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evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 01 

 
Som ledd i å begrense videre spredning av Covid-19 besluttet justis- og beredskaps-
ministeren å gjeninnføre midlertidig indre grensekontroll på indre Schengen-grense 
(luft-, land- og sjøgrensen) i 10 dager fra 16. mars kl. 08.00, jf. grenseforordningen 
artikkel 28 nr. 1. Kontrollene er besluttet forlenget flere ganger, senest til 5. mai 2020.  
 
Justis- og beredskapsministeren har bestemt at den midlertidige personkontrollen på 
indre grense skal videreføres i samme omfang i nye 11 dager fra 5. mai 2020 kl. 08.00 og 
fram til 16. mai kl. 0800, jf. grenseforordningen artikkel 28 nr. 3. Som tidligere må 
Politidirektoratet legge til grunn at det ikke foreligger begrensninger i hvilke 
grensekryssingssteder som kan benyttes for passering av indre grense.  
 
Samtidig er det besluttet at personkontrollen på fergeankomster fra Sverige, Danmark 
og Tyskland skal fortsette til og med 11.11.2020, på samme vilkår som tidligere jf. 
Grenseforordningen art 25 og 27. Når den indre grensekontrollen på landgrensen mot 
Sverige avsluttes, skal den intensiverte territorialkontrollen fortsette på samme nivå 
som før 16. mars.  
 
Departementet understreker at midlertidig personkontroll på indre grense er et ekstra-
ordinært tiltak. Kontrollene skal derfor gjennomføres slik at vareflyten og rettmessige 
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personbevegelser over indre grenser påføres minst mulig ulempe, samtidig som 
formålet med kontrollene nås. Det legges til grunn at kontrollene gjennomføres 
ressurseffektivt, avveid mot politiets øvrige oppgaver i dagens situasjon, kunnskaps-
basert og med utgangspunkt i fortløpende oppdaterte risikoanalyser. Departementet 
minner også om rapporteringsplikten som følger av grenseforordningens artikkel 33.  
 
Vi bemerker avslutningsvis at departementet vurderer behovet for å forlenge den indre 
grensekontrollen som følge av Covid-19 i ytterligere 90 dager, jf. grenseforordningen 
art. 25 og 27.  
      
Ettersom dette er et planlagt tiltak, må det varsles til EU senest fire uker før 
gjennomføring. Departementet sendte slik varsel 14. april. Det er foreløpig ikke truffet 
noen formell beslutning om slik forlengelse, men når denne eventuelt foreligger vil 
Politidirektoratet motta brev med nærmere redegjørelse. Politidirektoratet bes derfor 
planlegge for at den indre grensekontrollen kan forlenges i ytterligere 90 dager fra 16. 
mai.  
 
Grensekontroll medfører et ressurspådrag for politi- og lensmannsetaten. Bistand fra 
Forsvaret og Tolletaten kommer i tillegg. I forbindelse med Prop. 67 S (2019-2020) ble 
det bevilget midler til at politiet kan ansette inntil 400 politiutdannede i midlertidige 
stillinger i seks måneder.  
 
I tillegg til å vurdere behovet for forlengelse i 90 dager, arbeider departementet med 
ulike scenarier for grensekontroll utover 90 dager. I arbeidet vurderes konsekvenser av 
evt. endringer i reglene for innreise og karantenetiltak, og mulige løsninger for nivåer av 
grensekontroll. Direktoratet er involvert i arbeidet. 
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