
 

 
 

Postadresse 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 

Kontoradresse 
Gullhaug Torg 4A 
0484 Oslo 

Leveringsadresse 
Varemottak 
Akersgata 59 
0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 
Org.nr.: 972 417 831  
 

Politiavdelingen  
Knut Anders Moi 
22 24 54 78 
KnutAnders.Moi@jd.dep.no 

 

 

 

Politidirektoratet 
Postboks 2090 Vika 
0125 OSLO 
 
 
 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 20/4958 - KAM 29.10.2021 

 

Supplerende tildelingsbrev nr 17 kontroll med fergeanløp fra Sverige, Danmark 
og Tyskland 
 
Supplerende tildelingsbrev nr.: 17 
Oppdrag: Forlengelse av personkontroll på indre 

grense – fergehavner med fergeanløp fra 
Sverige, Danmark og Tyskland 

Frist for tilbakemelding: Det etablerte rapporteringsregimet for 
indre grensekontroll av fergeanløp 
videreføres med månedlig 
innrapportering. 
 
Annen rapportering innhentes etter 
nærmere avtale 
 

Budsjettkapittel, post : Kap. 440, post 01 
 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at den midlertidige personkontrollen i 
henhold til grenseforordningens artikkler 25 og 27, på fergeankomster på indre grense, 
skal videreføres i 6 måneder fra utløpet av inneværende periode 12. november 2021.  
 
Departementet understreker at indre grensekontroll er et ekstraordinært tiltak.  
Kontrollen skal gjennomføres slik at vareflyten og rettmessig persontrafikk over indre  
grense påføres minst mulig ulempe, samtidig som formålet med kontrollene oppnås.  Det 
legges til grunn at kontrollene i det videre, som hittil, skal gjennomføres ressurseffektivt, 
kunnskapsbasert og med utgangspunkt i fortløpende oppdaterte risikoanalyser. 
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Så lenge den kunnskapsbaserte stikkprøvekontrollen på indre grense begrunnet i covid-
19 regelverket gjennomføres, bes det om at der det er mulig, gjennomføres disse 
kontrollene også med det formål å bekjempe terror, grov grensekryssende kriminalitet 
og ulovlig innvandring. Når den kunnskapsbaserte stikkprøvekontrollen på indre grense 
etter covid-19 avsluttes, skal politiets territorialkontroller intensiveres og gjennomføres 
på samme måte som før de covid-19 relaterte tiltakene ble iverksatt på indre grense.   
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