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Supplerende tildelingsbrev nr. 14  - forlengelse av indre grensekontroll og 

politiets oppfølging av korona-regelverket  

 

Supplerende tildelingsbrev nr.: 14 

Oppdrag: Forlengelse av kontroll på indre grense, 

samt politiets oppfølging av 

smittevernregelverket 

 

Frist for tilbakemelding: 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 

 

Budsjettkapittel, post : Kap. 440, post 01 

 

Som ledd i å begrense videre spredning av Covid-19, besluttet Justis- og beredskaps-

departementet 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 8. september 2021 kl. 0800, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 8 for i år. 
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Departementet har besluttet at den midlertidige personkontrollen på indre grense som 

tiltak mot spredning av Covid-19, skal videreføres inntil 60 dager fra og med utløpet av 

inneværende periode. Det vises herunder til ansvaret for å håndheve bestemmelsene i 

forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, med de 

presiseringer som fremgår av den til enhver tid gjeldende versjon av departementets 

rundskriv G-04/2021.  

 

Politiets tilstedeværelse på indre grense skal innrettes for å møte den skjerpede 

trusselen mot folkehelsen som følge av den til enhver tids utvikling av spredning av 

Covid-19, herunder for å ivareta de oppgavene knyttet til kontroll med at vilkårene for 

innreise er oppfylt, samt at testplikten overholdes.  

 

Politiets oppgaver på de til enhver tid godkjente grensepasseringsstedene blir å ivareta 

personkontrollen innenfor åpningstidene og sørge for at innreiserestriksjonsregel-

verket håndheves for alle reisende. Utenom grensepasseringsstedets eventuelle fast-

satte åpningstider skal det iverksettes tiltak for å hindre ulovlige grensepasseringer.  

Disse skal være kunnskapsbasert og basert på fortløpende risikoanalyser, med en 

målsetning om at det ikke skal være noe sted hvor reisende av et visst volum kan 

krysse indre grense uten å bli underlagt grensekontroll. 

 

JD understreker viktigheten av at alle som passerer grensen til Norge og som har 

testplikt i henhold til covid-19-forskriften blir testet og at alle som skal får informasjon 

om plikten til å ta inn på karantenehotell.  

 

Politidirektoratet skal fortsette å ta et overordnet ansvar for å koordinere involverte 

aktører på grensepasseringsstedene og søke å optimalisere løsningene for å ivareta 

både innreiserestriksjonene og smittevernbestemmelsene i covid-19-forskriften. 

Utfordringer som ikke lar seg løse lokalt eller på direktoratsnivå bør vurderes løftet til 

departementet. JD viser til brev datert 29. januar 2021 om presisering av ansvar og 

myndighet ved grensepasseringsstedene.  

 

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 bistandsinstruksen for bistand fra Forsvaret og utvide 

samarbeidet med Tolletaten. POD må også vurdere behovet for å delegere 

vedtaksmyndighet til de samme etatene.  

 

Departementet minner også om rapporteringsplikten i grenseforordningen artikkel 33. 

Vi bemerker at departementets særskilte rapporteringskrav med økt detaljeringsgrad 

som ble innført fra 13. oktober 2020 består, med de presiseringer som fremgikk av 

supplerende tildelingsbrev nr. 18 for 2020.  
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Med hilsen 

 

 

Unni Gunnes 

ekspedisjonssjef 

 

Dag Egil Adamsen 

avdelingsdirektør 
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