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Høring om kroppscanner — Norsk Tollerforbund tilsvar

Vi viser til departementets høring datert 20. mars då med referanse 11/ 394 SL KrJ/ KR.

Norsk Tollerforbund (NT) er av den klare oppfatning at kroppscanner er et hjelpemiddel som
ønskes velkommen. Tjenestemennene ser en klar effektivitetsgevinst i kontrollen, både for
den reisende som blir kontrollert og for tjenestemenn som kan frigjøres til andre
kontrolloppdrag.  I  dag kan en innvendig kontroll ta flere timer med flere tjenestemenn
involvert. Kroppscannere vil styrke grunnlagsmaterialet for eventuelle videre kontroller på
sykehus.

I én  tollregion ble det i 2010 tatt  48  beslutninger om innvendig kontroll.  34  av disse
kontrollene resulterte i beslag, mens 14 av kontrollene ikke resulterte i funn. Det er viktig å
påpeke at enkelte kontrollerte med negativt resultat er kurerer som allerede er pågrepet med
narkotika i en tollkontroll. Selv om antallet "bomturer" til sykehus ikke er stort, vil vi
poengtere at kroppscannere kan bidra til ressursbesparelse hos toll, politi og i helseforetakene.

Det er foreslått muntlig samtykke, noe vi mener er tilstrekkelig. Krav om skriftlig samtykke
er unødvendig, upraktisk og vil til tider være uegnet til å uttrykke et reelt samtykke. NT viser
her generelt til utfordringer rundt enkelte passasjerers lesevansker, mulig analfabetisme eller
motvilje til å signere dokumenter på annet språk enn sitt eget morsmål.

NT mener forslaget om kroppscannere gir en god balanse mellom å ivareta den kontrollertes
rettsikkerhet og behovet for å gjennomføre en grundig kontroll. Frigitte ressurser kan bidra til
flere utførte kontroller, noe som igjen gjør det mulig å gjøre flere narkotikabeslag.

Med hilsen

Fredrik Støtvig
forbundsleder Jon Thesen
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