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Horing - endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende som kommer fra
eller reiser til Svalbard

Det vises til mottatte høringsbrev av 30. juni 2010 fra Det Kongelige Politi- og
Justisdepartement vedrørende endringer i utlendingsforskriften — kontroll med reisende
som kommer fra eller reiser til Svalbard.

En har i ettertid registrert at det også har kommet brev fra Politidirektoratet hvor
Politidirektoratets frist for høringsutsettelse settes til 3. september 2010. En beklager at
fristen ikke har blitt overhold da en har forhold seg til Justisdepartementets høringsbrev
som ble mottatt her 5. juli 2010. Av denne grunn sendes brevet direkte til
Justisdepartementet med kopi til Politidirektoratet.

Troms politidistrikt har ingen merknader til høringsbrevets 1-4 hva gjelder de materielle
lovbestemmelsene.

Vi finner det imidlertid påkrevd å komme med en utfyllende kommentar til punkt 5 -
økonomiske og administrative konsekvenser.

Fra høringsbrevet hitsettes:

"Innføring av ny kontrollordning for reisende mellom Svalbard og fastlandet vil gjøre det
nødvendig å bemanne og utstyre politiets kontrollposter ved Tromsø og Gardermoen
flyplasser slik at de er operative ved alle avganger og ankomster mellom disse
destinasjonene. Spesielt Troms politidistrikt vil måtte avsette mer ressurser til grensekontroll
enn tilfellet er i dag. Det legges til grunn at denne økte ressursbruken vil kunne dekkes
innenfor rammen av de ordinært tildelte bevillinger."

Det er for Troms politidistrikt viktig å få frem at Tromsø Lufthavn ikke har politi tilstede
24 timer i døgnet. Kontrollene på flyplassen gjennomføres i dag av politibetjenter fra
udendingsseksjonen med støtte fra arrestforvarere fra Tromsø politistasjon etter fast
oppsatt turnus ved at politiet reiser ut til flyplassen ved ankomst og avgang. Resterende
tjeneste utføres inne på politihuset.
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Det er videre viktig å få frem at det pr i dag ikke utføres kontroll med reisende fra Svalbard.
Slik at samtlige avganger til og fra Svalbard vil kreve nye oppmøter på flyplassen. Her er det
viktig at også politiets arbeidstidsbestemmelser legger føringer for hvordan personellet kan
jobbe.

Det vises for øvrig til detaljerte opplysninger vedrørende ovenfor nevnte i Troms
politidistrikts brev til Politidirektoratet av 28. januar 2010 som følger vedlagt.

En har videre registrert at det i brev fra det kongelige Justis- og Politidepartement datert 16.
april adressert til politidirektoratet legges til grunn at de midler som ble tildelt i forbindelse
med at Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet også skulle omfatte Svalbard. Det nevens i
denne sammenheng at forholdet til Svalbard ikke er omhandlet i tildelingen av stillinger til
Troms politidistrikt. Se vedlagte brev av 19. januar 2000 samt brev av 5. juli 2000. Forholdet
er heller ikke omhandlet i Tildelingsbrevet til politi- og lensmannsetaten for 2000. Se
vedlegg.

Det er på det rene at kontroll med reisende til og fra Svalbard vil medføre en betydelig
merutgift for Troms politidistrikt som det ikke pr i dag forefmnes midler for å kunne dekke.
Dersom det ikke tildeles nye stillinger vil en pålagt kontroll med reisende til og fra Svalbard
måtte gå utover andre politimessige gjøremål.

En fmner avslutningsvis å opplyse om at det stilles særlige kunnskaper til å kunne utføre
grensekontroll etter de forpliktelser som påhviler Norge etter grenseforordningen. Det er
ikke slik at en kan plukke ut en fra for eksempel ordenstjeneste til av og til ta en
grensekontroll. Det befordrer en opplæring samt vedlikehold av kompetanse over tid. Dette
kan kun oppnås ved at personer som skal utføre grensekontroll fast er i turnus ved
flyplassen.

Med . sen

(
(

Truls F hn

Saksbehandler: Kopi:
Astrid Nilsen Politidirektoratet
Tlf: 77698690 Postboks 8051 Dep

0031 Oslo

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:

Brev av 28. januar av 2010
Brev av 19. januar 2000
Brev av 5. juli 2000
Tildelingsbrevet for 2000

Eina parboe Lysnes
ipolitiimpektor

2


