å foreta direkte oppslag i SIS ved 
utøvelse av grensekontroll og annen kontroll, for
utsatt at antall ansatte med slik tilgang begrenses 
til det som er strengt nødvendig og at all deres 
bruk av registeret logges. 

Politidirektoratet er også på generelt grunnlag 
positiv til forslaget, og viser til at direkte tilgang for 
tollmyndighetene vil lette arbeidsbelastningen i 
begge etater. Det moment at tollmyndighetene 
allerede har lovlig adgang til informasjonen gjør 
problemstillingen ytterligere forenklet. Direktora
tet peker likevel på utfordringer knyttet blant annet 
til at tollvesenet ikke har myndighet til å pågripe 
personer eller beslaglegge gjenstander basert på 
de treff man får i SIS, og mener det bør lages ret
ningslinjer for hvilke opplysninger det anses nød
vendig for tollmyndighetene å søke direkte i. 

Datatilsynet er gjennomgående kritisk til forsla
get og viser til at enhver utvidelse av tilgangen til et 
eksisterende personregister medfører en økt 
spredning av registeropplysingene. Det fører i sin 
tur til større belastninger for personvernet. Tilsy
net mener høringsnotatet ignorerer de person
vernmessige utfordringene forbundet med å gi 
tollmyndighetene rett til direkte søk, og ber depar
tementet ta de personvernmessige implikasjoner 
nøye med i betraktning ved den nærmere vurde
ringen av om slik tilgangsutvidelse skal gjennomfø
res. 

Forsvarergruppen av 1977 uttaler at forslaget 
ikke bør vedtas, under henvisning til at forsøk på 
bekjempelse av ulovlig innvandring og alvorlig kri
minalitet gjennom økt grensekontroll har vært 
mislykkede, og kan være i strid med grunnleg
gende menneskerettighetsprinsipper. 

4.3 Departementets vurdering 

Departementet bemerker at tollmyndighetenes 
funksjon og kontrolloppgaver gir etaten et tjenstlig 
behov for opplysninger registrert i SIS, og anser 
anmodningen om online søketilgang saklig 

begrunnet i lys av utviklingen det siste tiåret. Siden 
Norge ble medlem av Schengensamarbeidet er 
Schengenområdet utvidet med ti nye medlems
land. Det internasjonale tollsamarbeidet er intensi
vert, og kontroll av varer og transportmidler har 
fått økende betydning for å avdekke grenseover
skridende kriminalitet. Tollmyndighetenes plikt til 
å bistå politiet ved inn- og utreisekontroll er nylig 
nedfelt i utlendingsloven, og det bør sikres at ikke 
annet regelverk virker hemmende for etatens 
mulighet til å yte forventet bistand og samarbeid. 
Online søketilgang kan gjøre det lettere for toll
myndighetene å bruke SIS som et analyseverktøy 
tilpasset dagens arbeidsmetoder, og generelt bidra 
til bedre utnyttelse av opplysningene i SIS i sam
svar med informasjonssystemets formål. I denne 
sammenheng fremstår innvendingene fra Forsva
rergruppen av 1977 som mindre relevante. 

Hensynet til personvernet og derunder Datatil
synets kritiske merknader til forslaget er vurdert, 
men departementet finner ikke at søketilgang for 
tollmyndighetene vil gi slike konsekvenser for per
sonvernet at det ikke bør gjennomføres. Forslaget 
vil forenkle og effektivisere en eksisterende til
trengt tilgang til SIS, og bringer lite materielt eller 
prinsipielt nytt inn i regelverket. Det følger av både 
§ 12 og § 13 i SIS-loven at brukerne av registeret 
bare skal skaffe seg tilgang til de opplysninger som 
er nødvendige for å ivareta deres oppgaver. Det for
utsettes, på samme måte som for politiet, at toll
myndighetene utøver søketilgangen i samsvar 
med gjeldende regelverk og de krav som ellers føl
ger av etatens ansvar og oppgaver, herunder til 
behandling av personopplysninger. 

Rekkevidden av norske tollmyndigheters kom
petanse i forhold til andre europeiske lands toll
myndigheter har vært problematisert under hørin
gen. Departementet er kjent med at tollmyndighe
tene i andre Schengenland som har rett til direkte 
søk ofte har pågripelseskompetanse, men ser det 
like fullt relevant å effektivisere norske tollmyndig
heters tilgang til SIS slik at informasjonssystemet 
kan nyttiggjøres best mulig, både nasjonalt og i 
internasjonalt samarbeid, innenfor de fullmakter 
etaten har. Alle treff i SIS for tollmyndighetene for
utsetter, som i dag, et fungerende operativt samar
beid med lokalt politi i situasjoner som krever bruk 
av tvangsmidler under politiets ansvar og hjemler. 

