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Forlengelse av personkontroll på indre
grense
Rapportering i tråd med
grenseforordningen art 33
Kap. 440, post 01

Som ledd i å begrense videre spredning av Covid-19, besluttet justis- og
beredskapsministeren å gjeninnføre personkontroll på indre grense (luft-, land- og
sjøgrensen) fra 16. mars 2020 kl. 0800, jf grenseforordningen artikkel 28 nr. 1. Tiltaket
ble forlenget i tråd med grenseforordningens regler til 16. mai i år. I tråd med
grenseforordningen artiklene 25 og 27 ble kontrollene på indre grense videreført i 60
dager fra 14. august kl. 0800.
Justis- og beredskapsministeren har besluttet at den midlertidige personkontrollen på
indre grense som tiltak mot spredning av Covid-19 skal videreføres i 30 dager fra og
med utløpet av inneværende periode 13. oktober kl. 0800. Som hittil må
Politidirektoratet legge til grunn at det ikke er begrensninger i hvilke
grenseovergangssteder som kan benyttes for passering av indre grense.
Justis- og beredskapsministeren har videre besluttet at den midlertidige
personkontrollen innført på fergeankomster på indre grense som følge av
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sikkerhetsutfordringene som oppsto etter at en større gruppe tredjelandsborgere uten
kjent identitet tok seg inn i Schengen-området høsten 2015 skal videreføres i 6 måneder
fra utløpet av inneværende periode 12. november 2020.
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 gjennomføres ressurseffektivt, avveid mot politiets
øvrige oppgaver i dagens situasjon, kunnskapsbasert og med utgangspunkt i
fortløpende oppdaterte risikoanalyser.
Departementet minner også om rapporteringsplikten i grenseforordningen artikkel 33.
Når det gjelder rapporteringen på personkontrollen innført som tiltak mot spredning av
Covis-19 ber vi POD fra og med 13. oktober utvide rapporteringen med relevante
detaljer om bortvisningene. Den økte detaljeringsgraden er nødvendig for å vurdere
tiltaket, og å gi støtte til fremtidige beslutninger. POD bes også om å rapportere på
antall personer som velger å returnere ved grensene før formelle beslutningsvedtak blir
fattet. Rapporteringene bes oversendt departementet på ukentlig basis.
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