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Forlengelse av kontroll på indre grense,
samt politiets oppfølging av
smittevernregelverket
For indre grensekontroll skal rapportering
skje i henhold til grenseforordningen
artikkel 33.
Rapporteringene om grensekontroll bes
oversendt departementet på ukentlig
basis.
Annen rapportering innhentes etter
nærmere avtale
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1.
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 har blitt
forlenget i tråd med grenseforordningen artikkel 25 og 27 flere ganger, senest til og med
12. november 2020 kl 0800, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 14 for i år.
JD har besluttet at den midlertidige personkontrollen på indre grense som tiltak mot
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spredning av Covid-19, kan videreføres i 90 dager fra og med utløpet av inneværende
periode. Som hittil må POD legge til grunn at det ikke er begrensninger i hvilke
grenseovergangssteder som kan benyttes for passering av indre grense.
Politiets tilstedeværelse på indre grense skal økes for å møte den skjerpede trusselen
mot folkehelsen som følge av den senere tids betydelige økning av spredning av Covid19.
Grensekontrollaktiviteten skal fremdeles være kunnskapsbasert og basert på fortløpende risikoanalyser, med en målsetning om at det ikke skal være noe sted hvor et
betydelig antall reisende kan krysse indre grense uten å bli underlagt grensekontroll.
Departementet bemerker at oppdragene skal løses innenfor gjeldende budsjettrammer.
Dersom politiet har behov for forsterkninger når det gjelder grensekontroll, er det
naturlig å se hen til å benytte de mulighetene som ligger i Bistandsinstruksen og be
Forsvaret om bistand. Vi viser også til de ressursene Tolletaten kan bidra med.
Departementet minner også om rapporteringsplikten i grenseforordningen artikkel 33.
Vi bemerker at departementets særskilte rapporteringskrav med økt detaljeringsgrad
som ble innført fra 13. oktober består. Rapporteringen bes utvidet med følgende
punkter:







Differensiere statistikken på land-, sjø og luftgrensen
Antall personer som velger å returnere ved grensene før formelle beslutningsvedtak blir fattet.
Antall bortvisninger som følge av manglende dokumentasjon på negativ test
Antall bortvisninger som følge av underkjent dokumentasjon
Antall bortvisninger som følge av forfalsket dokumentasjon
Antall personer som henvises til karantenehotell

2.
JD viser til dialog om at politiet, så alvorlig smittesituasjonen nå er, fremover skal være
mer tydelige på konsekvenser av brudd på smittevernreglene, og at politiet aktivt skal
bruke de virkemidlene de har. Politiet skal også bruker mer ressurser på å følge med på
smittevern og håndheve brudd på regler om størrelse på forsamlinger, så langt dette er
forenlig med behovet for å prioritere alvorlig kriminalitet.
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