Departementet opprettholder forslaget 
høringsnotatet om endring av SIS-loven § 12 første 
ledd bokstav a slik at tollmyndighetene får rett til 
direkte søk i SIS på lik linje med politiet når de utø
ver grensekontroll og annen kontroll. Bemyndigel
seskompetanse for tollmyndighetene må inntas i 
SIS-forskriften § 1-6. I tråd med gjeldende ordning 

i 



 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 

5 

2009–2010	 Prop. 94 L 
Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) 

går departementet inn for at kompetansen legges 
til lederen for vedkommende organ, i dette tilfellet 
toll- og avgiftsdirektøren. Departementet bemer
ker at både lov og forskrift stiller kvalifikasjons- og 
oppfølgingskrav som legger føringer for person
kretsen som kan bemyndiges. Ytterligere føringer 
anses unødvendige. 

Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslaget om å gi tollmyndighetene direkte tilgang 
til SIS medfører økonomiske og administrative 
konsekvenser. I samråd med Finansdepartementet 
forutsettes kostnadene forbundet med opprettelse, 
tilrettelegging og gjennomføring av søketilgangen, 
blant annet utvikling av teknisk plattform (søkekli
ent), dekket innenfor tollmyndighetenes budsjett
rammer. 

Arbeidet med tilpasning av eksisterende tje
neste for søk i SIS til tollmyndighetenes behov er 
estimert til mellom 800 og 1000 timer. Arbeidet vil 
i hovedsak bli gjennomført av eksterne ressurser 
og kostnaden er foreløpig beregnet til mellom 
1 000 000 og 1 400 000 kr inkl. mva. Kostnader som 
påløper i forbindelse med tilretteleggelse av søke
tilgangen hos tollmyndighetene vil bli nærmere 
vurdert når de tekniske detaljene er klarlagt. Det 
antas imidlertid at utgiftene vil være begrensede. 

Personer som bemyndiges til å søke i SIS må 
gjennomgå opplæring i henhold til retningslinjer 
for kvalifikasjon utarbeidet av Kripos, og det må 
utarbeides rutiner for utveksling av informasjon 
mellom Kripos og tollmyndighetene ved treff på 
meldinger i SIS. Forslaget er i samsvar med Toll
og avgiftsdirektoratets utredning basert på at toll
myndighetenes søketilgang legges til Toll- og 
avgiftsdirektoratets kommunikasjonssenter, som 

opereres av fem personer med sikkerhetsklarering 
hemmelig eller over. De økonomiske og adminis
trative konsekvensene knyttet til gjennomføring av 
søketilgangen, herunder oppfyllelse av SIS-for
skriftens krav til opplæring, internkontroll og infor
masjonssikkerhet, anses begrensede. 

Effektuering av online SIS-søk for tollmyndig
hetene forutsetter ferdigstillelse av politiets pågå
ende arbeid med etablering av ny løsning for sik
ker kommunikasjon med andre aktører. Den nye 
kommunikasjonsplattformen kan tidligst bli opera
tiv høsten 2010. 

6 	 Merknader til de enkelte 
bestemmelser i lovforslaget 

Til § 12 
Endringen i § 12 første ledd bokstav a gir toll

myndighetene samme tilgang (rett til direkte søk) 
til SIS som politiet under utøvelse av grensekon
troll og annen kontroll. Endringen innebærer 
ingen fullmaktsoverføring fra politiet til tollmyn
dighetene og forutsetter at tollmyndighetenes kon
trollvirksomhet utføres i henhold til gjeldende 
regulering av etatens ansvar og oppgaver. 

Endringen gir tollmyndighetene lesetilgang, og 
innebærer ingen endringer i gjeldende rett om 
registrering av opplysninger. 

Justis- og politidepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen infor
masjonssystem (SIS). 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informa
sjonssystem (SIS) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen 

informasjonssystem (SIS)
 

I II 

§ 12 første ledd bokstav a skal lyde: Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

a) politi- og tollmyndighet når de utøver grensekon
troll og annen kontroll 






