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Høring - Ny lov om innreiserestriksjoner  

 

Vi viser til høring sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet 18.05.2020 med forslag om 

midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. 

 

Tolletaten ønsker å påpeke at forholdet mellom utlendingsloven og den foreslåtte loven er noe 

uklar på enkelte områder. Det er for eksempel ingen konkret regulering av hvem som skal 

kontrollere om vilkårene for innreise er oppfylt. Vi antar at det er de vanlige regler etter 

utlendingsloven kap. 2 som vil gjelde, men foreslår at dette kommer klart frem. 

  

Tolletaten bistår i dag politiet med personkontroll knyttet til den innførte grensekontroll på 

indre Schengengrense. Bistanden skjer etter anmodning fra politiet og under politiets ansvar og 

ledelse.  

 

I utlendingsloven § 22 annet ledd første punktum om Tolletatens bistandsplikt til politiet med 

inn- og utreisekontroll etter utlendingsloven står det at «Tollvesenet skal bistå politiet i kontrollen 

med utlendingers inn- og utreise i henhold til denne loven.» (vår utheving) 

 

Vi foreslår at det klargjøres i loven om innreiserestriksjoner, eventuelt i lovproposisjonen, at 

Tolletatens bistandsplikt også omfatter kontrollen av utlendingers innreiserett i henhold til den 

foreslåtte loven.  

 

Tvangsmidler 

 

Tolletaten gjør oppmerksom på at tollmyndighetene under utøvelse av bistandsplikten ikke har 

hjemmel til bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven kap. 12, med unntak av 

utlendingsloven § 100b der dette følger av lovens ordlyd. Dette er forutsatt i Ot.prp. nr. 75 

(2006-2007) side 269 «Etter departementets forslag vil ikke tollvesenet ha adgang til bruk av 

tvangsmidler som nevnt i departementets lovforslag kapittel 13 [12].» Tolletatens tjenestepersoner har 
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imidlertid alminnelig pågripelsesadgang etter straffeprosessloven § 176 dersom vilkårene for 

dette er oppfylt.  

 

Merknader til de enkelte paragrafer 

 

Til forslag om midlertidig forskrift om innreiserestriksjoner mv. for utlendinger av hensyn til 

folkehelsen § 2 bokstav f.:  

 

Tolletaten foreslår å bytte ut begrepet «gods» med «vare» for å tydeliggjøre at det dreier 

seg om alle typer varer. Dette vil også samkjøre begrepsbruken med covid-19-forskriften 

§ 5 annet ledd første setning. 

 

Tolletatens bistand til personkontroll 

 

For samlet statlig ressursbruk vil det, så langt Tolletaten kan se, være mulig å effektivisere 

ressursbruken i større grad enn det som er tilfelle i dag. Ved å utvikle og forbedre samarbeidet 

mellom Tolletaten og politiet, kan slik vi ser det, politiet i langt større grad utnytte Tolletatens 

kapasitet der vi har den. Dertil kan politiet og Tolletaten sammen fordele oppgaver seg imellom 

som i større grad ivaretar en mer risikobasert tilnærming til tilstedeværelse der det er 

nødvendig.  Dette gjelder så vel for faktiske kontrollbehov, som for behov for synlig 

tilstedeværelse. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Britt Hilde Øiseth 

underdirektør Espen Aasane Myhrvold 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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